
——1

P A R L E M E N T A I R E  G E S C H I E D E N I S  VAN N E D E R L A N D  NA 1945

B A N D  B

DE PERIODE VAN 
HET KABINET-BEEL

c© eo 
O) o

r~|

DR. M.D .  B O G A A R T S



Band B bevat de hoofstukken die betrekking hebben op de staatskas en -  in 
ruime zin -  de kas van de individuele Nederlander. Belangrijkste brok daarin is 
het hoofdstuk dat de titel draagt: Onder Lieftincks bewind. Minister Lieftinck 
(Financiën), die op strikte voorwaarden terzake zijn bevoegdheden en het 
program, was toegetreden tot het kabinet, had een sterke greep op de rijksuit
gaven en dwong zijn collega - ministers tot een straffe begrotingsdiscipline. De 
herziening van de financiële administratie gaf hem daartoe de nodige be
voegdheden. Hij heeft tegenover het parlement zijn beleid op eigenzinnige 
wijze verantwoord en de situatie van de staatskas zo somber mogelijk voor
gesteld, waarbij hij tot de grenzen van zijn verantwoordingsplicht is gegaan. 
Parlementair was de wetgeving inzake de Bijzondere Belastingen (Vermo- 
gensaanwasbelasting; Heffing Ineens) van groot belang: belangenbehartiging 
(KVP) enerzijds en maatschappelijke idealen (PvdA) anderzijds moesten in 
evenwicht worden gebracht. Bij de geldzuivering bleek Lieftincks voorkeur de 
teugels zo strak mogelijk te houden, zoals hij ook bij de wetgevende procedure 
voor de vergoeding van de oorlogsschade aan particulieren in het kabinets
beraad met zijn portefeuille moest zwaaien om zijn zin te krijgen: geen volledige 
vergoeding. De belastingherziening -1947 bracht enige verlichting ten opzich
te van de tarieven uit de bezettingstijd, maar was een aanmerkelijke verzwaring 
vergeleken met de tarieven vóór 1940. Met tegenstand van het rechterdeel van 
de oppositie werd parlementaire goedkeuring verleend aan de 'naasting' van 
De Nederlandsche Bank en de nieuwe Bankwet-1948. Het muntwezen werd 
aan de armoede aangepast. Veel moeite getroostte de minister zich om de 
deviezenpositie van het land te verlichten. Grootste vangst in deze periode was 
de Wereldbanklening-1947 (195 milj. dollar), waarvan de opmerkelijke voor
geschiedenis aan de hand van archivalia kon worden getraceerd. De Marshall - 
hulp, waaraan veel aandacht wordt besteed, sloot op deze lening aan. Het 
parlement heeft geen inzicht gekregen -  hoezeer Lieftinck dit graag anders had 
gewild -  in de werkelijke deviezenproblemen eind 1947. Parlementair van links 
tot rechts omstreden was de politiek van Lieftinck om voor de hulp aan Neder
lands - Indië onderpand te krijgen (tinopbrengst), waar Nederland zelf zich had 
verzet tegen de wens van de V.S. om voor dollarleningen aan Nederland zeker
heden te krijgen.
Economische Zaken stond onder KVP - leiding in het teken van liberalisatie van 
het economisch leven, mede als middel om de economische criminaliteit tegen 
te gaan. Allerlei gedachtengoed uit het PvdA- bewind op dit departement werd 
teruggedrongen. Het Centraal Planbureau behield slechts een adviserende 
taak. De socialisatie van de particuliere steenkoolmijnen werd bestudeerd en 
door een meerderheid van een adviescommissie afgewezen. Het wetsvoorstel 
op de Publieksrechtelijke Bedrijfsorganisatie zocht het midden tussen KVP - en 
PvdA-wensen. Voor de opheffing van de belemmeringen in het handelsver
keer werden belangrijke stappen gezet: de Beneluxdouaneovereenkomst en de 
Internationale Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (G.A.T.T.).
Sociale Zaken onder Drees ( PvdA) stond voor een ambitieus program, dat een 
functie had in de verwerving van de steun en inzet van de werknemers bij de 
wederopbouw. Uitvoering van dat program -volledige werkgelegenheid, so
ciale zekerheid, herverdeling van het nationale inkomen, medezeggenschap, 
arbeidstijdverkorting -  zou echter ingebed moeten worden in de Nederlandse 
verhoudingen en voor een deel afhankelijk zijn van de vergroting van de w el
vaart. Voorstellen voor een regeling van de ondernemingsraden, van de be-



drijfspensioenfondsen en voor de plaatsing van minder-valide arbeidskrach
ten waren de belangrijke stappen op het terrein van de arbeidsverhoudingen; 
op het gebied van de sociale zekerheid was de Noodwet Ouderdomsvoorzie
ning de belangrijkste gebeurtenis, gevolgd door de indiening van een ontwerp 
werkloosheidsvoorzieningen. Hiertoe kan ook gerekend worden de invoering 
van kinderbijslag voor de eerste twee kinderen als onderdeel van de loon - en 
prijspolitiek, waarvoor vanaf 4 oktober 1946 een stop gold. Deze politiek verg
de in 1 947 wel enkele correcties (vacantietoeslag; 'stille' loonronde), maar was 
succesvol.
Mansholt (PvdA) zette zich op Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in 
voor een goede en rechtvaardige voedselvoorziening tegen redelijke prijs, 
waarvoor sanering van de landbouw volgens hem nodig was. Bovendien kon
den zo de enorme subsidies worden afgeschaft. Aanzetten voor de nieuwe 
landbouwpolitiek werden zichtbaar in de Herverkavelingswet Walcheren. 
Mansholt pakte ook de tussenhandel (groentehandel; bakkers) aan om zijn 
doel te bereiken. De politiek van deze minister, die een 'koude' sanering door de 
prijsvaststelling leek in te luiden, leidde tot onrust bij betrokken groepen en tot 
parlementaire opwinding. Mansholt was bezorgd over de effecten van zijn 
beleid, vooral op het terrein van de voedseldistributie, zodat hij een politiek 
secretaris aantrok, die hem echter door een meerderheid in de Tweede Kamer 
werd ontzegd. Pas in 1981 werd formeel het instituut van de politieke secretaris 
gebillijkt. Mansholt heeft voor zijn 'liberale' beleid, die toch de belangen van de 
land - en tuinbouw op langere termijn diende (exportvoorwaarden), verder alle 
parlementaire steun verkregen.
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O n d e r  Lie f t in c k s  b e w in d  
R e g e r in g  e n  p a r l e m e n t  in  d e  s l a g  o m  h e t  

f in a n c ie l e  b e l e id  in  d e  p e r io d e  1946-1948

IV

Algemene inleiding: de minister, zijn beleid, zijn parlementaire tegenspe
lers

a. De minister en zijn beleid
De meest bekende en in veel kringen meest gevreesde minister in het ka- 

binet-Beel was de minister van Financiën, dr. Piet Lieftinck. Het nadrukke- 
lijke stempel dat hij in de eerste zeven jaar na de bevrijding van het land op 
het financieel-economisch beleid drukte rechtvaardigde de titel van een 
brochure over zijn beleid: Onder Lieftincks bewind, welke ook voor dit 
hoofdstuk is gekozen naar aanleiding van de wijze waarop Lieftinck in de 
periode 1946-1948 tegenover het parlement en de bevolking zijn beleid ver
antwoordde.1 Vele voorbeelden zullen dit in het navolgende hoofdstuk il
lustreren.

Lieftinck werd in 1902 in Muiderberg, waar zijn vader predikant was, ge
boren. Hij studeerde rechten in Utrecht en economie in Engeland en de V.S.. 
Hij promoveerde cum laude in 1931 in Utrecht op het onderwerp Moderne 
structuurveranderingen der industrie in de V.S. van Amerika. Na enige ja- 
ren werkzaam te zijn geweest op het ministerie van Handel en Nijverheid, 
onder meer als secretaris van de Economische Raad, werd hij benoemd tot 
hoogleraar in het geld- en bankwezen, de conjunctuur en de handelspolitiek 
aan de Nederlandse Handelshogeschool in Rotterdam. Op 11 oktober 1934 
aanvaardde hij deze leeropdracht met het uitspreken van een rede over De 
toekomst der wereldmarkthuishouding. In deze rede kwam hij na een ana
lyse van de economische ontwikkelingen in de wereld voor en na de eerste 
wereldoorlog tot de conclusie dat terugkeer naar een volledig vrije wereld
markthuishouding niet wel denkbaar was en dat internationale arbeidsver
deling en handel in belangrijke onderdelen meer en meer een nationaal of 
internationaal geregeld karakter zouden gaan dragen. De staat en de particu
liere organisaties zouden elkaar op dit terrein moeten aanvullen. Met deze 
stellingen gaf Lieftinck de lijn aan, waarin zijn denken zich steeds meer zou 
gaan bewegen. De tijden van weleer - vrijhandel, gouden standaard en geen 
staatsbemoeienis - zouden niet meer terugkeren, zodat naar nieuwe wegen 
moest worden gezocht. De staat zou een steeds grotere taak krijgen bij het 
verzorgen van het bestaan van de natie. Kondigde Lieftinck grote mogelijk
heden aan voor de staat bij het voeren van een handelspolitiek in zijn rede
voering uit 1934, in 1935 volgde zijn pleidooi voor een monetair beleid ten 
dienste van het bereiken van een hogere welvaart in De toekomst onzer 
monetaire politiek, een redevoering die hij uitsprak voor een CHU-zomer- 
conferentie. Onder de indruk van de werkloosheid stelde hij voor om het 
bezuinigingsbeleid van de regering in Nederland, gericht als dat was op
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lagere kosten bij de productie, aan te vullen met een "reflationistische" po
litiek, waarbij stilliggende kapitalen zouden worden gebruikt om "zoveel 
mogelijk arbeiders aan productieve objecten te werk te stellen en de koop
krachtige vraag te vermeerderen". Naar zijn mening zou deze politiek, ge
zien de moderne inzichten in het conjunctuurproces, economisch volko
men verantwoord zijn. Het was volgens Lieftinck een sociale plicht om alles 
te beproeven om de werkloosheid te bestrijden. Bij de keuze tussen de eisen 
van het internationale monetaire mechanisme - de gouden standaard - en 
de stimulering van de binnenlandse conjunctuur diende het nationaal be
lang de voorrang te krijgen en geld en crediet in dienst te worden gesteld 
van een nationale politiek van herstel en volledige werkgelegenheid.2

De inzichten van Lieftinck liepen parallel met de onrust binnen de CHU, 
de partij waarmee Lieftinck door geloofsrichting (Nederlands-Hervormd) en 
milieu verbonden was, over de steun van de CHU aan de sociaal-economi- 
sche politiek van Colijn. Deze steun was immers eerder ingegeven door de 
leer van de anti-these, die samenwerking met links vooralsnog uitsloot, dan 
door de overtuiging van de juistheid van dat beleid. De CHU, toch al zeer 
individualistisch in de benadering van de politiek, gaf jongeren als Lieftinck 
de ruimte zich te manifesteren, zeker toen in brede kring in de CHU de anti
these dank zij nieuwe theologische visies op het verband tussen geloof en 
politiek (vgl. Karl Barth) als kernstuk in de politiek van de CHU ging ver
bleken (partijprogram-1937). Lieftinck heeft niet alleen binnen de CHU ge
pleit voor een nieuwe politieke aanpak op CHU-bijeenkomsten en in arti
kelen van het CHU-blad De Nederlander - waar zijn geestverwant Van 
Walsum leiding aan gaf -, maar was ook betrokken bij gesprekken met ver- 
nieuwingsgezinden in andere partijen kort voor de oorlog te Bentveld (met 
de SDAP) en te Woudschoten (Beweging Versterking der Nederlandse Ge
meenschap). Lieftinck zou deze lijn onder en na de oorlog voortzetten.

De oorlogsjaren zouden voor Lieftinck van ingrijpende betekenis wor
den. Nadat hij in de meidagen van '40 als reserveofficier had gediend en na 
enige tijd was gedemobiliseerd, werd hij op 7 oktober 1940 door de bezetter 
gevangen genomen als gijzelaar (de z.g. Indische gijzelaars). Zijn verblijf in 
de gijzelaarskampen te Buchenwald, Haren en St.Michielsgestel is voor hem 
de voortzetting geweest van zijn politieke bemoeienis vóór de oorlog. Hij 
nam in de Nederlandse gijzelaarskampen actief deel aan het beraad over de 
politieke toekomst van Nederland, dat na de bevrijding is uitgelopen op de 
Nederlandse Volksbeweging. Zijn ideeën bewogen zich in de richting van 
een politieke en sociaal-economische vernieuwing van het land. Zo be
pleitte hij een andere samenstelling van het parlement: een economische 
naast een politieke kamer. Het bestaande partijwezen in Nederland had 
volgens hem afgedaan; de verzuiling op grond van levensbeschouwingen 
moest worden doorbroken ten gunste van een nieuwe scheidslijn tussen 
progressief en conservatief, meer zakelijk dan ideologisch. Op economisch 
en sociaal gebied was hij voorstander van een geleide economie, al onder
scheidde hij dit van de rigoureuze socialistische planeconomie. Toen hij in 
april 1943 door de Duitsers in (hernieuwde) krijgsgevangenschap werd weg-
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gevoerd, was hij binnen de protestants-christelijke groepering een van de 
meest opmerkelijke personen geworden die men bij de opbouw van het 
land na de oorlog niet uit het oog mocht verliezen.3 De rest van de oorlog 
sleet Lieftinck in een aantal kampen in Duitsland. Daar werkte hij onver
droten voort aan een publicatie over monetaire beginselen (Inleiding tot de 
geldtheorie), aanknopend bij de publicaties van de Engelse econoom Keynes. 
Nadat hij teruggekeerd was in het bevrijde vaderland, werd hij kort nadien 
betrokken bij de formatie van het kabinet Schermerhorn-Drees. Als verte
genwoordiger van die groep uit de oude CHU die naar vernieuwing streefde 
moest Lieftinck, die men wegens zijn specialisme op het oog had als opvol
ger van de katholieke minister van Financiën Huysmans, bijdragen aan de 
brede vertegenwoordiging van de diverse politieke richtingen binnen dit 
kabinet van herstel en vernieuwing. De toetreding van Lieftinck tot de 
PvdA vanuit de mede door zijn toedoen ontstane NVB - samen met een 
oud-CHU-coryfee als Van Walsum, later gevolgd door de directe overstap 
vanuit de CHU naar de PvdA door een groepje ontevredenen onder aan
voering van Van Rhijn - maakte duidelijk dat tussen Lieftinck en zijn oude, 
inmiddels herrezen CHU een onoverbrugbare kloof was ontstaan.4 Op het 
stichtingscongres van de PvdA op 9 februari 1946 zou Lieftinck namens de 
eerste groep CHU-ers die was doorgebroken naar de nieuwe als ideologisch 
pluriforme en progressieve volkspartij bedoelde PvdA de band tussen geloof 
en politiek zo uitleggen dat het engagement binnen een vernieuwde demo- 
cratisch-socialistische partij vanzelfsprekend was.

Het optreden van Lieftinck in het eerste na-oorlogse kabinet was succes
vol. Zijn drastische aanpak van de geldzuivering, die al onder de oorlog 
door een aantal hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën was 
voorbereid, werd algemeen als onontkoombaar voor dat moment geaccep
teerd. Een uitgebreide discussie tussen Lieftinck en de Voorlopige Staten- 
Generaal over deze geldzuivering en vooral over de verderliggende doel
einden in het beleid van de minister van Financiën is achterwege gebleven. 
Publicaties van Lieftinck in begin 1946 hebben toch een beeld gegeven van 
hetgeen hem op lange termijn voor ogen stond. In Uitwegen uit de chaos 
schreef Lieftinck dat de "liberale democratie, steunend op de politieke en 
burgerschapsrechten en de gelijkheid voor de wet" diende te worden aange
vuld "met een sociaal-economische democratie ... om doelmatige en recht
vaardige uitkomsten te verschaffen". Tegenover de rechten van de ingeze
tenen zouden hun plichten moeten komen te staan. Dat betekende dat de 
vrije beschikking over de productiemiddelen diende te worden gebreideld 
en in dienst behoorde te staan van het welzijn van allen. De eigendom 
diende te worden gezien als rentmeesterschap in christelijke zin. In een be
schouwing over Fiscale en sociaal-economische politiek in het eerste num
mer van het kwartaalblad Openbare Financiën gaf Lieftinck aan hoe de be
lastingen instrumenten konden zijn bij het voeren van een bepaalde so
ciaal-economische politiek binnen het raamwerk van een nationaal plan. De 
oud-CHU-jongere toonde zich met deze ideeën bijna een volbloed-socialist, 
die in zoverre afstand nam van het dogmatisch socialisme dat hij ook de
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grenzen aangaf die de overheid in acht had te nemen om "niet in een fi
nancieel moeras te verzinken”.5

Aan de hand van deze publicaties en soortgelijke bij allerlei gelegenheden 
geuite gedachten zouden zijn politieke tegenstanders hem in de volgende 
kabinetsperiode, toen hij dank zij het grote enthousiasme van de PvdA 
voor zijn beleid en zijn ideeën en de instemming van de KVP met de 
hoofdlijnen van zijn beleid inzake de financiële sanering wederom de lei
ding van het departement van Financiën kreeg opgedragen, uitdagen de 
oogmerken van zijn financiële politiek te verduidelijken. Zoals in de di
verse paragrafen van dit hoofdstuk zal worden aangetoond heeft deze ver- 
duidelijkinig van de kant van Lieftinck er vele malen toe bijgedragen dat de 
rechterzijde in het parlement volhardde in haar verzet tegen bepaalde wets
ontwerpen die onder verantwoordelijkheid van Lieftinck waren ingediend. 
Overigens zou ook de KVP een groter wantrouwen jegens de minister van 
Financiën gaan ontwikkelen, naarmate de minister steeds meer de neiging 
had om de hem in de noodsituatie kort na de oorlog verleende bevoegdhe
den zo lang mogelijk uit te buiten en het parlement zo veel mogelijk buiten 
zijn beleidssfeer te houden, met name inzake de afwikkeling van de geld
zuivering.

Algemeen was trouwens de klacht dat Lieftinck de Kamers al te zeer van
uit de hoogte behandelde. Zo is hij weinig bereid geweest met de Kamers te 
marchanderen over de inhoud van zijn fiscale wetsontwerpen: amende
menten werden dan ook veelvuldig onaanvaardbaar verklaard. De houding 
van Lieftinck tegenover het parlement bij grote wetgeving als de Bijzondere 
Belastingen en de vergoeding van de materiële oorlogsschaden kwam waar
schijnlijk voort uit zijn eerlijke overtuiging dat de koers die hij had inge
slagen voor het herstel van het land alleen dan tot een goede uitkomst zou 
leiden, als zij consequent werd doorgevoerd en niet door politieke partij- en 
groepsbelangen zou worden omgebogen of verzwakt. Ongetwijfeld moet hij 
het peil van de discussies over het beleid dikwijls van zakelijk inzicht ge
speend en van te gering niveau hebben gevonden, hetgeen soms doorklonk 
in de wijze waarop hij parlementariërs van repliek diende. Aan de andere 
kant was Lieftinck bereid het parlement meer informatie te geven, zoals 
inzake het klemmende vraagstuk van de deviezennood van het land eind
1947, dan het kabinet voor nuttig hield, waardoor de Kamers echter konden 
menen een te zwijgzame minister van Financiën tegenover zich te hebben. 
Niettemin hadden de Kamers groot respect voor deze minister. Wat 
Lieftinck met vrij ingrijpende middelen wilde bereiken werd hem gegund, 
ook soms door delen van de rechtse oppositie.

De wat aanmatigende houding die Lieftinck soms aannam in het verkeer 
met de Kamers had ook te maken met de centrale positie die Lieftinck bin
nen het kabinet was gaan bekleden. Mede aan de hand van de hem ver
leende bevoegdheden zoals bevestigd in de herziening van de Comptabili
teitswet en het hem toegekende gezag als bewaarder van de schatkist kon hij 
grenzen aangeven voor hetgeen voor Nederland financieel draagbaar was. 
Aldus kon Lieftinck bijvoorbeeld inzake de defensie en de militaire inspan-
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ningen in Indië, het oorlogsschadeherstel of de sociale wetgeving zijn in
vloed laten gelden en de doelmatigheid van veel uitgaven in de ressorten 
van zijn collega’s door middel van de nieuwe Thesaurie-Inspectie en de 
toewijzingsbevoegdheid voor de gelden betwisten. Aan de achtergronden 
hiervan is in dit hoofdstuk een afzonderlijke subparagraaf (par.I.2.c) gewijd. 
Voor alle ministers kwam het er op neer dat de departementale begrotings
hoofdstukken in de gehele ambtsperiode van Lieftinck werden vastgesteld 
in uitvoerige bilaterale besprekingen, post voor post aan de hand van een - 
door de staf van Financiën (vooral de Thesaurie-Inspectie) - opgesteld kri
tisch rapport over het betrokken (ontwerp-) begrotingshoofdstuk met voor
stellen tot verlaging (met bijbehorende argumenten), tussen de betrokken 
minister en de minister van Financiën in aanwezigheid van enkele amb
tenaren van de betrokken departementen, met inachtneming van enkele 
globale prioriteiten overeengekomen in de ministerraad.6 Het schijnt dat 
deze begrotingsbesprekingen een moeizaam verloop hebben gehad en eerder 
leken op een langdurig door de vasthoudende en uitstekend geïnformeerde 
minister van Financiën afgenomen examen, dat dan ook nog tot diep in de 
nacht - Lieftinck had een ijzeren constitutie, veel ministercollega's hadden 
die niet - duurde.7 Effectief was deze aanpak van Lieftinck wel. De wijze 
waarop hij de begroting van de minister van Oorlog voor 1948 doorprikte, 
zou een schoolvoorbeeld kunnen worden genoemd van de wijze, waarop 
een minister van Financiën het algemeen belang kan behoeden voor on
verantwoord hobbyisme. De Raad van Ministers stelde zich in deze kwestie 
vierkant achter Lieftinck op: men begreep dat een financieel lek bij Oorlog 
de financiële mogelijkheden voor de overige ui tgaven-departementen zou 
kunnen beperken.

Uiteraard onttrokken zich dit soort worstelingen tussen minister 
Lieftinck en leden van het kabinet aan de blikken van parlement en bevol
king. Men had slechts te maken met de wijze waarop Lieftinck met zijn be
leid naar buiten trad; er was op zijn departement nog geen uitgebreide staf 
van voorlichtingsambtenaren om het optreden van de minister daarbij te 
polijsten. De reacties van de volksvertegenwoordiging op het optreden van 
minister Lieftinck zullen nog in de verschillende paragrafen in dit hoofd
stuk worden geëtaleerd. Die reacties weerspiegelden ook de indruk die 
Lieftinck op de burgerij in het land maakte. Voor deze burgerij was Lieftinck 
in de eerste na-oorlogse jaren de minister van de geldzuivering, de Bijzon
dere Belastingen en de omslachtige regelingen voor de oorlogsschadever- 
goeding, die faam had gemaakt door gortdroog en met zijn professorale toon 
voor de radio de zoveelste aanslag op de portemonnaie aan te kondigen. 
Zijn populariteit en de vrees die hij in het land inboezemde moge blijken 
uit het rijmpje dat te lezen was op de spaarpotten in de vorm van hoofd - 
met bril - van Excellentie Lieftinck, die in die eerste jaren na de oorlog te 
koop werden aangeboden:
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Minister Lieftinck, ik zal sparen,
Alles in Uw hoofd bewaren,
Maar wordt mijn leven tot een hel 
Door Uw angstwekkend dwangbevel:
Hoedt U dan voor Uw vreselijk lot,
Want dan sla ik Uw hoofd kapot.8

Toen Lieftinck in 1952 zijn ministerschap - dat hem grote, ook financiële 
opofferingen had gekost - beëindigde, was hij ondanks zijn aanvankelijke 
faam als socialistische boeman uitgegroeid tot een nationale figuur (zie zijn 
optreden als informateur in 1956), wiens naam onverbrekelijk is verbonden 
met het succesvolle herstel van het land na de verwoestingen uit de oorlog.

Lieftinck heeft dan ook de belangrijkste bijdrage geleverd aan dit herstel, 
wanneer men dat herstel en de instrumenten om dat te bereiken naast el
kaar plaatst. Het financieel-economisch-sociaal regeringsbeleid na de oorlog 
was er op gericht een redelijk, doch sober bestaansniveau voor de gehele be
volking te garanderen, een hoog investeringsniveau te bereiken en daar
door een hoge graad van werkgelegenheid, bij te dragen aan het herstel van 
de Overzeese Gebiedsdelen - vooral van die in de Oost - terwille van het 
opbloeien van het oude handelsverkeer tussen moederland en deze gebie
den, de wederopbouw van het land en het overheidsapparaat (defensie) te 
verzekeren en de interne en externe financiële stabiliteit te behalen en te 
handhaven met een zo snel mogelijke wederinschakeling van de nationale 
economie in de wereldeconomie. De beschikbare instrumenten om deze 
doelstellingen te bereiken werden voor een deel door de minister van Fi
nanciën beheerst: de monetaire, de uitgaven-, de belasting- en de leningpo- 
litiek, de toepassing van een deel van de controles (deviezen). Andere in
strumenten waren de inkomenspolitiek, waarbij Sociale Zaken en Binnen
landse Zaken (ambtenaren) in hoofdzaak waren betrokken. Het investe
ringsniveau was voor de meeste bedrijven mede afhankelijk van het prijs
niveau dat werd gehanteerd (Economische Zaken). De voedselvoorziening 
(ministerie van Landbouw) had bij te dragen in de verzekering van het 
redelijke bestaansniveau en daarmede ook van de arbeidsproductiviteit. 
Andere departementen moesten zorgen voor de wederopbouw en het her
stel van het verkeer. Vergelijking leert dat de minister van Financiën de 
meeste en diepst ingrijpende instrumenten beheerste. Lieftinck is er niet 
voor teruggedeinsd deze ook te gebruiken.

Lieftinck kon zijn beleid in de periode-Beel doorvoeren, omdat de twee 
regeringspartijen het eens waren over het te voeren beleid. De urgentiepro
gramma's van beide partijen noemden als beleidspunten onder financiën: 
terugbrengen van de staatsschuld, zuinig en doelmatig overheidsbeheer, 
eenmalige bijzondere fiscale maatregelen, progressieve belastingpolitiek, die 
rekening hield met de gezinssamenstelling, en verlaging van de belastingen 
op eerste levensbehoeften. Het KVP-program noemde apart nog de nood
zaak van een gezonde verhouding tussen besparing en verbruik en een be- 
lastingspolitiek die de ondernemingslust niet zou smoren. In de Proeve van 
een regeringsprogram van 17 juni 1946, zoals uitvoerig beschreven in
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hoofdstuk I in dit boek, stond de noodzaak van een snelle en ingrijpende 
versobering van de staatsdienst, naast de reeds getroffen en voorbereide 
maatregelen op monetair en fiscaal terrein, waarbij gedacht is aan de invoe
ring van de Bijzondere Belastingen en een technische belastingherziening, 
als concreet doel aangegeven. De kern hiervan keerde terug in de regerings
verklaring van Beel van 5 juli 1946. Dat geschiedde ook met de passage in 
het regeringsprogram over de "socialisatie" van De Nederlandsche Bank, die 
in de Proeve was voorzien. De Troonrede van 23 juli 1946 maakte gewag 
van grote zorg over de slechte toestand van de financiën van het land, 
waarmee de passage uit de Proeve over de aanvaarding van de gevolgen 
van de nationale armoede werd uitgewerkt. Zonder hulp van buiten was de 
taak, die het Rijk vervullen kon, aan nauwe grenzen gebonden, aldus de 
Troonrede-1946. Met deze stelling, die Lieftinck in de Tweede Kamer met 
klem zou herhalen, werden de operaties in Nederlands-Indië om de orde en 
de rust te herstellen bij voorbaat in omvang en tijdsduur beperkt. Alleen 
door uiterste soberheid zou het land er in slagen overzee en in Europa het 
herstel te bereiken. Het monetaire evenwicht zou bij een internationaal 
verantwoord niveau van lonen en prijzen bij voortduring de aandacht van 
de regering krijgen. De druk van de staatsschuld zou worden verminderd 
door de Bijzondere Belastingen (Vermogensaanwasbelasting en Heffing In
eens) en door conversie van binnenlandse staatsleningen. De vergoeding 
van de materiële oorlogsschade, welke onder meer gevoed zou worden uit 
de bijzondere belastingheffing, was in de Proeve weliswaar in beginsel vast
gelegd, maar tevens beperkt, zowel naar hetgeen de gemeenschap redelijk 
zou vinden en zich financieel zou kunnen permitteren, als naar individue
le draagkracht. De vastlegging van het systeem van rijksbijdrage en aanvul
lende credietfinanciering in de Proeve was hiervan de concrete invulling. 
De Troonrede van 1946 kondigde summier de wetgeving op dit punt aan. 
Met deze aankondigingen was het program van Lieftinck voor de eerste 
jaren wel goeddeels bekend gemaakt. De verwezenlijking ervan zal in dit 
hoofdstuk worden beschreven, voor zover daarvan in de parlementaire 
stukken iets is terug te vinden. De Troonrede-1947 herhaalde slechts de zorg 
over de overheidsuitgaven, stelde met voldoening vast dat een deviezen- 
crisis dank zij buitenlandse leningen - waarmee in de eerste plaats gedoeld 
werd op de omvangrijke lening van de Wereldbank uit 1947 (par.V.2.b) - 
was voorkomen en kondigde de afwikkeling van de geldzuivering aan.

Naast deze stukken, die het regeringsprogram op financieel gebied hebben 
vastgelegd en aangekondigd, heeft Lieftinck een eigen program gehanteerd, 
dat hij op 22 juni 1946 aan Beel aanbood "ten aanzien waarvan ik mij bij 
toetreding tot het nieuwe Kabinet als Minister van Financiën van volledige 
medewerking verzekerd houd". Ook andere kandidaat-ministers hebben bij 
Beel een eigen program ingediend dat zij binnen het raamwerk van de 
Proeve van een regeringsprogram wensten door te voeren en waarvoor zij 
bij voorbaat de steun van Beel hebben gezocht. Gielen en Fiévez hebben 
zulks gedaan met betrekking tot hun departementen; Schagen van Leeuwen 
liet weten alleen minister van Marine te kunnen worden, indien steun
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werd toegezegd voor zijn twee-smaldelen-plan. Veel gewicht had deze steun 
van Beel voor de voornemens van deze ministers niet. De voornemens 
waren niet tot kabinetsbeleid geworden. De kostbare wensen van de minis
ters van Oorlog en Marine zouden dan ook stuiten op het verzet van het 
kabinet, toen dit zich genoodzaakt zag in 1947 andere prioriteiten te stellen. 
De minister van Marine zou hieruit voor zichzelf de nodige conclusies 
trekken (zie hoofdstuk HL, par. I.a en II.c). Daarentegen heeft het budget-neu- 
trale program van de minister van O.K.-en-W. geen problemen opgeroepen, 
al zou de doorvoering van de door Gielen gewenste reorganisatie van zijn 
departement nog de nodige sporen in volksvertegenwoordiging en kabinet 
nalaten (zie hoofdstuk X, par. I). Gielen kon zijn eigen program als richtlijn 
voor zijn beleid nemen, omdat dit program niet haaks stond op het rege
ringsprogram en geen nadelige effecten had op andere sectoren; de wensen 
van Oorlog en Marine waren niet letterlijk in strijd met het voor deze sec
toren zeer vage regeringsprogram, maar vormden wel een gevaar voor het 
gehele staatsbudget. De nota van Lieftinck beperkte zich weliswaar ten dele 
tot het eigen ressort, tot het nogmaals onderstrepen van hetgeen al aan be
voegdheden aan Lieftinck was toegekend (comptabiliteitsregeling) en in be
ginsel in de vorm van wetsvoorstellen was ingediend (Bijzondere Belastin
gen) en tot het concretiseren van sommige afspraken uit het program-Beel 
(de Proeve), maar omvatte tevens punten, waarbij op de beleidsmogelijkhe- 
den van andere ministers invloed werd uitgeoefend.

Zo eiste Lieftinck dat de begroting voor 1947, vergeleken met die van 1946, 
sterk omlaag zou worden gebracht. Daarbij had Lieftinck een verlaging met 
1.250.000.000 gulden op het oog. Hierin zou Lieftinck niet slagen. Inzake de 
comptabiliteit had Lieftinck al bij besluit F.240 uit 1945 de nodige greep op de 
andere departementen gekregen, zoals nog zal worden beschreven. In zijn 
nota vorderde Lieftinck dat op elk ministerie een inspecteur van de Gene
rale Thesaurie werkzaam zou zijn; deze inspecteurs zouden worden betrok
ken bij de preventieve controle van Financiën op de uitgaven (controle op 
het aangaan van financiële verplichtingen in plaats van op de betalingen 
zelf). Nog in augustus 1946 wist Lieftinck hiervoor het kabinet te winnen. 
Evenzo ging het kabinet akkoord met de voortzetting van de herziening 
van de financiële administratie van het Rijk, die Lieftinck al in het eerste 
na-oorlogse kabinet in gang had gezet. Op weinig bezwaar kunnen de pun
ten over deviezenpolitiek, de buitenlandse financiële politiek en de crediet- 
controle hebben gestoten. De bevoegdheden die Lieftinck hier voor Finan
ciën claimde waren immers in de vorige kabinetsperiode vastgelegd. Het 
ging Lieftinck kennelijk om bevestiging van deze bevoegdheden om te 
voorkomen dat in de periode-Beel hieraan zou worden getornd. Van groter 
gewicht was zijn voorstel om de subsidies op de invoer voor het eind van 
1947 te doen verdwijnen, waarbij een mogelijke verhoging van de binnen
landse prijzen onder ogen moest worden gezien. Aanbevolen werd een ra
tionalisatie in de nationale productie en concentratie op de productie van 
goedkope massaproducten. In de paragraaf Het loon- en prijsbeleid in het 
hoofdstuk Sociale Zaken in dit boek zal worden beschreven dat de verlaging
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van de subsidies minder snel verliep dan Lieftinck voor wenselijk hield. De 
afkondiging van de loon-en prijsstop in oktober 1946 maakte het loslaten 
van de subsidies onder gelijktijdige verhoging van de prijzen onmogelijk. 
Lieftinck heeft zich bij dit kabinetsbeleid neergelegd. De minister van 
Financiën had immers in zijn lijst van 22 juni 1946 ook gevraagd om conse
quente handhaving van de normen bij de loon-, prijs- en huurpolitiek. 
Eveneens van veel politiek gewicht was de eis van Lieftinck dat de vergoe
ding van de oorlogsschade beperkt zou blijven tot een vergoeding naar de 
waarde van 10 mei 1940. Derhalve geen vervangingswaarde naar de gelden
de prijzen van na de oorlog. De voorschotregeling liep hierop vooruit. Noch 
de KVP, noch de PvdA verlangden in 1946 vergoeding naar vervangings
waarde, zodat Lieftinck op dit punt niets bijzonders vroeg. Toch bleek al 
spoedig dat van KVP-zijde werd aangedrongen op integrale vergoeding in 
beginsel met erkenning van de noodzaak zekere beperkingen hierin op te 
leggen. Bij de definitieve wetgeving voor de vergoeding van de oorlogs
schade moest Lieftinck dan ook nuances aanbrengen op zijn eigen uitgangs
punt om zijn voorstellen in het Staatsblad te kunnen krijgen.

Uit de hiervoor genoemde gang van zaken met betrekking tot de nota 
van 22 juni 1946 van Lieftinck, blijkt dat deze nota niet meer was dan een 
verklaring van Lieftinck omtrent zijn eigen voorbehouden bij het aanvaar
den van de functie van minister van Financiën in het door Beel te vormen 
kabinet. Lieftinck ging er bij de nota van uit dat Beel, in geval deze het on
eens zou zijn met het gestelde in deze nota dan wel op bezwaren van andere 
kandidaat-ministers tegen de inhoud van deze nota zou zijn gestuit, nog 
vóór de officiële benoeming van het kabinet met Lieftinck in overleg zou 
treden. Volgens Lieftinck is dat niet geschied. Dat kan ook betekenen dat 
Beel aan de nota van Lieftinck weinig waarde heeft toegekend en slechts als 
persoonlijk voorbehoud heeft beschouwd. Zulks blijkt ook uit het niet be
handelen van de nota in het constituerend beraad van het kabinet. Niet het 
kabinet, maar alleen Lieftinck was aan deze nota gebonden. Het gevolg hier
van was dat Lieftinck, zo hij ernstige tegenstand ondervond in het doorvoe
ren van de in de nota opgesomde beleidsvoornemens, zijn portefeuille ter 
beschikking moest stellen. In dit hoofdstuk zal melding worden gemaakt 
van Lieftincks aankondigingen om op te stappen, toen hij bij de afwikkeling 
van de geldzuivering en bij de vergoeding van de oorlogsschade op derge
lijke tegenstand was gestoten.9 Op andere punten slikte Lieftinck zijn voor
behouden in (subsidiebeleid).

Paragraafindeling
In de navolgende paragrafen zijn enkele uit de algemene financiële be

schouwingen geselecteerde onderwerpen en de debatten in de Staten-Gene- 
raal uit de periode 1946-1948 over wetsontwerpen en nota’s waarvoor 
Lieftinck (mede-) verantwoordelijkheid droeg, ondergebracht. De omvang 
van dit hoofdstuk en de vele thematisch gerangschikte paragrafen en subpa
ragrafen duiden er op dat door Lieftinck en zijn departement in de genoem
de periode zeer veel werk is verzet en het parlement - zeker bij de belasting-
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ontwerpen - uitvoerig met de minister van gedachten heeft gewisseld. De 
omvang representeert ook het belang van de sectoren die Lieftinck had te 
verzorgen, waarbij het accent valt op het streven naar budgettair evenwicht 
na de geldzuivering in de periode 1945-1946 en vóór de periode van het op 
betalingsbalansevenwicht gericht beleid.

Allereerst had hij de verantwoordelijkheid voor de rijksbegrotingen. Het 
lukte Lieftinck niet om de uitgaven van de diverse departementen drastisch 
te verkleinen - tenzij bij Oorlog en Marine - , maar wel zijn de inkomsten 
van de staat zo meegevallen dat de begrotingstekorten uiteindelijk lager zijn 
geweest dan geraamd. Lieftinck wist dat die tekorten wel eens best mee kon
den vallen, maar heeft met het oog op mogelijke tegenvallers (de eindafre
kening met Nederlands-Indië) de meevallers aan de inkomstenzijde voor 
de overheid in de informatie aan het parlement zo lang mogelijk buiten be
schouwing gehouden (Realisering begrotingen 1947 en 1948). Om het uitga
venbeleid van de diverse departementen aan een striktere controle door het 
ministerie van Financiën te onderwerpen, voerde Lieftinck een herziening 
van de financiële administratie door, die chronologisch is behandeld tussen 
de debatten over de begrotingen van 1947 en 1948 in. De ontwikkeling van 
de staatsuitgaven, vooral die voor de staatsschuld, hing in grote mate af van 
de wijze, waarop de Bijzondere Belastingen er in zouden slagen een deel 
van de staatsschuld te vernietigen. Lieftinck heeft getracht zijn wetsontwer
pen op dit punt zoveel mogelijk onaangetast door het parlement te loodsen 
om te voorkomen dat het monetaire evenwicht kon worden verstoord door 
te veel geld aan deze bijzondere belastingheffing te onttrekken. Om voor de 
Bijzondere Belastingen een maximale opbrengst te verzekeren, heeft 
Lieftinck er naar gestreefd het door de geldzuivering geblokkeerde geld zo 
lang mogelijk aan de omloop onttrokken te houden. Vanuit het parlement 
is in 1947 nadrukkelijk gevraagd om een afwikkeling van het geblokkeerde 
geld en daarmede van de geldzuivering, waaraan Lieftinck uiteindelijk - zie 
de aankondiging in de Troonrede van 1947 - tegemoet is gekomen. Bijzon
dere Belastingen en de afwikkeling van de geldzuivering zijn aansluitend 
aan de begrotingsdebatten opgenomen, daar er een onmiddellijk verband 
bestond tussen de vermindering van de staatsschuld en deze belastingen, 
zoals de Troonrede van 1946 ook aangaf. De conversie van staatsleningen, 
die eveneens diende ter verlichting van de lasten van de staatsschuld, is 
evenwel ondergebracht onder de subparagraaf Uitvoering aankondigingen 
begroting 1947 vanwege de connectie tussen het debat in het parlement over 
de begroting van 1947 en het specifieke daartoe strekkende wetsontwerp. In 
brede zin was de geldzuivering pas ten einde, toen de vergoeding van de 
materiële oorlogsschade voor particulieren, bedrijven en publiekrechtelijke 
lichamen - een belangrijk deel van de staatsschuld - wettelijk haar beslag 
had gekregen naar de strikte norm, geen integrale vergoeding, die Lieftinck 
daaraan met het oog op de financieel-economische mogelijkheden van het 
land had opgelegd. Vervolgens komen in dit hoofdstuk de gewone belas
tingwetgeving (herziening-1947), de nationalisatie van De Nederlandsche 
Bank  en de nieuwe Bankwet, gevolgd door de nieuwe regeling van het
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muntwezen, aan de orde. Lieftinck loste hiermee een aantal beloften van de 
regeringsverklaring en de Troonrede-1946 in.

Tenslotte is een uitvoerig stuk gewijd aan het buitenlandse financiële be
leid en het crediet aan Indië, waarin de deviezennota's, de wetgeving inzake 
het aangaan van buitenlandse leningen, de regeling van de oorlogsschulden 
en de ontwikkelingen inzake het Marshall-plan zijn ondergebracht. Hieraan 
is een paragraaf over de leningen aan Nederlands-Indië toegevoegd, waar
door de financiële politiek van Lieftinck in de periode 1946-1948 wordt ge
completeerd: hij saneerde de gulden, wist buitenlands crediet te verwerven 
en gaf het nodige crediet aan Nederlands-Indië. Bij de laatstgenoemde cre- 
dietverlening was hij minder ruimhartig dan de buitenlandse credietgevers 
waren geweest ten opzichte van Nederland.

Met de inwerkingtreding van de Marshall-hulp was de zekerheid verkre
gen dat de deviezenproblemen voor de tweede helft van 1948 - waarvoor na 
het uitputten van de Wereldbanklening van 1947 geen voorzieningen wa
ren getroffen - waren opgelost. Alleen in de Troonrede van 1947 is gewag 
gemaakt van de schaarste aan buitenlandse betalingsmiddelen, waardoor 
een scherpe controle op het deviezengebruik werd gevergd. Beleidsaankon- 
digingen op dit punt zijn van de kant van de regering niet gedaan, al heeft 
Lieftinck er wel steeds op aangedrongen de bevolking van de ernst van de 
situatie op de hoogte te stellen. Lieftinck wilde de bevolking voorbereiden 
op de zijns inziens onvermijdelijke knik in het consumptie- en investe
ringsniveau ten gevolge van het dreigend tekort aan deviezen, waar het ka
binet in meerderheid vond dat het bedrijfsleven en de bevolking, gezien de 
hoopgevende onderhandelingen over de Marshall-hulp, niet moesten wor
den opgeschrikt. Ook internationaal vreesde de regering repercussies, wan
neer de werkelijke stand van de deviezenkas bekend zou worden gemaakt 
(Indië). Het meeste verzet tegen een drastische korting op de deviezenuitga- 
ven kwam van de kant van de ministers van Economische Zaken, 
Huysmans en diens opvolger Van den Brink. Zij beschouwden de zorg van 
Lieftinck, wiens taak het nu eenmaal was om op de deviezenkas te letten en 
aan de bel te trekken wanneer de bodem daarvan in zicht kwam, als te 
voorbarig en overdreven en noemden hem dan ook in deze moeilijke tijd - 
eind 1947, begin 1948 - "Piet Paniek". Deze bijnaam zou Lieftinck ten tijde 
van de Korea-crisis (1950-1951), toen hij pleidooien hield voor de herinvoe
ring van drastische fysieke controles op het deviezen- en goederenverkeer 
van het land om de plotseling opgetreden stijging van de prijzen van veel 
grondstoffen en goederen op de wereldmarkt het hoofd te bieden waar de 
minister van Economische Zaken meende met indirecte maatregelen te 
kunnen volstaan, nogmaals sieren. Het parlement kreeg ten gevolge van 
het besluit van het kabinet de wederopbouw van het land niet met sombere 
berichten te verstoren eind 1947 alleen te horen welke modellen voor het 
deviezenbeleid in 1948 de regering achter de hand hield. Over de beleidslijn 
die de regering voor 1948 inzake het deviezenverkeer had uitgestippeld ver
keerde het parlement lang in het onzekere. De deviezennota van 31 maart
1948, enkele dagen voordat de Amerikaanse president Truman met zijn
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handtekening de wet op de Amerikaanse hulpverlening bekrachtigde, kon 
volstaan met een algemeen beeld van de zwakke deviezenpositie van het 
land en kondigde een bijstelling van het aankoopprogramma in het bui
tenland voor begin 1948 aan. De daadwerkelijke verlening van Ameri
kaanse hulp aan Nederland, waarover Lieftinck niet optimistisch is geweest 
en die hij ten dele wilde gebruiken voor het opbouwen van een deviezen
reserve van het land voor slechte tijden, verdreef allengs het pessimisme 
dat bij het ministerie van Financiën en de leiding van De Nederlandsche 
Bank eind 1947-begin 1948 heerste. De Troonrede van 21 september 1948 gaf 
van deze stemming nog iets weer door te spreken van de grote dank die het 
Nederlandse volk Amerika was verschuldigd, daar zonder Amerikaanse 
hulp een ernstige terugval in het herstel van de volkswelvaart onvermijde
lijk zou zijn geweest. Hoe ernstig de situatie eind 1947-begin 1948 werkelijk 
was en hoe minister Lieftinck op de sombere vooruitzichten heeft gerea
geerd en de volksvertegenwoordiging daarvan op de hoogte heeft willen 
stellen, komt aan de orde in de subparagraaf over De Marshall-hulp en Ne
derland. 10

b. De financiële specialisten in het parlement
Bij de behandeling van zijn begrotingen, zijn wetsontwerpen en nota's in 

het parlement moest Lieftinck de degens kruisen met de financiële specia
listen in de Kamers en dat zijn, zeker in de Tweede Kamer, bij traditie voor
aanstaande figuren. Omdat de financiële sector van het regeringsbeleid niet 
alleen aan de oudste vorm van parlementaire controle is onderworpen, 
maar speciaal in de periode 1946-1948 door de Bijzondere Belastingen, de 
Belastingherziening-1947, de nationalisatie van De Nederlandsche Bank en 
de vergoeding van de materiële oorlogsschade voor de diverse fracties mo
gelijkheden te over bood de eigen ideologie over de inrichting van de maat
schappij te etaleren, hebben deze specialisten zich flink geweerd. De parle- 
mentare invloed op het beleid is, afgezien van de kwestie-Nederlands-Indië 
en de reconstructie van het Koninkrijk, nergens zo groot geweest als bij de 
sectoren die Lieftinck namens de regering had te verdedigen.

Met betrekking tot de Tweede Kamer had Lieftinck te maken met een be
grotingscommissie voor zijn departement en een aantal Vaste Commissies, 
namelijk die voor Belastingen, voor Rijksuitgaven en voor Overleg met de 
regering inzake handelspolitieke aangelegenheden. Van de begrotingscom
missie maakten deel uit in 1946-1947 IJsselmuiden (KVP), Krol (CHU), Van 
der Brug (PvdA), Hoogcarspel (CPN) en Hooij (KVP) en in 1947-1948 Van 
den Heuvel (ARP), Van der Weyden (KVP), Van Lienden (PvdA), Hofdstra 
(PvdA) en Lucas (KVP). De Vaste Commissie voor Belastingen bestond in de 
periode 1946-1948 uit Bierema (PvdV), Van den Heuvel, Teulings (KVP), 
Schilthuis (PvdA), Van der Feltz (CFïU), Hoogcarspel en IJsselmuiden (in 
1947-1948 vervangen door Lucas), de Commissie voor Rijksuitgaven uit De 
Wilde (ARP), Teulings, Schilthuis, Hoogcarspel, Fortanier-de Wit (PvdV) 
voor de gehele periode, waarnaast de leden Nederhorst (PvdA) en Van der 
Feltz werden afgewisseld door Van Walsum (PvdA) en Beernink (CHU). De
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Vaste Commissie voor handelspolitieke aangelegenheden was verantwoor
delijk voor de voorlopige verslagen van de Kamer op de deviezennota's 
van Lieftinck, aangezien deze nota’s immers de financiële keerzijde van de 
handelsproblematiek weergaven. Deze commissie bestond uit Kortenhorst 
(KVP), Droesen (KVP), Vorrink (PvdA) (1946-1947), Hofstra (PvdA) (1947- 
1948), Schouten (ARP), Schmal (CHU), Korthals (PvdV/VVD) en Haken 
(CPN). Aan enkele personen uit de Tweede Kamer, die te eniger tijd zitting 
hadden in de hierboven genoemde commissies, en uit de Eerste Kamer 
moet hier meer aandacht worden besteed, teneinde hun positie in de debat
ten over het beleid van Lieftinck duidelijk te maken.

Zoals uit de beschrijving van de parlementaire discussies over een aantal 
financiële onderwerpen in dit hoofdstuk nog zal blijken, was de meest op de 
voorgrond tredende criticus van het beleid van Lieftinck in deze jaren in de 
Tweede Kamer iemand uit het regeringsgezinde kamp, namelijk de KVP-er 
mr. Frans G.C.J.M. Teulings. Dit Kamerlid was in 1891 in Den Bosch geboren 
en had rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn 
loopbaan in het familiebedrijf, C.N. Teulings' Koninklijke Drukkerijen in 
Den Bosch, waar hij het tot directeur zou brengen, ontplooide hij activitei
ten op politiek gebied. Vanaf 1918 bekleedde hij functies in de organisatie 
van R.K. Kiesverenigingen, later R.K. Staatspartij geheten, en was lid van 
het hoofdbestuur van de RKSP. Als partijsecretaris maakte hij de opheffing 
van deze partij door de bezetter mee. Sedert 1927 was hij lid voor de RKSP 
van de Tweede Kamer (tot in 1948). Hij ontwikkelde zich in de katholieke 
fractie tot financieel en vooral fiscaal deskundige, die in de periode-Beel er 
voor waakte dat de belangen van de groepen, waarvoor de KVP als volks
partij mede had op te komen, zeker bij de Bijzondere Belastingheffing zo
veel mogelijk ontzien werden. Lieftinck moest erkennen dat Teulings het 
enige Kamerlid was dat deze ingewikkelde materie volledig beheerste. Bij de 
debatten over deze belastingheffing en de nadere uitwerking ervan (zoals in 
de effectenwaardering) ontstond het merkwaardige beeld dat Lieftinck niet 
zozeer last had van de oppositie, maar van de regeringsgezinde KVP in de 
persoon van Teulings. Dit Kamerlid, dat tegenover Lieftinck altijd uiterst 
correct bleef en bereid was Lieftincks beleid op talloze in eigen KVP-kring 
omstreden punten breeduit te steunen - zoals bij de Belastingherziening-
1947 -, was echter vooral bevreesd dat bepaalde socialistische hobby's bij Fi
nanciën die gericht waren tegen ondernemers-eigenaren werden uitgeleefd. 
Hij betreurde het dat hij als Kamerlid onvoldoende was toegerust om de 
minister van Financiën volledig tegenspel te kunnen bieden en had slechts 
bij de wetgeving op de effectenwaardering voor de Bijzondere Belastingen 
kunnen terugvallen op een aantal specialisten, hem vermoedelijk ter be
schikking gesteld door de R.K. Werkgeversorganisatie. Dat hij algemeen in 
katholieke kring werd gezien als een persoon die opgewassen leek tegen de 
Haagse bureaucratie moge blijken uit zijn benoeming tot voorzitter van de 
Interdiocesane Commissie voor de Oorlogsschade Kerkelijke Instellingen en 
Besturen, waardoor het ministerie van Financiën na de oorlog ook buiten 
het Kamergebouw nog met Teulings te maken kreeg. De cumulatie van
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werkzaamheden was hem echter te veel geworden. Teulings stelde zich in
1948 niet meer beschikbaar als Kamerlid. Dit betekende echter niet het einde 
van zijn politieke loopbaan. Bij KB van 16 september 1949 werd hij be
noemd tot minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Drees I als op
volger van Van Maarseveen. In het kabinet-Drees II (1951-1952) zou hij als 
vice-minister-president en minister Zonder Portefeuille, speciaal belast met 
de zorg voor de burgerlijke verdediging en de BVD, het KVP-belang moeten 
verdedigen. In de pers werd wel gesuggereerd dat zijn ministerschap speciaal 
bedoeld was als tegenwicht tegen Lieftinck gezien zijn optreden als Kamerlid 
in de periode-Beel. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er voor Teulings 
reden was ook in de ministerraad de rol van Lieftincks antipode te spelen.11

Van zijn politieke vrienden had Lieftinck vooral te maken met twee per
sonen: de Tweede Kamerleden Hofstra en Schilthuis. Hendrik J. Hofstra, ge
boren in 1904 in Amsterdam, had na zijn middelbare school carrière ge
maakt bij de belastingdienst, waar hij tot 1939 als inspecteur werkte. Vervol
gens was hij tot in 1946 belastingconsulent in Rotterdam. Zijn vrije beroeps
uitoefening weerhield hem er niet van zich aan te sluiten bij de SDAP en 
voor deze partij in de Voorlopige Staten-Generaal als lid van de Tweede Ka
mer (1945-1946) zitting te nemen. Vanaf 30 oktober 1946 - zijn plaats op de 
lijst bleek door de verkiezingsuitslag aanvankelijk minder fortuinlijk uitge
vallen - maakte hij weer deel uit van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, 
waar hij dé woordvoerder over financiële zaken werd. Zijn opvattingen 
over socialistische belastingspolitiek, zoals hij die ook had ontvouwd in de 
gelijknamige brochure uit 1946, gingen vrij ver en kunnen als dogmatisch- 
socialistisch worden gekenschetst. De staat, die in beginsel de leiding zou 
dragen in het economisch leven, zou in zijn gedachtengang belasting dienen 
te heffen om dit beginsel naderbij en tot gelding te brengen. Het individua
listische eigendomsrecht diende daarvoor te wijken. Het particulier vermo
gen moest geleidelijk naar de gemeenschap worden overgeheveld. De staat 
als bron van de (sociale) rechtsorde kon de voorrechten wegbelasten en het 
arbeidsloon voortaan onbelast laten. In deze visie was de Bijzondere Belas
tingheffing eer een vraagstuk van sociale aard dan van financieel-economi- 
sche. De verwoording van dit soort gedachten in de Kamer, zeker als deze 
werden gegoten in laatdunkende opmerkingen over het gedrag van de vrije 
ondernemers, brachten Hofstra in zijn eigen fractie in conflict met de tweede 
man op financieel terrein, de oud-ondernemer Schilthuis, én met de eigen 
minister van Financiën. Hofstra bekleedde in de periode 1946-1956 overi
gens topfuncties in - sociaal gerichte - bedrijven, namelijk als directeur van 
de NV Centrale Algemene Verzekerings Maatschappij en de NV Centrale 
Arbeiders- en Depositobank, beiden in Den Haag gevestigd. De slechte ho
norering van het Kamerlidmaatschap immers verplichtte de Kamerleden 
betaalde nevenfuncties uit te oefenen, waaraan zij vaak via bemiddeling 
van partij of fractie waren geholpen. Hofstra zou zijn partij nog dienen als 
minister van Financiën in het vierde kabinet-Drees (1956-1958). Na het be
halen van zijn doctoraalexamen rechten (1966) beëindigde hij zijn loopbaan 
als hoogleraar belastingrecht in Leiden.12
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De tweede man op financieel terrein binnen de PvdA-fractie in de Tweede 
Kamer was Jan Schilthuis (Groningen 1882-1965), die uit geheel ander hout 
dan Hofstra gesneden was. Hij had na zijn HBS het familiebedrijf - een 
graanhandel - in Rotterdam geleid (tot 1935). In tegenstelling tot veel politici 
in die tijd had hij veel van de wereld gezien. Zijn grote werkkracht en zijn 
bijzondere intellectuele gaven stelden hem in staat naast zijn activiteiten als 
ondernemer vele andere zaken ter hand te nemen. Zo verzorgde hij een 
publicatie over de internationale graanhandel, werd een van de leidende fi
guren van de Rotterdamse Kamer van Koophandel en kwam hij voor de 
Vrijzinnig Democratische Bond in 1933 in de Tweede Kamer. Na de oorlog 
sloot hij zich aan bij de PvdA en zou voor deze partij tot in 1956 lid van de 
Tweede Kamer zijn. Als man van het bedrijfsleven had Schilthuis een an
dere kijk op de ondernemer dan Hofstra. Scherp kwam de controverse tus
sen de beide richtingen in de PvdA-fractie in de Tweede Kamer naar voren 
bij de debatten over de Belastingherziening-1947, toen Schilthuis - samen 
met Teulings (KVP) en woordvoerders van de oppositie ter rechterzijde - 
opkwam voor een vermindering van de belastingdruk voor de midden
groepen om de spaarzin en daarmede de investeringen in het bedrijfsleven 
te bevorderen. Lieftinck bleek bij die gelegenheid de richting-Schilthuis te 
steunen.13 Deze controverse wees er op dat het doorbraakkarakter van de 
PvdA binnen de Kamerfractie van deze partij toen nog de nodige ruimte 
voor uiteenlopende visies liet.

In deze lijst van opmerkelijke financiële woordvoerders mag de naam 
van het ARP-Kamerlid J.A. de Wilde (Goes 1879-1956) als de meest ontstui- 
mige opposant van Lieftinck in de periode 1946-1948 niet ontbreken. Na zijn 
studie rechten aan de VU in Amsterdam, had De Wilde zich als advocaat 
achtereenvolgens in Goes en Den Haag gevestigd. Zeer jong betrokken bij de 
ARP en diens grote voorman Abraham Kuyper - in een brochure in 1909 
verdedigde hij Kuyper in de zogeheten lintjesaffaire - kwam hij voor deze 
politieke partij in 1918 in de Tweede Kamer, waarnaast hij tegelijk een 
loopbaan begon in de Haagse gemeentepolitiek (wethouder Financiën, tot 
1933). Van 1933-1937 was hij in twee kabinetten-Colijn minister van Bin
nenlandse Zaken. In het vierde kabinet-Colijn (1937-1939) was hij minister 
van Financiën. Kon hij de vraagstukken van Binnenlandse Zaken, zoals de 
gezagshandhaving en de financiering van de gemeenten, nog tot tevreden
heid van de leidende politici dier dagen aan met zijn achtergrond als man 
van ARP-beginselen en oud-wethouder, inzake de budgettaire kwesties 
bleek hij doctrinair vast te houden aan de sluitende begroting. Het niet slui
tend kunnen krijgen van de begroting-1940 binnen het kabinet was voor 
hem reden tot aftreden op 19 mei 1939. Na de oorlog, waarin hij gegijzeld 
was en als warm voorstander betrokken bij gesprekken over samenwerking 
met de CHU, werd hij binnen de ARP de tweede man na Jan Schouten. Sa
men zouden zij het verzet tegen de door de ARP verfoeide politiek van de 
eerste na-oorlogse kabinetten inzake Nederlands-Indië en op financieel-eco- 
nomisch terrein verpersoonlijken. De Wilde werd vice-voorzitter van het 
Comité Handhaving Rijkseenheid onder Gerbrandy. De meeste aandacht
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trok hij door, joviaal en spontaan als hij was, het beleid van Lieftinck in de 
Tweede Kamer, waarvan hij sedert september 1939 weer deel uitmaakte, in 
vaak niet-parlementaire termen te hekelen en als een gevaar voor het land 
af te schilderen. Hij schroomde daarbij niet om Lieftinck van financierings
methoden k la Schacht te betichten. Dit Kameroptreden was voor Wilde zijn 
zwanenzang, want hij werd door de ARP voor 1948 niet meer op de kandi
datenlijst geplaatst. Hoewel hij gekandideerd was door een aantal kiesvere
nigingen, viel hij ten slachtoffer van de algemene wens van het Centraal 
Comité van de ARP de partij te verjongen. Hij zou nog tot 1952 lid van de 
senaat zijn.14

Ook de oppositionele CHU en de liberale partij beschikten over de nodige 
financiële specialisten, die zich in toonzetting aanvankelijk weinig hebben 
onderscheiden van de ARP. Waar de ARP-fracties in de beide Kamers zich 
door Lieftinck uiteindelijk nog wel lieten overtuigen van de juistheid van 
het regeringsbeleid - zoals bij de Heffing Ineens - , waren de CHU-fracties 
zelfs koppiger. In de CHU-fractie in de Tweede Kamer was daarvoor mr. 
W.F.E. baron van der Feltz verantwoordelijk, in die in de Eerste Kamer mr. 
R. Pollema. Van der Feltz, in 1882 in Assen geboren, had na zijn rechtenstu
die in Leiden en een korte periode als advocaat zijn stiel gevonden als lid 
van de staande magistratuur in Middelburg, alwaar hij ook gemeenteraads
lid en Statenlid was. Zijn tirades tegen Lieftinck, waarin de ergernis over 
Lieftincks politieke ommezwaai was te horen, gingen Pollema aan de over
zijde van het Binnenhof weer veel te ver. Pollema, geboren en getogen Fries 
(geb. 1890), had rechten aan de VU gestudeerd en zich vervolgens als advo
caat in Leeuwarden gevestigd. Hij was in de periode-Beel lid van de Friese 
Staten. Het zou Pollema zijn die in zijn beschouwing over de Rijksbegro- 
ting-1948 een veelbetekenende toch positieve waardering voor het werk van 
Lieftinck gaf.15 Het beleid van Lieftinck was geleidelijk aan in CHU-kring 
geaccepteerd en stond deelname aan een kabinet, waarin dit beleid zou wor
den voortgezet (kabinet-Drees I), niet in de weg. Dat gold ook voor de libera
len, die weliswaar in de Tweede Kamerleden Bierema en Korthals en in het 
Eerste Kamerlid Molenaar in de periode-Beel felle critici van het beleid van 
Lieftinck kenden, maar ook erkenden dat het beleid van deze minister in de 
praktijk wel meeviel.
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Voor het eerst na de oorlog konden de Staten-Generaal aan de hand van 
begrotingscijfers hun mening geven over het financiële beleid van minister 
Lieftinck. Men kan niet zeggen dat de debatten over de cijfers voor 1946 en 
1947 een diepgaand karakter hebben gehad. Het uitgavenpatroon, de gevol
gen van de begrotingstekorten en de hoogte van de staatsschuld hebben wel 
geleid tot enige discussie tussen Kamers en minister, maar niet tot onenig
heid tussen de regeringspartijen of scherpe kritiek van de oppositie. De Ka
mers hebben de begrotingscijfers voor 1947 als vrijwel onvermijdelijk geac
cepteerd en vooral aangedrongen op verbetering in die voor de volgende 
jaren. Toen dat in 1948 niet was gelukt, was er wel sprake van teleurstelling 
bij de oppositie - die kennelijk in Lieftinck toch veel vertrouwen had gesteld 
-, maar niet van tirades over falend beleid van de minister van Financiën. 
Regeringspartijen - waarvan de PvdA buitengewoon veel moeite deed om 
uit te leggen dat begrotingstekorten eigenlijk geen tekorten in ouderwetse 
zin waren - en oppositie waren op de hoogte van de inspanningen die 
Lieftinck zich getroost had om tot bezuinigingen te komen. Afgezien van de 
vele secretaresses in de ambtenarij (Tilanus, CHU) en de dienst-auto's (Van 
der Feltz, CHU) kon ook de oppositie niet veel concreets aanwijzen waarop 
kon worden bezuinigd. Lieftincks nogal krasse bewering dat bezuinigingen 
op initiatief van de Tweede Kamer beslist minder dan 1% van het totaal der 
uitgaven zouden opleveren, aangezien hogere bezuinigingen op weerstand 
van de Kamermeerderheid zouden stuiten, was er niet ver naast. De Wilde 
(ARP) en Korthals (PvdV) hebben terecht tegen deze stelling van Lieftinck - 
die met haar neerbuigende toon jegens de Kamer typerend voor Lieftinck 
kan worden genoemd - stelling genomen en aangevoerd dat de minister, 
indien hij overtuigd was van de noodzaak van sterke bezuinigingen, de te
genstand in de Kamers dan maar had te overwinnen om een sluitend bud
get te krijgen. Drastische bezuinigingen werden evenwel noch door het ka
binet noch door een meerderheid in de Kamers gewenst. Vandaar dan ook 
dat de oppositie bij de behandeling van de begroting van 1948 zich in haar 
kritiek op het beleid van Lieftinck heeft beperkt.

Naast het uitgavenniveau werd vooral de staatsschuld bij het overleggen 
van de eerste cijfers over dit onderwerp na de oorlog door veel politieke 
groeperingen in de Kamers als schokkend ervaren. Bij de behandeling van 
de begroting voor 1948 was ook dit punt van de agenda in de beide Kamers 
verdwenen. Men legde zich neer bij de betogen van de minister van Finan
ciën dat het inflatoire karakter van de begrotingstekorten wel mee viel. De 
vrij passieve rol van de Kamers bij de behandeling van de Rijksbegrotingen 
in de periode 1946-1948 kan ook worden geweten aan de onvolledige infor
matie die Lieftinck aan de Kamers gaf. Teulings (KVP) heeft bij de begroting 
voor 1948 in de Tweede Kamer dan ook geklaagd dat hij als Kamerlid on
voldoende greep kreeg op de materie om zijn werk naar behoren te vervul
len. Men krijgt de indruk dat Lieftinck de informatie naar eigen goeddun
ken doseerde: op sommige punten uitgebreid, op veel punten beknopt - zo

I. De Rijksbegrotingen voor 1946,1947 en 1948
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als inzake de aantallen ambtenaren - en op een enkel punt tamelijk wille
keurig, zoals inzake het Nationaal Budget (een in samenwerking met het 
Centraal Planbureau-in-oprichting opgesteld globaal plan voor de Neder
landse volkshuishouding, waarin de ramingen van de rijksbegroting zijn 
verwerkt alsook de waarschijnlijke ontwikkeling van de algemene econo
mische toestand van het land, de geldstromen van en naar de kapitaalmarkt 
en de taken zoals investeringen waarvan de verwezenlijking voor de toe
komst van het land van essentieel belang wordt geacht). In een aparte sub
paragraaf zal worden ingegaan op de vraag waarom Lieftinck een dergelijk 
Nationaal Budget wel in 1946 en niet in 1947 aan de Staten-Generaal heeft 
aangeboden. Dat de Kamers zich in het algemeen met de uitleg door de mi
nister van Financiën van de soms wel zeer summiere cijfers hebben tevre
den gesteld kan een aanwijzing zijn voor het prestige dat Lieftinck toen ge
noot. De algemene conclusie over de wijze waarop minister en Kamer bij 
gelegenheid van de begrotingen van 1946, 1947 en 1948 met elkaar zijn om
gegaan kan dan ook niet anders zijn dan dat de Kamers de begrotingen heb
ben genomen als de weerslag van de abnormale omstandigheden vlak na de 
oorlog waar toch niet veel aan te doen was. De geleidelijke vermindering 
van de begrotingstekorten wees op het einde van de problemen en tevens 
op het geleidelijke herstel van de politieke invloed van de Kamers bij de 
discussies over de Rijksbegroting. Lieftinck heeft het - anders dan met zijn 
fiscale wetgeving - met zijn begrotingen in de periode 1946-1948 niet echt 
moeilijk gehad. Achteraf blijkt deze gematigde houding van de Kamers 
tegenover Lieftinck juist te zijn geweest: de gerealiseerde begrotingstekorten 
zijn uiteindelijk minder hoog geweest dan geraamd. Het crediet aan Lief
tinck is verdiend geweest.

1. De Rijksbegrotingen 1946 en 1947

a. Tweejaarlijkse begroting?
Op 17 september 1946 werd onder verantwoordelijkheid van Lieftinck de 

Rijksbegroting voor 1947 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit stuk ging 
vergezeld van een nadere becijfering van de begroting voor 1946, die op 12 
april 1946 was ingediend en nog niet door de Kamers was behandeld. Door 
de wet van 29 mei 1946 (Stbl.G.135) was aan de beheershandelingen, nog te 
verrichten met betrekking tot de dienstjaren 1942 tot en met 1945, een 
wettelijke grondslag gegeven en was tevens, in afwachting van het vaststel
len bij wet van de Rijksbegroting voor 1946, aan de administratie machti
ging verleend tot het doen van de in 1946 nodige uitgaven in afwijking van 
het bepaalde in art. 15, eerste lid, en met toepassing van het bepaalde van art. 
15, tweede lid, van de Comptabiliteitswet-1927, Stbl. 259. Daarbij was de ad
ministratie door de wetgever gebonden aan de voorlopige begroting voor 
het tweede halfjaar 1945, waarbij overschrijdingen - veelal het gevolg van 
onmogelijk in 1945 te voorziene noodzakelijke uitgaven - dienden te wor
den medegedeeld aan de Staten-Generaal en de Algemene Rekenkamer. Om 
aan deze verplichting tegemoet te komen heeft Lieftinck op de Rekenkamer

838



Par. I. De Rijksbegrotingen voor 1946,1947 en 1948

een beroep gedaan om in overleg met de afdelingen Comptabiliteit van de 
verschillende departementen een opgaaf te doen van de verplichtingen - 
normaal houdt de Rekenkamer zich bezig met verevening van de betalin
gen - tot en met 30 april 1946 ten laste van de verschillende begrotingsarti
kelen. Medio juli 1946 waren de hier bedoelde gegevens van de departe
menten binnen (niet van de diverse fondsen en staatsbedrijven). Mede op 
grond hiervan kon een gereviseerde begroting 1946 worden opgesteld, die 
weer uitgangspunt moest zijn voor een begroting voor 1947. Door de loop 
der omstandigheden kreeg de volksvertegenwoordiging derhalve in sep
tember 1946 twee begrotingen tegelijk voorgelegd.1 In de tekst en in de aan
tekeningen zal steeds worden gesproken van de Rijksbegroting voor 1947, 
waar formeel twee begrotingen aan de orde waren.

Het bijzondere feit dat de Kamers zich over twee begrotingen, waarvan de 
eerste betrekking had op een jaar dat reeds grotendeels verstreken was, 
moesten buigen, was voor de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer re
den in het Voorlopig Verslag op de Rijksbegrotingen voor 1946 en 1947 van 
24 oktober 1946 de regering te vragen of dit toeval geen aanleiding kon zijn 
eindelijk eens van de grondwettelijke mogelijkheid voor een tweejaarlijkse 
begroting gebruik te maken. In de periode 1945-1946 was op initiatief van de 
Tweede Kamer immers volstaan met de bespreking van de Nota omtrent 
een aantal punten van regeringsbeleid. De PvdA-fractie meende dat hierin 
een goed voorbeeld stak hoe met het systeem van een tweejaarlijks begro
ting moest worden gewerkt. In het tussenliggende jaar namelijk zou de re
gering het algemeen beleid dienen toe te lichten en te verdedigen aan de 
hand van een Nota, waartoe zij dan zelf het initiatief zou moeten nemen. 
De PvdA-fractie wilde aldus de bij de grondwetsherziening van 1922 gescha
pen mogelijkheid van de tweejaarlijkse begroting tot leven wekken.2

De herziening van de Grondwet in 1922 op dit punt kende een lange 
voorgeschiedenis. Nadat de Grondwet van 1815 tienjaarlijkse begrotingen 
had voorgeschreven en de Grondwet van 1840 de begrotingscyclus tot twee 
jaar had beperkt, heeft de grondwetsherziening van 1848 de indiening van 
begrotingen voor één jaar voorgeschreven, teneinde de volksvertegen
woordiging de maximale mogelijkheid te geven het beleid te controleren en 
daarop invloed uit te oefenen aan de hand van de wetgevende procedure bij 
de afzonderlijke wetsontwerpen voor de begrotingshoofdstukken. Doordat 
de bespreking van het beleid de overhand kreeg op het cijferwerk en bijge
volg de afronding van de begroting steeds meer tijd ging vergen, kwam de 
vraag op of begroting en beleid niet uit elkaar konden worden gehaald. 
Vandaar dat de regering, in navolging van het in 1920 geleverde rapport van 
de in 1918 ingestelde Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, met 
het naar eigen idee praktische voorstel kwam de tweejaarlijkse begroting 
weer mogelijk te maken. De parlementaire arbeid zou dan minder belast 
worden door begrotingsperikelen, waardoor tijd zou vrij komen voor het 
behandelen van andere urgente zaken die op afdoening zouden wachten. Er 
zaten nogal wat haken en ogen aan het voorstel. Zo was het gevaar niet 
denkbeeldig dat de Kamers toch wel wegen zouden vinden om in het tus
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senliggende tijdvak het regeringsbeleid in zijn geheel of op onderdelen aan 
de orde te stellen, bijvoorbeeld door middel van interpellaties. Om dit te 
voorkomen konden jaarlijkse algemene politieke beschouwingen, naar 
aanleiding van de Troonrede, niet worden gemist. Hoe zou de tweejaarlijkse 
begrotingscyclyus zich verhouden met de duur van het optreden van de ka
binetten? Daarbij waren er al ontwikkelingen op gang gekomen om de af
handeling van de begroting door de volksvertegenwoordiging te versnellen. 
Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer had de nodige wijzigingen 
ondergaan om de behandeling van de begroting te verbeteren en te bespoe
digen. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de Kamers zich uitgesproken 
voor het openen van de mogelijkheid van de tweejaarlijkse begroting bij de 
herziening van de Grondwet in 1922 (art. 125; GrW 1938/1946: art. 134). De 
Comptabiliteitswet-1927 (Stbl. 259) ging blijkens art. 11 echter uit van een 
jaarlijks in te dienen begroting. De tweejaarlijkse begroting werd kennelijk 
niet als een reële mogelijkheid gezien.3

Het voorstel van de PvdA-Kamerfractie, dat van de geboden gelegenheid 
en het voorbeeld van de Nota omtrent een aantal punten van regeringsbe
leid gebruik wilde maken om de proef met de tweejaarlijkse begroting te 
wagen en paste in de door deze fractie en bovenal door fractieleider Van der 
Goes bepleite reconstructie van het democratisch bestel van Nederland bij 
gelegenheid van de discussie over een mogelijke algemene grondwetsher
ziening (zie hoofdstuk XV, Inleiding), riep de nodige vragen op. Sommige 
Kamerleden vroegen zich af of de parlementaire controle niet door de twee
jaarlijks begrotingen zou worden verzwakt en of de financiële aspecten niet 
te ongewis waren om als basis te kunnen dienen voor dergelijke begrotin
gen. De situatie had zich immers sinds 1922 aanzienlijk gewijzigd! De voor
stellers meenden echter dat financiële en niet-financiële problemen tot dan 
toe tegelijk aan de orde waren gesteld, waardoor het zicht op het eigenlijke 
regeringsbeleid werd verduisterd. Verder gingen zij er van uit dat bij ingrij
pende veranderingen in de financiële toestand bij Nota van Wijziging de 
nodige veranderingen in de begroting moesten worden aangebracht. Traden 
dergelijke veranderingen echter niet op, dan was een hernieuwde behande
ling van de financiële toestand van het Rijk niet nodig en kon de volksver
tegenwoordiging "in het tussenliggende jaar haar aandacht concentreren op 
onderwerpen van algemeen regeringsbeleid, welke niet in de eerste plaats 
een financiële zijde vertonen".

Uit de Memorie van Antwoord van 7 november 1946 bleek dat de rege
ring zelf al had overwogen of uit een oogpunt van werkbesparing voor re
gering en parlement niet moest worden gebroken met het gebruikelijke 
jaarlijkse begrotingssysteem. Met name de minister van Financiën was er
van overtuigd dat vaststelling voor een tijdvak van twee jaar van een groot 
deel van de apparaatskosten, dat wil zeggen van de kosten van die diensten, 
welke van jaar tot jaar slechts een geringe verandering te zien zouden ge
ven, zeker overweging verdiende. Volgens Lieftinck zou men, afgezien van 
de grondwet telijke bezwaren, de vraag moeten opwerpen of voor de weinig 
veranderlijke posten niet een basisbegroting voor een langere periode moest
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worden vastgesteld. De regering was verder van mening dat een tweejaar
lijkse begroting voor een beleid van lange adem zelfs een te kort tijdsbestek 
omvatte, wat in het bijzonder gold voor de uitgaven van de Buitengewone 
Dienst. Aan de andere kant zag de regering op dat moment de nodige be
zwaren tegen een verandering van de begrotingstechniek "met het oog op 
het gevaar, dat de bestaande toestand daardoor te veel als maatstaf voor de 
toekomst zou worden genomen". De regering streefde immers naar de no
dige versobering van het bestuursapparaat en naar aanpassing van de rege- 
ringsbemoeiing aan de veranderde omstandigheden. De regering zag daar
om een dergelijke verandering niet eerder mogelijk dan voor de begrotin
gen van 1948 en 1949. Bij de opstelling van een dergelijke meerjarenbegro
ting diende men zich volgens de regering te realiseren dat de grote econo
mische afhankelijkheid van Nederland van het buitenland aan een meerja- 
rensysteem beperkingen oplegde, terwijl het dynamisch element van de 
overheidsuitgaven, gevolg van de doelstelling om conjunctuurschomme
lingen te temperen, zijn eisen stelde. Indien een meerjarenbegroting het 
tijdvak van de levensduur van een gekozen parlement zou overschrijden, 
zag de regering daarin geen bezwaar. De meerjarige begroting droeg niet een 
zodanig bindend karakter, als de begrotingen vastgesteld volgens het toen
malige art. 126 van de Grondwet, maar was te beschouwen als richtlijn voor 
het te voeren beleid waarvan telkenmale kon worden bepaald in hoeverre 
daaraan uitvoering zou worden gegeven.4

Tijdens de algemene politieke en financiële beraadslagingen in de Tweede 
Kamer in november 1946, waarbij ook gesproken werd over het voorstel 
voor een tweejaarlijkse begroting, bleek dat de positieve houding die vooral 
de minister van Financiën tegenover dit voorstel had ingenomen door 
weinig fracties werd gedeeld. Tilanus, toch al geen vriend van allerlei ver
nieuwingen en experimenten, ontvouwde uitvoerig zijn bezwaren: "Er zijn 
uitgaven, die op de wet berusten en welke de Kamer niet bevoegd is af te 
stemmen, die de Kamer jaar in jaar uit zal moeten aanvaarden, maar toch 
geeft de behandeling van zo’n volledige begroting ieder jaar de gelegenheid 
niet alleen voor parlementaire controle, maar ook de mogelijkheid al deze 
zaken te bespreken. Ik geloof dat deze gewoonte, die wij nu al jaren kennen, 
haar nut heeft. De Tweede Kamer heeft altijd vóór Kerstmis de begroting 
kunnen afhandelen. Het waren altijd twee moeilijke maanden voor de Re
gering en ook voor de Kamer, maar waarin de gelegenheid bestond, doordat 
men regelmatig deze stukken voor zich kreeg, bepaalde objecten van Staats
dienst te bespreken." Hij voelde daarom niets voor de tweejaarlijkse begro
ting. Hij was daarbij van oordeel dat een dergelijke begroting voor Neder
land, dat zozeer economisch van de toestand van het buitenland afhankelijk 
was, bijzonder moeilijk was op te stellen. Ook de fractieleider der liberalen, 
Bierema, voelde niet veel voor deze begrotingsmethode. Hij achtte een be
spreking halverwege de twee-jarenperiode aan de hand van een nota van de 
regering in plaats van een volledige begroting "een bespreking in het vage". 
Dit zou de parlementaire controle, vooral in de bestaande omstandigheden 
van zo grote onzekerheid, niet ten goede komen. Ook Teulings (KVP) bleek,
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hoewel geen principieel tegenstander van de tweejaarlijkse begroting, van 
mening dat op dat moment niet tot de invoering van de tweejaarlijkse be
grotingen moest worden overgegaan. "Het feit dat wij thans twee begrotin
gen tegelijk behandelen - moeten behandelen -, is voor mij het tegendeel 
van een aanleiding om deze gedachten nü te urgeren." Veel bezwaren tegen 
de meerjarenbegroting zouden volgens Teulings komen te vervallen, in
dien de reorganisatie en modernisering van de comptabiliteit zouden wor
den doorgevoerd. Snellere verschaffing van de meer recente gegevens van 
de comptabiliteit zou de kracht van het controlerecht van de Kamers ten 
goede komen, aldus Teulings.5 In paragraaf I.2.c zal op deze herziening van 
de financiële administratie nog nader worden ingegaan.

De fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, Van der Goes van 
Naters, was al tevreden dat de regering het voorstel om de tweejaarlijkse be
groting in te voeren wilde onderzoeken. Hijzelf wilde een slotoordeel over 
dit stelsel laten afhangen van de vraag, welke controle er in het tussenlig
gende jaar zou kunnen bestaan. Minister Lieftinck heeft echter op 14 no
vember 1946 in de Tweede Kamer de argumenten van de Memorie van 
Antwoord om voorlopig niet over te gaan tot de invoering van de tweejaar
lijkse begroting nog aangescherpt. Hij moet begrepen hebben dat de twee
jaarlijkse begroting voorlopig geen politiek draagvlak genoot. De overwe
ging ten gunste van dit begrotingssysteem, namelijk de vermindering van 
werk voor regering en Kamers, was volgens Lieftinck gevaarlijk, omdat 
men gevaar liep "door een verlenging van de begrotingsperiode, de perio
dieke bezinning op de uitgaven, die men verantwoord acht, te kort te doen 
en dat de controle door en de verantwoording aan de Staten-Generaal daar
onder zouden lijden, tenzij men de meerjaarlijkse begroting beperkt tot een 
gedeelte van de begroting, met name tot de kosten van het apparaat en tot 
die uitgaven, die bij de wet zijn vastgelegd". De weinig geconsolideerde toe
standen ten aanzien van het overheidsapparaat op dat moment, waarbij hij 
met name dacht aan de bijzondere omstandigheden in het bestuursapparaat 
ten gevolge van de oorlog en de afwikkeling daarvan, maakten het volgens 
Lieftinck ongewenst op dat moment tot een meerjaarlijkse begroting over te 
gaan.6 De regering liet aan de Eerste Kamer korte tijd later weten dat de in
voering van een meerjarensysteem "uiteraard niet de verplichting van de 
regering vermindert om jaarlijks ook voor die delen van het meerjaren
plan, dat in het desbetreffende jaar tot uitvoering zal worden gebracht, de 
autorisatie van de Staten-Generaal te vragen". Deze opmerking had de vraag 
kunnen doen rijzen, waarom dan nog een meerjarenbegroting nodig was. In 
ieder geval wilde de regering een meerjaarlijkse begroting voor de Buiten
gewone Dienst van de Rijksbegroting overwegen. De regering zocht naar 
een vorm, "welke voor ons land - gezien zijn structuur en positie in de we- 
reldhuishouding - het meest geschikt is".7

De gedachte aan een meerjaarlijkse begroting verdween bij het parlement 
in de periode 1947-1948 op de achtergrond, doordat de aandacht gefixeerd 
werd op het nieuwe begrotingssysteem dat was ingevoerd (zie in dit hoofd
stuk, par. I.2.c). Dit systeem had in beginsel het inzicht in de begroting ver-
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beterd en kon naar Teulings' woorden de voorwaarden scheppen om de 
meerjarenbegroting in te voeren. De eerste chaotische begrotingsjaren - die 
de Kamers voor grote problemen hebben geplaatst (zie par.I.3.c in dit hoofd
stuk) - hadden dan wel het standpunt van de regering bevestigd om in ieder 
geval de tweejaarlijkse (deel-) begroting voorlopig niet in te voeren; nadat 
orde op zaken was gesteld en via het nieuwe begrotingssysteem de greep van 
de minister van Financiën op de uitvoering van de deelbegrotingen was 
verzekerd, stond theoretisch niets meer de invoering van de tweejaarlijkse 
begroting in de weg. Vandaar dat minister Lieftinck, die persoonlijk van 
oordeel was dat regering en parlement er baat bij zouden hebben als er een 
twee-jaren-cyclus voor de begroting werd ingevoerd, in het kabinetsberaad 
over de voorstellen tot partiële herziening van de Grondwet in 1948 met het 
idee kwam deze cyclus verplicht in de Grondwet te doen vastleggen (zie 
hoofdstuk XV.c.1). Men achtte het echter niet mogelijk dit idee - dat de 
nodige voorbereiding zou kosten (Memorie van Toelichting) - nog in de 
regeringsvoorstellen mee te nemen. Het initiatief werd aan het parlement 
gelaten, dat echter niet om een dergelijke wijziging van de Grondwet heeft 
gevraagd.

De tweejaarlijkse begroting heeft, zolang de mogelijkheid bestond (tot de 
grondwetsherziening-1983), nimmer toepassing gevonden, hoewel de over
wegingen die in 1922 tot de invoering van deze mogelijkheid in de Grond
wet hebben gevoerd - zoals de besparing van werk voor regering en Kamers 
ten gunste van beoordeling van het beleid - door de sterk gezwollen over
heidstaak en daarmee samenhangende papierstroom aan geldigheid eerder 
hadden gewonnen. Door verdere specialisatie binnen de volksvertegen
woordiging bij de behandeling van de begroting (commissiewerk) is de 
problemen enigszins het hoofd geboden. Het rapport van de commissie tot 
voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet uit 1960 heeft 
de bezwaren, die tegen het idee van een tweejaarlijkse begroting in de 
Tweede Kamer eind 1946 waren gerezen, bevestigd. Gevreesd moest in
derdaad worden dat in geval van een tweejaarlijkse begroting de Staten-Ge
neraal andere gelegenheden zouden aangrijpen, zoals het vragen van rege
ringsnota's over bepaalde onderwerpen en dergelijke, zich te buigen over 
het regeringsbeleid, dat anders aan de orde zou komen bij de jaarlijkse be- 
grotingsdebatten. De verlenging van de begrotingsperiode leek moeilijk 
verenigbaar met de eisen aan de begroting te stellen als richtsnoer voor het 
te volgen regeringsbeleid en als instrument voor het bevorderen van een 
evenwichtige ontwikkeling van het economisch leven. Het indienen van 
tussentijdse afzonderlijke suppletoire begrotingen om in te kunnen spelen 
op conjuncturele schommelingen en wijzigingen van de prijsverhoudingen 
op de buitenlandse markten leek geen goede oplossing.

Tenslotte: al in de periode-Beel ging de stelling van Tilanus sr. - behande
ling van de gehele Rijksbegroting door de Tweede Kamer vóór Kerstmis - 
door de toegenomen parlementaire werkzaamheden al niet meer op. De 
hoofdstukken VIII B (Marine), IX A(Wederopbouw en Volkshuisvesting), IX 
B (Verkeer en Waterstaat) en X (Economische Zaken) van de Rijksbegroting
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voor 1948 moesten door de Tweede Kamer na het Kerstreces worden behan- 
deld.8

b. Het uitgavenniveau
De beide begrotingen, zoals die in september 1946 waren ingediend bij de 

Staten-Generaal, weerspiegelden de bijzondere omstandigheden van dat 
moment: zij lieten een voor Nederland ongekend uitgavenniveau en grote 
tekorten zien. De parlementaire aandacht ging dan ook allereerst uit naar 
deze kanten van de begrotingen. De begrotingen voor 1946 en 1947 waren 
ingedeeld volgens de in 1945 gewijzigde Comptabiliteitswet (F.240), waarbij 
naast de Gewone Dienst voor de uitgaven van de departementen, een Bui
tengewone Dienst I en II werden onderscheiden. Onder de Buitengewone 
Dienst I vielen de uitgaven van een aflopend karakter, welke voortvloeiden 
uit de afwikkeling van de oorlog (herstel, schadeuitkeringen, crisisdiensten
e.d.); onder de Buitengewone Dienst II vielen de kapitaalsuitgaven (de 
vooroorlogse kapitaaldienst). De Comptabiliteitswet-1927 had niet voorge
schreven, welke uitgaven voor rangschikking onder de post Buitengewone 
Dienst in aanmerking kwamen. De gulden financieringsregel was echter dat 
de gewone uitgaven van het Rijk werden gedekt door gewone inkomsten 
(belastingen, accijnzen e.d.) en dat de buitengewone uitgaven van het Rijk, 
waaronder men rekende de investeringen van de overheid met een direct 
renderend effect, met leningen mochten worden gefinancierd. Dit systeem 
kwam na de oorlog op de tocht te staan, omdat onder de Buitengewone 
Dienst I vele taken van de overheid met een consumptief karakter - zoals 
het Consumentencrediet - werden gerekend. De tekorten op de begrotingen 
1946 en 1947, grotendeels te wijten aan de hoge uitgaven van deze Buiten
gewone Dienst I, vergrootten de staatsschuld, die ten dele met Bijzondere 
Belastingen en grotendeels met leningen moest worden gedekt. Begrijpelijk 
dat alleen al de breuk met het vooroorlogse begrotingssysteem nogal wat 
opzien baarde bij veel fracties in de beide Kamers der Staten-Generaal.

De grootste zorg van de Kamers - vooral de fracties van de KVP, de ARP, 
de CHU en de PvdV - betrof het voor 1947 geraamde uitgavenniveau. Na
tuurlijk: de begroting was van 5.5 miljard gulden (1946) gedaald tot 4.2 mil
jard gulden (1947). De bezuiniging was echter slechts voor een zeer gering 
deel gevonden in de Gewone Dienst (113 miljoen gulden); ruim 1.2 miljard 
gulden was op de Buitengewone Dienst I bezuinigd, voornamelijk door het 
aflopend karakter van enkele posten als hulp aan de oorlogsslachtoffers en 
voedselaankopen. Het zeer hoge uitgavenniveau van de Gewone Dienst 
bleef vrijwel onaangetast.9 Lieftinck gaf als oorzaken van de zware lasten 
voor het totale staatsbudget op: rente en aflossing van de hoog opgelopen 
staatsschuld, de uitgaven voor het nationaal herstel, de militaire uitgaven, 
de subsidiepolitiek en de expansie van het overheidsapparaat. De ontwerp
begroting voor 1947 sloot dan ook met een nadelig saldo van 1.9 miljard 
gulden, inclusief het nadelig saldo van het Landbouwegalisatiefonds (subsi
dies op levensmiddelen). Door de zeer hoge belastingdruk, waarvan 
Lieftinck in de Eerste Kamer de onvermijdelijkheid oriderstreepte, en het
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voor zich uitschuiven van enkele verplichtingen van het Rijk ten opzichte 
van enige sociale fondsen, was het mogelijk te zorgen dat de Gewone Dienst 
een klein overschot had en het tekort van 1.9 miljard gulden geheel voor 
rekening kwam van de Buitengewone Dienst en wel voor het merendeel 
van de afdeling I van deze Dienst. Deze Dienst omvatte de uitgaven voor de 
Bijzondere Rechtspleging, de zorg voor de evacué's, de vergoeding van oor
logsschade, het landbouwherstel, de bijdrage aan het Scheepvaartfonds (her
stel van de handelsvloot), de bijdrage aan de wederopbouw van publiek
rechtelijke lichamen, vergoeding voor de militaire vorderingen, het consu- 
mentencrediet, bijzondere militaire uitgaven (Oorlog-Marine), tewerkstel
ling van arbeiders voor herstelwerkzaamheden en steun aan Suriname 
(welvaartsfonds). Na aftrek van de ontvangsten bedroeg de Buitengewone 
Dienst I voor 1947 1.2 miljard gulden. De kapitaalsuitgaven bedroegen - na 
ontvangstenverrekening - 487 miljoen gulden (Buitengewone Dienst II). Het 
totaal van de Buitengewone Dienst kwam derhalve op bijna 1.7 miljard gul
den, zonder het nadelige saldo van het Landbouwegalisatiefonds (316 mil
joen gulden), een van de afzonderlijke fondsen (met het Algemeen Burger
lijk Pensioenfonds, het Zuiderzeefonds, het Gemeentefonds), die ingevolge 
art. 87 van de Comptabiliteitswet-1927 en art. 11 van de Bedrijvenwet-1928 
(Stbl. nr. 249) te samen met de Staatsbedrijven (Staatsdrukkerij- en uitge
versbedrijf, het Staatsbedrijf der PTT, het Staatsmuntbedrijf, het Staats- 
vissers-havenbedrijf, de Staatsmijnen in Limburg), tegelijk met de Rijksbe
groting werden verantwoord.10

Men kon het natuurlijk zó voorstellen en de posten zodanig rangschik
ken dat de oorlog voor het tekort aansprakelijk werd gesteld en de regering 
werd gedisculpeerd. Een dergelijke poging ondernam de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer in het Voorlopig Verslag op de cijfers van de begrotingen
1946 en 1947 en werd door minister Lieftinck natuurlijk van harte toege
juicht. In deze PvdA-opstelling werd een onderscheid gemaakt tussen zui
vere kapitaalsuitgaven (kapitaalsverstrekking aan staatsbedrijven), kapi
taalsuitgaven met gedeeltelijk productieve aanwending (herstel), kapitaals
uitgaven voor militaire doeleinden en uitgaven voor het consumentencre- 
diet, waardoor 1.7 miljard (resp. 330, 620, 544 en 180 miljoen gulden) van het 
tekort als onvermijdelijk konden worden geboekt, waarvan 1.4 direct als ge
volg van de oorlog. Voegde men daarbij de aanzienlijke verhoging van het 
bedrag van de Gewone Dienst voor rente en aflossing van de Nationale 
Schuld (780 miljoen in 1947) en de uitgaven voor Oorlog en Marine (samen 
ruim 530 miljoen gulden voor 1947), tegenover dezelfde posten in 1938 160 
en 110 miljoen gulden, dan kwam men op een eindbedrag ten gevolge van 
de oorlog dat hoger was dan het totale tekort van de begroting-1947. Naast 
deze ontwrichting door de oorlog en de bezetting konden voor de stijging 
van de rijksuitgaven verantwoordelijk worden gesteld: de stijging van de 
prijzen en van de lonen, de uitbreiding van de bevolking sedert 1939 en de 
verschillende nieuwe bemoeienissen van de overheid, welke uit de bijzon
dere omstandigheden voortvloeiden. Een aantrekkelijke calculatie, die in 
wezen door de rest van de Kamer niet kon worden bestreden. De calculatie
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deed echter het tekort niet teniet. Vandaar dat andere groeperingen in de 
Kamers - vooral de protes tants-chris telijke groeperingen en de liberalen - in 
het Voorlopig Verslag er op aandrongen om hoe dan ook naar bezuinigin
gen te streven, ook al was de situatie nog zo moeilijk en bijzonder.11

Nu was Lieftinck er niet blind voor dat, hoe de verklaringen voor de cij
fers ook luidden, de vraag toch was hoe de gelden voor de gewone en bij
zondere uitgaven konden worden opgebracht. De bronnen, waaruit deze 
gelden moesten komen, waren immers gedeeltelijk opgedroogd: door de 
verwoesting van het productieapparaat, het wegvallen van Duitsland als 
achterland, het verlies van een groot deel van de koopvaardijvloot en het 
wegvallen van de baten uit Indië. Lieftinck heeft daarom aan de hand van 
een Nationaal Budget voor 1947 getracht wegen aan te geven om uit de pro
blemen te komen, een experiment dat nauwelijks enige aandacht van de 
Kamers kreeg en in de periode-Beel niet zou worden herhaald (zie I.3.b in 
dit hoofdstuk). De minister van Financiën meende dat aan een aantal 
voorwaarden moest worden voldaan om te zorgen dat in 1947 kon worden 
voortgewerkt aan herstel en modernisering van het productieapparaat: 
drastische verlaging van de rijksuitgaven, het opvoeren van de productie 
van voor de export geschikte goederen en diensten en toeneming van de 
besparingen, bij voorkeur door vrijwillige consumptiebeperking; buiten
lands crediet en liquidatie van buitenlands bezit.12 Concreet betekende dit, 
dat de sector, waarover Lieftinck zeggenschap had, had te zorgen voor een 
spoedige liquidatie van de Buitengewone Dienst I, inkrimping van de rijks
uitgaven en verbetering van de efficiencybewaking bij de besteding van de 
rijksuitgaven en vermindering van de lasten van de staatsschuld. Lieftinck 
toonde zich in de toelichting op zijn begrotingen voor 1946 en 1947 over de 
ontwikkelingen op deze punten voor de volgende jaren optimistisch: hij 
diende een liquidatieschema in voor de Buitengewone Dienst I, kondigde 
een nieuw systeem aan voor het bewaken van de uitgaven van de rijksbe
groting (in te voeren voor de begroting 1948, waarover verderop meer) en 
verwees voor de verlichting van de lasten van de staatsschuld naar de reeds 
aangekondigde Bijzondere Belastingen (Vermogensaanwasbelasting, Hef
fing Ineens) en conversie van uitstaande staatsleningen. Alleen over het 
punt van de staatsuitgaven voor de Gewone Dienst - met uitzondering van 
de begrotingspost VII A, staatsschuldlasten - liet hij weten naar bezuiniging 
te streven zonder aan te kunnen geven op welke posten die te verwachten 
viel. Slechts ten aanzien van de uitgaven van Oorlog en Marine tekende 
Lieftinck aan dat deze uitgaven een "ernstige bezinning eisen op de taak die 
binnen het kader van het Koninkrijk en van de Verenigde Naties voor ons 
land is weggelegd".13 Zoals bij de beschrijving van de uitgaven van Oorlog 
en Marine over de jaren 1946-1948 is aangetoond heeft Lieftinck er serieus 
naar gestreefd al te hoge verwachtingen van Oorlog en Marine in te tomen.

Toen de Tweede Kamer voor het eerst na de oorlog in een plenaire ver
gadering kon debatteren over een volledige rijksbegroting stond het uitga
venniveau van de Rijksbegroting en het daarin becijferde begrotingstekort - 
ondanks de verdediging van Lieftinck van de Rijksbegroting in de Memo-
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ries van Toelichting en van Antwoord - centraal, al bleef fundamentele kri
tiek uit. Men krijgt de indruk dat de Kamer enigszins beduusd was van de 
schets die de minister van Financiën over de toestand van 's rijks financiën 
en de vooruitzichten voor 1947 had gegeven. Vanuit de oppositiebanken 
drongen Tilanus (CHU) en Bierema (PvdV) op 12 november 1946 aan op 
bezuinigingen, vooral van de Gewone Dienst. De Wilde (ARP) was bevreesd 
dat de financiering van de staatstekorten vanuit het buitenland het voor de 
minister veel moeilijker zou maken - dan tegenover Nederlandse schuld
eisers - rentebetaling en aflossing aan te passen aan de omstandigheden 
(conversie). Reden te meer, aldus De Wilde, om naar bezuiniging te streven. 
Teulings (KVP) drong ook aan op versobering, al gaf hij toe dat het een ont
zettende toer zou zijn "de uitgavenkraantjes", die in de vorige kabinets
periode - "mede ten gevolge van het feit dat de parlementaire controle nog 
niet functioneerde" - waren opengezet, weer dichtgedraaid te krijgen. Hij 
verweet de minister het sombere financiële vooruitzicht niet en zag wel dat 
een tekort van bijna 2 miljard gulden niet was weg te bezuinigen. Het ging 
er om dat er naar een sluitende begroting werd gestreefd, waarbij nieuwe 
taken nauwkeurig moesten worden overwogen (b.v. ten behoeve van hoge
re salarissen onderwijzers). Voor de CPN (Wagenaar) was het zonneklaar 
dat de regering de problemen nooit opgelost kreeg, zonder structurele ver
anderingen in de samenleving, zoals grootscheepse nationalisaties en eco
nomische en politieke democratie. Alleen Hofstra (PvdA) sprak namens de 
PvdA-fractie onomwonden zijn vertrouwen uit in het beleid van Lieftinck, 
al nam dit niet weg dat ook hij bepaalde verspillingen in de overheidsdienst 
(de dienstauto's) signaleerde en bezuinigingen, ook bij de militaire uitgaven 
- wellicht mogelijk door de ontwikkelingen in Indië - noodzakelijk achtte.14 
De minister zei toe naar bezuinigingen te streven. Hij erkende dat hij vlak 
na de oorlog soms moeite had gehad de uitgaven in toom te houden, waar
bij hij het beeld hanteerde van een cowboy die wilde paarden moest tem
men. Met veel geduld en tact, een gedragslijn die een goed dierentemmer 
paste, aldus Lieftinck, was het hem gelukt om ook de wildste paarden de 
halster op te leggen.15 Wie dit van zichzelf beweert, wekt hoge verwachtin
gen over hetgeen hij op het punt van bezuinigingen kan bereiken. De mi
nister van Financiën heeft zich inderdaad ingezet om fors te bezuinigen in 
de begroting voor 1948, maar hij heeft daarbij door diverse oorzaken minder 
succes geboekt dan hij in de hierboven aangehaalde beeldspraak aangaf. De 
paarden (de uitgaven) waren wellicht toch te wild geworden en een eigen 
leven gaan leiden.

c. De staatsschuld eind 1946
De staatsschuld bedroeg in juli 1946, na aftrek van vorderingen - waaron

der leningen aan Nederlands-Indië, waarvan de minister van Financiën zelf 
toegaf dat aflossing van deze leningen afhing van de "boniteit" van Neder- 
lands-Indië - , 22.2 miljard gulden. Daarbij werd gerekend met 18.3 miljard 
gulden zichtbare schuld, waarvan 7.5 miljard in geconsolideerde schuld 
(langlopende leningen, waarvan 859 miljoen in het buitenland) en 10.8 mil
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jard in vlottende schuld (kortlopende schulden, waaronder voornamelijk 
schatkistpapier en buitenlands crediet). De onzichtbare schuld betrof schul
den, die het Rijk had ten opzichte van De Nederlandsche Bank (Rijksmar- 
kenportefeuille, die op 26 februari 1947 werd overgenomen, totaal 3.6 mil
jard gulden geboekt bij vlottende schuld) en ten opzichte van natuurlijke en 
rechtspersonen in verband met de vergoeding van de materiële oorlogs
schade. Op de balans van de staatsschuld van 1 juli 1947 werd deze laatste 
post geraamd op het veel te lage bedrag van 3 miljard gulden. De zaak zou er 
nog slechter voor hebben gestaan, indien Lieftinck ook nog de ca. 1 miljard 
gulden achterstallige schuld van het Rijk aan het Invaliditeits- en Ouder- 
domsfonds had opgevoerd. Dit was achterwege gebleven, omdat de herzie
ning van het verzekeringsstelsel voor invaliditeits- en ouderdomsuitkerin- 
gen (basis: wet van 1919) aanstaande was en het stelsel van fondsvorming 
eventueel zou worden vervangen door een omslagstelsel, hoewel Drees 
volhield dat fondsvorming voor de ouderdomsvoorziening de basis bleef 
(zie wetsontwerp Noodvoorziening ouden van dagen, ingediend 27 no
vember 1946). Evenmin was in de staatsschuldopsomming verdisconteerd 
de mogelijkheid dat Nederland de civil-affairs-goederen, die de Verenigde 
Staten, Engeland en Canada in de periode 1944-1945 hadden geleverd om de 
bevolking van Nederland (en Nederlands-Indië, via de garanties van Ne
derland op aan Indië door derden verstrekte voorschotten en leningen) van 
het allernoodzakelijkste bij de bevrijding te voorzien, zou moeten betalen. 
Voor Nederland werd het totaal becijferd op 200 miljoen dollar. Ook de kos
ten voor de militaire leveranties en de militaire opleiding, die de Neder
landse strijdkrachten hadden gekregen van Engeland, moesten nog worden 
betaald (ca. 50 miljoen pond). Lieftinck rekende er echter op dat voor deze 
zaken gunstige maatregelen zouden kunnen worden getroffen. Hierin heeft 
hij - zeker voor wat de V.S. betreft - gelijk gekregen (zie par.V.2.d in dit 
hoofdstuk).

Op zichzelf was niet het hoge bedrag van de staatsschuld - het vijfvoudige 
van 1938 - het allereerste punt van zorg van de Kamerleden. Algemeen 
werd begrepen dat de oorlogsomstandigheden verantwoordelijk waren voor 
deze staatsschuldvergroting. De begrotingstekorten van de oorlogsjaren, na
melijk 11.8 miljard gulden voor de rijksbegrotingen in Nederland en 776 
miljoen gulden voor de regering in Londen, hadden gezorgd voor het leeu- 
wedeel van de vergroting van de staatsschuld: 1939: 4 miljard gulden; 1943: 
14.2 miljard; 1944: 19 miljard; 1945: 23 miljard. Waar het na de oorlog om 
ging was het in toom houden van de staatsuitgaven, zodat de tekorten op de 
begroting - om precies te zijn: de tekorten op de gerealiseerde begroting - niet 
zouden leiden tot vergroting van de staatsschuld en daardoor tot verhoging 
van de lasten voor rente en aflossing (post VII A van de Gewone Dienst). 
Dat de afwikkeling van de oorlog nog verdere lasten met zich zou brengen - 
zie de posten onder Buitengewone Dienst I, zoals hiervoor genoemd - was 
echter overmijdelijk. Het was deze afwikkeling die grotendeels verantwoor
delijk was voor het tekort op de begroting voor 1947. Discussie over de ont
wikkeling van de staatsschuld was er derhalve in de Kamer nauwelijks.
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Men was bezorgd, maar men wenste zich vooral te richten op het uitgaven
niveau van de rijksoverheid om daardoor komende begrotingstekorten te 
verminderen, aldus kort samengevat de betogen van Bierema (PvdV), De 
Wilde (ARP) en Teulings (KVP) over dit onderwerp op 12 november 1946 in 
de Tweede Kamer.16

In zijn reactie op deze betogen van de financiële specialisten in de Kamer 
zette de minister van Financiën uiteen dat hij van plan was de staatsschuld 
te doen verminderen of op zijn minst in de groei te doen belemmeren door 
de Bijzondere Belastingen met geblokkeerd geld of staatsschuldbewijzen te 
laten betalen. Praktisch kwam deze operatie er op neer dat de banken aan de 
opdracht tot overschrijving van de belastingengelden naar de rekening van 
's rijks schatkist bij De Nederlandsche Bank zouden kunnen voldoen door 
schatkistpapier af te lossen of bij de centrale bank onder te brengen. Door 
deze betalingswijze zou het schatkistpapier zonder meer al verminderen en 
daarmede de vlottende staatsschuld. Ook de belastingbetaling met geblok
keerd geld zou worden gebruikt om de schuldpositie van het Rijk te verbe
teren. De betaling van deze Bijzondere Belastingen zou verder ook dienen 
tot vernietiging van het te veel aan geld. Het betrokken geld werd immers 
niet doorgeschoven naar andere instellingen of personen, maar gebruikt ter 
vernietiging van schuldpapieren van het Rijk. Fiscaal school in de Bijzon
dere Belastingheffing een nadeel, omdat deze heffing iemands vermogen 
verminderde, waardoor minder vermogensbelasting, inkomstenbelasting 
en successiebelasting kon worden geheven. Lieftinck meende echter dat deze 
operatie zowel voor de geldzuivering als voor de vernietiging van een deel 
van de staatsschuld noodzakelijk was. Overigens deelde hij de Kamer op 14 
november 1946 mede dat de periode van budgettekorten nog niet voorbij 
was, zodat de opbrengst van de Bijzondere Belastingen "misschien zal moe
ten dienen om een stijging (van de staatsschuld), die wij zo laag mogelijk 
zullen houden, te compenseren".17 Zoals in I.3.d., Realisering begrotingen
1947 en 1948, in dit hoofdstuk wordt aangetoond, heeft Lieftinck steeds de 
Staten-Generaal een zo somber mogelijke schets van de financiële positie 
van het Rijk gegeven, waarbij hij een aantal vermoedelijke meevallers, zo
als de navordering van de belastingen over de laatste oorlogsjaren, zo vaag 
mogelijk aanduidde, bezorgd als hij was voor te verwachten tegenvallers, 
waaronder hij ook de credietverstrekking aan Nederlands-Indië rekende. 
Met deze aankondiging over de besteding van de Bijzondere Belastingen 
voor het eventueel dekken van de tekorten van de begrotingen na de oorlog 
wierp Lieftinck wél de vraag op hoe men dan van de te hoog geachte staats
schuld moest afkomen en hoe het gevaar van inflatie kon worden verme
den.

Naast de lasten van de staatsschuld aan rente en aflossing bracht de 
staatsschuld namelijk ook een ernstig gevaar mee: dat van de inflatie. Voor
zover de staatschuld in vlottende schuld was belegd stak het inflatoir gevaar 
zowel in de mogelijke omzetting van dit deel van de schuld - voornamelijk 
schatkistpapier - in geld. Ook de dienst van de geconsolideerde staatsschuld 
(langlopende leningen) borg een inflatoir gevaar in zich, wanneer het bezit
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aan staatsschuldpapieren als waarde werd gezien op grond waarvan beste
dingen werden gedaan. Het was derhalve voor de gezondmaking van het 
geldsysteem nodig om die staatsschuld op de kortst mogelijke termijn te 
doen verminderen. De geldzuivering, die in september 1945 was begonnen 
met een vrijwel volledige geldblokkering, waaronder ook een blokkering 
van de verhandeling van geldswaardepapieren viel, damde samen met 
prijs-, rantsoenerings- en deviezenmaatregelen het acute gevaar van inflatie 
in Nederland - gevolg van de wanverhouding tussen geld- en goederenhoe- 
veelheid - in. De Bijzondere Belastingen zouden de staatsschuld met een 
flink bedrag moeten verminderen, al moest een deel van de opbrengst van 
deze belastingen worden gebruikt om verdere stijging van de staatsschuld te 
voorkomen. Lieftinck heeft nogal grote verwachtingen gehad van de op
brengst van de Bijzondere Belastingen, die achteraf - onder meer door acties 
van de KVP-fractie in de Tweede Kamer - is tegengevallen.18 De goede ver
staander in de Kamers kon tegelijk concluderen dat blokkering en controle
maatregelen, zoals hiervoor opgesomd, nog enige tijd noodzakelijk waren, 
zolang het inflatiegevaar niet was geweken. Dit gevaar kon door onvol
doende vernietiging van de staatsschuld door de Bijzondere Belastingen 
Nederland nog geruime tijd bedreigen. Zoals in dit hoofdstuk nog aan de 
orde zal komen zou de KVP-fractie in de Tweede Kamer halverwege 1947 tot 
actie overgaan om aan de blokkeringsmaatregelen een einde te maken. Deze 
fractie en het rechterdeel van de oppositie waren tot de overtuiging geko
men dat de controles en blokkering eerder een rem waren om de inflatie 
daadwerkelijk te bestrijden met het beste middel: verhoogde productie. 
Tenslotte moet de sombere visie van Lieftinck worden begrepen als ratio om 
bij de opstelling van het wetsontwerp op de Materiële Oorlogsschaden, 
waarover hij in het najaar 1946 eveneens werd ondervraagd, zo sober mo
gelijk te zijn: geen vervangingswaarde.

d. Begrotingstekort en inflatie
Het grootste inflatiegevaar, waartegen Lieftinck als bewaker van de Rijks

begroting had te waken, was de noodzaak tot geldschepping, wanneer belas
tingen en leningen niet voldoende waren om het begrotingstekort te dek
ken, zonder dat daartegenover vergroting van de bedrijvigheid stond. Dat 
zou altijd prijsstijgingen hebben betekend. Hoeveel inflatie werd door het 
tekort op deze wijze gegenereerd?

Lieftinck had in zijn Memorie van Toelichting op de Rijksbegroting-1947 
een beschouwing gewijd aan dit inflatiegevaar van de Rijksbegroting. Zijn 
becijfering wilde vooral de gedachte bestrijden dat het geraamde begrotings
tekort van 2 miljard gulden een even groot bedrag aan inflatoire financie
ring zou betekenen. Zo berekende hij dat de totale belastinginning over 1947 
meer zou opleveren dan de aanslagen-1947, vanwege het innen van achter
stallige belastingen. Ten dele zou dat geschieden met geblokkeerd geld, ten 
dele echter ook met vrij geld. De inning van deze belastingen met vrij geld, 
voor 1947 geraamd op 80 miljoen gulden, moest als deflatoir worden aange
merkt. Zoals nog zal worden beschreven was het deze achterstallige belas-
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tinginning over 1944-1945 - inderdaad grotendeels met geblokkeerd geld -, 
waarover de minister in deze Toelichting verder niets losliet en geen eind
schattingen verstrekte, die de eindcijfers voor de gerealiseerde begrotingen 
over 1946-1948 gunstig hebben beïnvloed. Lieftinck wist zeer goed dat het 
uiteindelijke begrotingstekort door deze belastinginning over 1944-1945 
enorm zou kunnen meevallen en dat het geschatte inflatiegevaar - in zo
verre het mogelijke tekort geldschepping zou vorderen - navenant zou 
meevallen, maar tegenover het parlement heeft hij dat argument in zijn 
volle omvang niet willen hanteren (zie par.I.3.d). Niet inflatoir was volgens 
de minister van Financiën hetgeen uit de geblokkeerde gelden, via de belas
ting aan de overheid doorgegeven, zou worden besteed aan herstel van de 
landbouw en vergoeding van de oorlogsschade, aangezien hier geen geld
schepping optrad en slechts herbesteding van bestaande guldens voor pro
ductieve doeleinden aan de orde was. Het buitenlands crediet, voor zover de 
opbrengst in guldens werd geblokkeerd, en de verkoop van buitenlands be
zit, voor zover de opbrengst in guldens in geblokkeerd geld aan de eigenaren 
werd uitgekeerd, werkten in de volkshuishouding eveneens deflatoir (voor 
de betekenis van het begrotingstekort was slechts dat deel der dekking van 
de behoeften van de staat, voornamelijk voor militaire uitgaven, van be
lang, omgerekend 600 min. gulden). Zou de staat overigens de inkomsten 
(in guldens) uit de buitenlandse leningen en uit de verkoop van buiten
lands bezit aanwenden voor bestedingen die anders toch zouden zijn ge
daan, kon altijd nog van neutrale besteding worden gesproken. Helaas 
moesten de opbrengsten besteed worden aan niet-direct productieve doel
einden. Al met al kwam Lieftinck tot de berekening dat iets meer dan de 
helft van het begrotingstekort inflatoir van karakter zou zijn (1187 miljoen 
gulden), waarbij rekening was gehouden met de inflatoire gevolgen van de 
credietverstrekking aan Nederlands-Indië voor uitgaven in Nederland 
(par.V.4.c) voor een bedrag van 500 min. gulden. De Bijzondere Belasting
heffing (zie par.II.1) zou dit inflatoire effect verder verkleinen. Lieftinck, die 
om nog nader te beschrijven redenen niet de geschatte opbrengst van de 
achterstallige belastinginning op tafel wilde leggen en derhalve de indruk 
kon wekken toevallige meevallers op te voeren om zijn beleid te verdedi
gen, zag zich derhalve tegenover de Kamers in 1946-1947 verplicht het infla
toire effect van het begrotingstekort in 1947 op allerlei gronden acceptabel te 
maken. Hoewel de minister dit effect schadelijk voor de maatschappelijke 
ontwikkeling achtte, schreef hij echter ook dat een inflatoir effect van de 
Rijksbegroting niet onder alle omstandigheden als onwenselijk moest wor
den beschouwd. De vraag of een inflatoir of deflatoir effect van de Rijksbe
groting gewenst was, was een zaak van economische opportuniteit, aldus 
Lieftinck in zijn toelichting op de begroting voor 1947. Lieftinck doelde hier
mee ongetwijfeld op de stelling dat uitbreiding van de geldhoeveelheid de 
bestedingsruimte bij particulieren en bedrijven kan vergroten, waardoor 
een betere benutting van het productieapparaat tot stand kan komen. Op dat 
moment echter was dat, bij de schaarste aan productiemiddelen en eindpro
ducten, niet aan de orde: in een dergelijke "sellers market" zou elke geld-
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vergroting zonder meer moeten leiden tot prijsstijging (o.a. zwarte-markt- 
effecten). Met deze stellingname haalde Lieftinck nogal wat overhoop, want 
deze visie ging lijnrecht in tegen de opvattingen van die leden van de Ka
mers, die de vooroorlogse wijze van begrotingssystematiek als onderdeel 
van de Nederlandse volkshuishouding prefereerden.19

De liberaal Bierema heeft in de Tweede Kamer op 12 november 1946 in 
reactie op deze stelling van Lieftinck elke gedachte aan een opzettelijke in
flatie on voorwaardelijk afgewezen. De oud-minister van Financiën, De 
Wilde (ARP), vond dat Lieftinck een te optimistische diagnose stelde van de 
toestand van de staatsfinanciën, die te veel gecamoufleerd werd met toeval
lige zaken als de inning van achterstallige belastingen. Het inflatiegevaar 
was derhalve groter dan Lieftinck geraamd had. Ook Van der Feltz (CHU) 
was bevreesd dat Lieftinck in zijn geldsaneringspolitiek dreigde te falen door 
de Bijzondere Belastingen, onderdelen van de geldzuivering, te gaan ge
bruiken voor het afwenden van een al te grote staatsschuldstijging en daar
mee het inflatiegevaar aan te wakkeren. Hierdoor zou volgens dit Kamerlid 
ook het zo noodzakelijke spaargedrag ongunstig worden beënvloed. Ook in 
de Eerste Kamer zijn vanuit de rechterzijde bezwaren geuit tegen het gemak 
waarmede Lieftinck het inflatiegevaar van de begrotingstekorten benaderde. 
Vixseboxse (CHU) vroeg daarom op 21 januari 1947 om vermindering van 
de rijksuitgaven en financiering van het herstel en de wederopbouw met 
geconsolideerde schuld. De oppositie tegen het financiële beleid van 
Lieftinck refereerde herhaaldelijk aan de in 1946 opgerichte Stichting tot 
daadwerkelijke bestrijding van de inflatie, die inmiddels met een reeks bro
chures was uitgekomen om op de gevaren van Lieftincks beleid te wijzen. 
Deze Stichting wilde met name komen tot normen voor een monetair be
leid, waarbij zij De Nederlandsche Bank voor het gehele monetaire beleid 
verantwoordelijk wilde stellen. Het was daarom nodig te zorgen dat de na
tionale bank onafhankelijk bleef en te voorkomen dat De Nederlandsche 
Bank een instrument kon worden van de staat. Bij de wetgeving met be
trekking tot De Nederlandsche Bank in 1947-1948 - de nationalisatie en de 
nieuwe Bankwet - is door de rechterzijde van de oppositie van deze argu
menten gebruik gemaakt (zie par.IV.2).20

Lieftinck zag zich verplicht nadrukkelijk te erkennen dat er een inflatie
gevaar was. Zijn schets hoe dat gevaar te bestrijden moet de rechterzijde 
weinig verheugd hebben. Vanuit dit inflatiegevaar namelijk zag Lieftinck 
het als een plicht zoveel mogelijk belasting te heffen, opdat er een even
wicht zou komen tussen goederen- en geldhoeveelheid. Samen met een 
matiging in de overheidsuitgaven en een goede leningenpolitiek moest zo 
een groot deel van de overtollige geldhoeveelheid worden weggenomen. 
Het was dan ook de bedoeling van de minister van Financiën om een deel 
van het ongedekte tekort in de staatsbegroting met leningen te dekken, wat 
spoorde met de visie van ARP-CHU-PvdV. In ieder geval beschouwde 
Lieftinck de wijze waarop Van der Feltz over de inflatie had gesproken als 
gevaarlijk voor het landsbelang, vanwege de paniekstemming die er door 
kon worden aangewakkerd. Hij had de zekerheid dat de gulden als een sta-
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biele munt werd beschouwd. Wel zei Lieftinck verdere gevaren voor de sta
biliteit van de gulden te zien. Zo noemde hij in de Eerste Kamer de invloed 
van de prijsverhogingen in het buitenland voor allerlei goederen - door de 
schaarste aangewakkerd - , die in Nederland, dat op dat moment veel meer 
importeerde dan exporteerde, zeker zouden doorwerken. Door niet alle 
prijsstijgingen voor buitenlandse producten geheel door te berekenen in de 
binnenlandse prijzen kon inflatie op dit punt echter worden beteugeld. Ook 
binnenlands waren prijsverhogende krachten, vanwege de "sellers-market", 
te signaleren. De inflatiebestrijding was derhalve niet alleen een zaak van de 
minister van Financiën - die natuurlijk op zijn terrein het nodige kon doen 
-, maar ook van de ministers van Economische Zaken (prijsbeheersing) en 
Landbouw (landbouwprijzen, distributie). De afwenteling van het gevaar 
van inflatie door het monetair beleid van de overheid los te koppelen van 
het algemeen sociaal-economisch beleid en ondergeschikt te maken aan bij 
de wet vast te stellen richtlijnen voor monetaire politiek - waarbij de stabili
teit van de gulden centraal zou staan -, zoals de Stichting tot daadwerkelijke 
bestrijding van de inflatie wenste en door de CHU in de senaat was bepleit, 
achtte Lieftinck onjuist. De positie van de minister van Financiën zou dan 
te veel worden uitgehold. Uit de zeer snelle poging van Vixseboxse zich 
vervolgens te distantiëren van deze Stichting, blijkt dat het prestige van 
Lieftinck zo groot was dat echte oppositie tegen de minister, die juist op het 
punt van het inflatiegevaar zeker had kunnen worden gevoerd aan de hand 
van door de minister zelf toegegeven inflatoire tendenzen in de Rijksbegro
ting voor 1947, snel werd opgegeven.21 Daarbij moet een rol hebben gespeeld 
dat een daadwerkelijke bestrijding van de inflatie, zeker in zover die uit de 
begrotingstekorten voortvloeide, het uitgavenniveau voor Oorlog en Mari
ne - de zwaarste last op de begroting die voor onmiddellijke bezuiniging in 
aanmerking had kunnen komen, aangezien de afwikkeling van de oorlogs
lasten nu eenmaal buiten discussie stond (oorlogsschadevergoeding e.d.) - 
aan de orde zou hebben gesteld. Juist op dat punt was de rechterzijde van de 
Kamers zeer gevoelig, aangezien die uitgaven - zie het hoofdstuk Oorlog en 
Marine - volgens de rechterzijde noodzakelijk waren voor het behoud van 
de banden met het Rijk overzee.

AANTEKENINGEN:

1 Voor de inschakeling van de Algemene Rekenkamer - die bij KB van 14 sept. 1946, Stbl. G. 
268 werd versterkt met het personeel van de opgeheven Buitengewone Algemene Reken
kamer uit Londen - door Lieftinck bij het opstellen van een verplichtingen-lijst-1946, basis 
voor de herziene versie van de begroting-1946, zie: Verslag der Algemene Rekenkamer be
treffende hare werkzaamheden over het jaar 1946, ingezonden 10 sept. 1947, HTK 1946-1947 
Bijlagen nr. 552. 2, par. 2, pp. 2-3 (Voorlopige credietwet voor het dienstjaar 1947).
2 Voorlopig Verslag, Rijksbegrotingen voor 1946 en 1947 (nader in dit boek aan te geven als: 
Rijksbegroting voor 1947), Alg. Politieke en Financiële Beschouwingen, 24 okt. 1946, HTK 
1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2.1.4, par. 1.
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3 F.J.A. Huart, Grondwetsherziening 1917 en 1922, Arnhem 1925, pp. 251-258; J.G. Pippel, Het 
Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijn geschiedenis en 
toepassing, 's-Gravenhage 1950 (3), pp. 655-656; P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het 
Koninkrijk der Nederlanden, II, Zwolle 1970 (2), pp. 473-478; C.W. van der Pot, A.M. Donner, 
Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Zwolle 1983 (11), pp. 505-506.
4 Mem.v.Antw., Rijksbegroting voor 1947, Alg. Politieke en Financiële Beschouwingen, 7 
nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2.1.5, par.1.

5 Tilanus, TK 12 nov. 1946, p. 166 I; Bierema, idem, p. 170 II; Teulings, TK 13 nov. 1946, p. 195
II.

6 Van der Goes, TK 13 nov. 1946, p.1888 II; Lieftinck, idem, p. 230 II.

7 Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs 
omtrent de algemene politieke beschouwingen over de Rijksbegroting voor het dienstjaar
1947, HEK 1946-1947 Bijlagen A, par. 1.

8 Rapport van de commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteits
w et, 's-Gravenhage 1960, hfdst. VII, Het begrotingstijdvak, par. 2: De duur van het 
begrotingstijdvak, pp. 96-98. Voor de herziening van de Grondwet in 1983 op dit punt:
C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, Deventer 1987 (2), p. 294. In
dien enig hoofdstuk van de rijksbegroting niet vóór 1 januari van het dienstjaar, waarvoor 
het moet strekken, bij de wet is vastgesteld, kan de minister om de dienst gaande te houden 
beschikken over 4 / 12e gedeelte van de bedragen, welke in de verschillende artikelen van de 
laatste bij de wet vastgestelde begroting voor een geheel jaar zijn toegestaan, aldus de 
Comptabiliteitswet-1927, Stbl. 259, art. 15, eerste lid, alsook de instructie voor de Algemene 
Rekenkamer, Stbl. 1922, nr. 194, art. 32 a. Indien men zich hieraan wilde houden en wilde 
voorkomen om, zoals voor de periode 1942-1945 en voor 1946 was geschied bij de wet van 29 
mei 1946 (Stbl. G.135), bij aparte wet van deze regels af te wijken, was het zaak te zorgen dat 
vóór 1 januari 1947 tenminste de begroting voor 1946 bij de wet was vastgesteld. Daardoor 
zouden overschrijdingen in tijd bij de behandeling van de "echte" begroting voor 1947 kun
nen worden opgevangen op basis van de cijfers voor 1946, zoals voorgeschreven in de 
Comptabiliteitswet-1927. De begrotingshoofdstukken voor 1946 zijn door de Tweede Kamer, 
veelal tesamen met die voor 1947, vóór 1 januari 1947 afgehandeld. De Eerste Kamer heeft 
besloten, teneinde te zorgen dat de Rijksbegroting voor 1946 in alle onderdelen vóór 1 janu
ari 1947 in het Staatsblad zou komen, de begrotingshoofdstukken voor 1946 afzonderlijk te 
behandelen en wel zonder beraadslaging (en zonder hoofdelijke stemming), zie de zittingen 
van de Eerste Kamer van 3 december 1946, p. 76 II; 12 december 1946, p. 80 I; 19 december 1946, 
p. 87 II; 27 december 1946, p. 110 I en pp. 114 11-115. Ditzelfde gold voor de behandeling van de 
begrotingen van de afzonderlijke fondsen en staatsbedrijven. Hierdoor konden de 
begrotingshoofdstukken tijdig worden vastgesteld bij wet: hfdst. I, 5 dec. 1946, Stbl.G.343; II, 
28 dec. 1946, Stbl.G.410; III, 28 dec. 1946, Stbl.G.417; IV, 5 dec. 1947, Stbl.G.347; V, 13 dec. 1946, 
StblG.359; VI, 28 dec. 1946, Stbl. G.403; VII A, 5 dec. 1946, Stbl.G.345; VII B, 28 dec. 1946, 
Stbl.H.408; VIII A (Oorlog), 21 dec. 1946, Stbl.H.391; VIII B (Marine), 21 dcc. 1946, G.392; IX A, 
28 dec. 1946, Stbl.G.419; IX B, 28 dec. 1946, Stbl.G.422; X, 28 dcc. 1946, Stbl.G.415; XI, 28 dec. 1946,
G.411; XII, 28 dec. 1946, Stbl.G.412; XIII, 28 dec. 1946, Stbl. G.414; XIV(Onvoorziene uitgaven), 6 
dec. Stbl. G.348; Middelenwet, 5 dec. 1946, Stbl.G.344 (De onvoorziene uitgaven en de midde
len voor 1947 konden overigens met de uitgaven voor het Huis der Koningin en de Natio
nale Schuld voor 1947 vóór 1 januari 1947 eveneens bij wet worden vastgesteld). De afzon
derlijke fondsen en staatsbedrijven: ABP, Stbl.G.358; Alg. Landsdrukkerij, Stbl.G.360; Ge
meentefonds, Stbl. G.383; Landbouwcrisisfonds, Stbl.G.394; PTT, Stbl.G.424; Scheepvaart-

854



Par. I. De Rijksbegrotingen voor 1946,1947 en 1948

fonds, Stbl.G.423; Staatsmuntbedrijf, Stbl.G.385; Staatsmijnen Limburg, Sttbl. G.416; Staatsvis- 
sershavenbedrijf IJmuiden, Stbl.G.393; Zuiderzccfonds, Stbl.G.418.
9 Zie voor de cijfers van de begroting voor 1947 ten opzichte van de ontwerp-begroting en 
bijgestelde begroting voor 1946 het onderstaande schema, ontleend aan de Nota betreffende
de toestand van 's Rijks financiën, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947, HTK 1946-1947, 
Bijlagen A, p. 1.

OMSCHRIJVING A B C D
1. Gewone Dienst 
Uitgaven: 2 230 977 094 2 376 364 929 2 423 676 484 2 310358 329
Middelen: 2 394 024 742 2 394 024 742 2 476 202 901 2 401 141 856
Voordelig saldo: 163 047 648 17659 813 52 526 417 90 783 527

Over te brengen naar 
middelen van II: 163 047 648 17 659 813 52 526417 90 783 527

11. Buitengewone DiensKI en II te samen genomen) 
Ui tgaven: 3 138 020 819 3114 637 299 3 159 200 739 1 939 735 364
Middelen: 748 838 904 748 838 904 848 578 904 197 834 828

2 389 181 915 2 365 798 395 2 310 621 835 1 741 900 536

Overgebracht van I: 
Nadelig saldo

163 047 648 17 659 813 52 526 417 90 783 527
2 226 134 267 2 348 138 582 2 258 095 418 1 651 117 009

Nadelig saldo 
Landbouwcrisisfonds 376 240 000 376 240 000 376 240 000 316 282 913

2 602 374 267 2 724 378 582 2 634 335 418 1 967 399 922

Gehele Dienst: 
Uitgaven, excl. bijdrage 
I aan II: 5 368 997 913 5 491 002 228 5 582 877 223 4 250093 693
Middelen, excl. bijdrage 
I aan II: 3 142 863 646 3 1 42 863 646 3 324 781 805 2 598 976 684
Nadelig saldo: 2 226 134 267 2 348 138 582 2 258 095 418 1 651 117 009
Nadelig saldo 
Landbouwcrisisfonds: 376 240 000 376 240 000 376 240 000 316 282 913

2 602 374 267 2 724 378 582 2 634 335 418 1 967 399 922

A= Ontwerp-begroting voor 1946, ingediend op 12 april 1946
B= Ontwerp-begroting voor 1946, met inbegrip van de voorgestclde wijziging van hoofdstuk 
VIII B (Marine)
C= Ontwerp-begroting voor 1946, met inbegrip tevens van alle eerstdaags in te dienen wijzi
gingen
D= Ontwerp-begroting voor 1947.

Voor de ontwikkelingen van de Buitengewone Dienst I en II in de begrotingen 1947 en
1948, zie het vergelijkend overzicht van deze Dienst in de Nota enz., Rijksbegroting 1948, 
HTK 1947-1948 Bijlagen A, p. 18.
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Vergelijkend overzicht van de Buitengewone Dienst (in milj. gulden)

OMSCHRIJVING 1948 1947
Uitgaven Middelen Nadelig

saldo
Uitgaven Middelen Nadelig 

saldo
Uitgaven en ontvangsten 
van aflopend karakter
Expeditie voor herstel van 
orde en rust in Indië en liqui
datie oorlogvoering, w aar
onder begrepen uitgaven resp. 
inkomsten van de Geallieerden
en saldo Scheepvaartfonds 281.0 0.9 280.1 350.0 2.6 347.4

Steun bij de herbouw en noodhulp, 
waaronder verstaan de uitgaven in 
verband met oorlogsschade, andere 
schadevergoedingen, Zee- en Lucht- 
vaartverzekeringswet, landbouw- 
herstel, reconstructie van de koop
vaardijvloot, energievoorziening uit 
Duitsland, verzorging oorlogsslachtoffers, 
bijzondere uitkeringen aan gemeenten, 
aflossing langlopende buitenlandse 
credieten, steunverlening aan gesloten 
bedrijven, oogstwerkzaamheden, re
patriëring 623.5 14.5 609.0 704.2 12.9 691.3

Uitgaven in verband met de uit
voering van de wet op het 
consumentencrediet 1.9
Voorzieningen in afwachting en ten 
behoeve van de weder inschakeling 
van arbeiders in het produktieproces, 
t.w. wachtgeldregelingen, 
overbruggingssteun en andere sociale 
bijstand
Overheidsbemoeiing met distributie 
en prijsregeling, t.w. C.D.K., tegemoetkoming 
gemeentelijke distributiekosten, Rijksbureau 
voor Handel en Nijverheid, prijstocslagen, 
aan- en verkoop van grondstoffen 
en produkten (hierin echter niet begrepen 
het nadelig saldo van het Landbouw
crisisfonds) 99.4 
Bijdrage aan het Welvaartsfonds 
Suriname 8.0 
Bijzondere rechtspleging en andere 
zuiveringsmaatregelen en herstel 
rechtsverkeer 48.9

Totaal uitgaven en ontvangsten van 
aflopend karakter 1062.7

1.9 183.5 100.0 83.5

16.0 16.0

23.7

15.1

75.7 77.6 26.1 51.5 

8.0  8.0  -  8.0

33.8 95.3 19.2 76.1

54.2 1008.5 1434.6 160.8 1273.8
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Kapitaalsverstrckking en 
credietverlening aan Staatsbedrijven,
-fondsen en -instellingen 79.3 42.5 36.8 143.1
Credietverlening aan particuliere
instellingen 4.7 - 4.7 2.7
Aanschaffing van materiële
uitrusting van leger en vloot 47.9 - 47.9 194.0
Overige kapitaalsposten 325.7 7.1 318.6 159.9
Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop 
van gronden en opstallen door 
bemiddeling van de Rijksgebouwen
dienst 11.3 - 11.3 3.4

Totaal kapitaalsuitgaven en
-ontvangsten 468.9 49.6 419.3 503.1 
Totaal Buitengewone Dienst______ 1531.6 103.8 1427.8 1937.7

Kapitaalsuitgaven en -ontvangsten

29.2 113.9

2.7

194.0 
7.3 152.6

3.4

36.5
197.3

466.6
1740.4

11 Zie het Voorlopig Verslag en de Mem. v. Antw., Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946 en
1947, par. 5, HTK 1946-1947 Bijlagen A.

12 Zie conclusies, Nota enz.; Rijksbegroting voor 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen A, pp. 28 II - 32.

13 Conclusies, a.w., p. 30 II.
14 Tilanus, TK 12 nov. 1946, p. 167 II; Bierema, p. 171 II; De Wilde, pp. 190 II - 191; p. 192; 
Wagenaar, p. 196; Hofstra, pp. 209 - 210.

Lieftinck, TK 14 nov. 1946, p. 225 II.

Voor de ontwikkeling van de begrotingstekorten over de oorlogsjaren, zie onderstaande 
tabel, ontleend aan de Nota enz., Rijksbegroting voor 1949, HTK 1948-1949 Bijlagen A, p. 2 (in

Rijksbegroting Nederland Londen Totaal der tekorten
1 £ is ƒ 10,691

1940 742.965.386,86 54.898.219,21 797.863.606,07
1941 1.824.425.345,54 85.418.904,66 1.909.844.250,20
1942 1.914.561.907,36 86.181.385,18 2.000.743.292,54
1943 1.747.378.176,85 170.897.471,26 1.918.265.648,11
1944 2.522.787.451,44 115.512.964,40 2.638.300.415,84
1945 3.485.220.149.95 222.467.608.99 3.707.687.758.94

Totaal: 12.237.338.418,00 735.376.553,70 12.972.714.971,70

Voor de staatsschuld gaf Lieftinck op:
Geconsolideerde staatsschuld ƒ 7.286.000.000
Storting op staatsschuld door institutionele beleggers 1.506.000.000 
Door de staat over te nemen vorderingen van
De Nederlandsche Bank op Duitsland in Reichsmarken 4.500.000.000
Grootboek Wederopbouw: 1.500.000.000 
Andere (reeds erkende) verplichtingen wegens
oorlogsschade 1.500.000.000 
Leningen en credieten in het buitenland
(onder aftrek van reeds afgeloste bedragen): 1.565.000.000
Overige verplichtingen: 2.591.000.000
Totaal__________________________________________________________ƒ 26.370.000.000
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Daartegenover stonden:
Banksaldi en vorderingen o.a. op Nederlands-Indië,
provinciën, gemeenten, staatsbedrijven en nog niet
ingevoerde belastingen (wel opgelegd) ƒ 4.250.000.000
Totaal ƒ 22.120.000.000

(Ontleend aan Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1947, p. 21 11 - 22 I, HTK 1946-1947 Bijlagen A). 
Een uitvoerig gespecificeerd overzicht van de ontwikkeling van de nationale schuld sinds
1945 is te vinden onder Bijlage E, Rijksbegroting voor 1950; HTK 1949-1950 Bijlagen A, p.41:

OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN DE NATIONALE SCHULD SINDS 1945  
1 dec. 1945 31 dec. 1946 31 dec. 1947 30 juni 1948 31 dec. 1948 30 juni 1949

5.767 7.160 7.099 7.407 7.206 7.158 A
8.764 5.963 7.111 6.939 6.845 6.426 B

- - 2.000 1.800 1.800 1.800 C
1.378 1.543 1.621 1.538 1.484 1.331 D
1.080 2.011 1.895 1.944 1.193 1.306 E

178 155 149 145 144 136 F
- 9 - - 2 74 G
- - - 2 3 4 H
- - 1.500 1.500 1.500 1.500 I

4.989 4.483 3.822 3.572 3.261 3.082 J
22.156 21.324 25.197 24.847 23.438 22.817 K
1.039(1) 1.022 1.021 1.887 1.875 2.228 L

321 984 421 399 291 M
1.039 1.343 2.005 2.308 2.274 2.519 N

23.195 22.667 27.202(2) 27.155 25.712 25.336 O

A: Gevestigde binnenlandse schuld 
B: Schatkistpapier in omloop
C: Schatkistpapier bij De Nederlandsche Bank ingevolge overeenkomst d.d. 26-2-1947 

(Rijksmarkenportefeuille)
D Stortingen door Rijksfondsen en institutionele beleggers in anticipatie op een uit te 

geven vaste lening.
E: Schuld in rekening-courant aan diverse instellingen en staatsbedrijven 
F: Muntbiljetten in omloop
G Schuld aan gemeenten wegens aan haar uit te keren belastingen 
H  Schuld in rekening-courant aan de Nederlandse Antillen 
I: Boekschuld Nederlandsche Bank ingevolge d.d. 26-2-1947 
J: Vergoedingen wegens geleden oorlogsschade ( incl. Grootboek Wederopbouw)
K: Totaal binnenlandse schuld 
L: Gevestigde buitenlandse schuld 
M: Vlottende buitenlandse schuld 
N: Totaal buitenlandse schuld 
Q Totaal-generaal

(1) In de buitenlandse schuld per ultimo 1945 is de vlottende schuld per die datum begrepen.
(2) De toeneming is in hoofdzaak te wijten aan de overgang op de Staat van de in Rijksmar
ken luidende bezittingen van De Nederlandsche Bank NV. Daartoe bij Wet van 30 
Augustus 1946 (Staatsblad nr. G226) gemachtigd sloot de Minister van Financiën op 26 
Februari 1947 met de Directie van De Nederlandsche Bank NV. een overeenkomst, waarbij
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tegen vergoeding van ƒ 4471 miljoen een bedrag van RM 5933 miljoen door de Staat van De 
Nederlandsche Bank NV. werd overgenomen. Van het aan de Bank te betalen bedrag bleef 
de Staat voorshands ƒ 1500 miljoen schuldig, het resterende bedrag is door de Staat betaald 
met nominaal ƒ 2100 miljoen in schatkistpapier, terwijl ƒ 871 miljoen door contante betaling 
dan wel op andere wijze werd verrekend.

De ontwikkeling van de Nederlandse staatsschuld in vergelijking tot andere landen 
(ontleend aan De Tijd, 31 oktober 1946: Conversie en leeningspolitiek):

Landen Medio
1939

Ulto
1943

Ulto
1944

Ulto
1945

Maart
1946

Juni 1 in % van 
1939

Nederland 3.9 14.2 19.0 23.0 22.8 22.2 569
Ver. Staten 45.9 170.1 232.1 278.7 276.6 279.9 588
Gr. Brittannië 8.3 19.2 22.0 24.3 24.5 24.8 299
Frankrijk 444.1 1333.5 1679.9 1830.4 1941.9 1999.4 450
België 59.3x 136.4 187.2 224.5 283.2 278.9 470

Duitsland 34.5 255.0 346.6 . _

Italië 145.8 405.3 436.7 938.1 999.0 1039.lx 713

Zweden 2.6 9.7 10.5 11.6 11.5 11.2 431
Zwitserland 3.1x 7.3 8.8 11.0 - - -

x Ultimo 1939 
xx Mei 1946
Voor verdere cijfers over langere termijn zie: De Ontwikkeling van de staatsschuld in N e
derland (Australië, België, Canada, Denemarken, Wcst-Duitsland, Frankrijk Italië, Noorwe
gen, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zweden) sinds de Tweede Wereldoorlog, in: 
Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, jrg. 56, sept. 1961, pp. 878-882; C.C. 
van Almelo, De overheidsschuld vroeger en nu (Nederland 1900-1964), in: Maandschrift van 
het CBS, jrg. 60, okt. 1965, pp. 1069-1080.
17 Lieftinck, TK 14 nov. 1946, p. 225 I

Lieftinck noemde in de TK op 14 nov. 1946, p. 225 I, een bedrag tussen 5 en 6 miljard gul
den, wat aan de zeer ruime kant was. Zie over de gevaren van inflatie: Lieftinck, idem, p. 232
I.
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19 Zie Nota enz., Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947, pp. 30 II - 32, spec. p. 31 I (staatje) en 

31 II.

Omschrijving Inflatoir
in milj. gulden

Deflatoir

Tekort begroting 1947 
Correcties:

1.967 -

Voor memorie geraamde posten 250 -
Belastingen - 80
Uitbetalingen in geblokkeerd geld - 100
Deviezenbehoefte van de overheid - 600

Inflatoir effect van het begrotingstekort - 1.437
2.217 2.217

Inflatoir effect van het begrotingstekort 1.437 -

Deviezenbehoefte van het bedrijfsleven - 750
Credietverlening Nederlands-Indië 500 -
Inflatoir effect nadat met deze posten is 
rekening gehouden

“ 1.187

Gebruik is verder gemaakt van: C. Goedhart, De financiële en monetaire politiek in Neder
land sinds de oorlog. Het succes van een niet-dirigistisch economisch beleid, in: Bijvoegsel van 
het Weekblad van Handelsinformatie van de Bank van Brussel, nr. 321, 17 februari 1955, pp. 
1-12, spec. p. 6 (aanwezig in Archief van De Nederlandsche Bank).

20 Bierema, TK 12 nov. 1946, p. 173 I; De Wilde, p. 189; Van der Feltz, p. 200; Vixseboxse, EK
21 jan. 1947, p. 2 0 1 1.

21 Lieftinck, EK 22 jan. 1947, p. 201; Vixseboxse, idem, p. 213 II. Volgens J. Goudriaan, 
Sluitende begroting - sluitende betalingsbalans, in: ESB, 7 jan. 1948, pp. 6-8, kende Nederland 
een "geleide inflatie", waarbij het voordeel (maximale productie) werd bereikt zonder het 
nadeel (de loon- en prijsspiraal), vanwege de stop op lonen en prijzen (zie in dit boek onder 
hfdst. VI par. VI). D.B.J. Goudriaan, Sluitend overheidsbudget - sluitende betalingsbalans of 
werkloosheid, in: ESB, 16 juni 1948, pp. 471-474, gaf hierop een diepgaand antwoord, waarbij 
de conclusie was dat een sluitend overheidsbudget niet de panacee was voor alle economische 
kwalen.
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2. Uitvoering beleidsaankondigingen in de begroting-1947

In de navolgende drie paragrafen worden drie onderwerpen behandeld, 
die - aangekondigd als ze waren door minister Lieftinck in de stukken voor 
de begroting voor 1947 - een grote rol hebben gespeeld bij de beoordeling 
door de Kamers van de begroting voor 1947 en er toe hebben bijgedragen dat 
bij de behandeling van de Rijksbegroting voor 1948 de Kamers over enkele 
onderwerpen niet meer het woord hebben gevoerd.

Zo is hier allereerst in ondergebracht het tamelijk omstreden wetsont
werp ter conversie van staatsschuld. Algemeen is door de Kamers bij de be
handeling van de Rijksbegroting voor 1947 bezorgdheid uitgesproken over 
de hoogte van de staatsschuld en de lasten daarvan voor de Gewone Dienst 
van de begroting in verband met de aflossing en rentebetaling. De indiening 
van het wetsontwerp ter conversie van staatsschuld kort voor de plenaire 
zitting van de Tweede Kamer over de Rijksbegroting voor 1947 onder
streepte de belofte van Lieftinck uit de Memorie van Antwoord van 7 no
vember 1946 dat serieus gewerkt werd aan vermindering van de uitgaven 
voor de Gewone Dienst. Natuurlijk moeten in dit kader ook de Bijzondere 
Belastingen worden genoemd, die immers er toe dienden geblokkeerd geld 
te gebruiken voor betaling van een deel van de staatsschuld. De andere zijde 
van de Bijzondere Belastingen, definitieve vernietiging van het te veel aan 
geld door belastingheffing, leidde er toe de Bijzondere Belastingen onder te 
brengen in de paragraaf over de geldzuivering en de afwikkeling daarvan. 
De conversie van staatsschuld kan alleen maar in direct verband worden 
gebracht met vermindering van de lasten voor de Gewone Dienst van de 
begroting.

Het tweede onderwerp behelst de uitvoering van de belofte van Lieftinck 
om de spaarzin te bevorderen. Over het sparen was in de Kamers bij de be
handeling van de Rijksbegroting voor 1947 menig woord gesproken, zodat 
met enige spanning werd uitgezien naar de wijze waarop Lieftinck het spa
ren dacht te stimuleren. Zijn poging om tegelijk een machtiging te verwer
ven om het Rijk direct spaargelden te laten aantrekken ter dekking van de 
tekorten van de overheid heeft bij de KVP in de Tweede Kamer tot argwaan 
geleid. Lieftinck heeft zijn nederlaag in deze zaak geslikt. Het resultaat van 
deze wetgeving was het zoveelste adviesorgaan van de rijksoverheid.

Van de beleidsaankondigingen door Lieftinck is de herziening van de fi
nanciële administratie, het derde onderdeel van deze subparagraaf, het be
langrijkst geweest. Deze herziening, waarvan de Kamers officieel in de stuk
ken bij de Rijksbegroting-1947 op de hoogte werden gesteld, zou de minister 
in staat stellen een betere greep op de uitgaven van de departementen te 
krijgen en daardoor de door de beide Kamers verlangde bezuinigingen in 
het overheidsapparaat naderbij kunnen brengen. De begroting-1948 werd 
volgens een andere indeling opgesteld, terwijl de uitvoering daarvan door 
een nieuw controlesysteem zou worden bewaakt. Vanzelfsprekend moest 
worden afgewacht wat deze herziening van de financiële administratie 
praktisch aan verbetering in de beheersing van de overheidsuitgaven zou
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opleveren, zodat de Kamers zich bij de behandeling van de begroting-1948, 
die nog bepaald geen positieve indruk maakte, terughoudend hebben opge
steld. De onderwerpen "sparen" en "staatsschuld" speelden bij deze begro
tingsbehandeling nauwelijks een rol meer.

fl. De omstreden conversieleningwet-1946 en de verdere consolidatie van 
de schuld

Naast de Bijzondere Belastingen ter delging van de staatsschuld en ter 
vermindering van de lasten aan rente en aflossing heeft Lieftinck nog een 
middel ingezet om de lasten voor de dienst van de nationale schuld van het 
rijksbudget te verlichten: conversie van uitstaande schuld in een nieuwe 
lening tegen een lagere rente. Het ging Lieftinck in het onder zijn verant
woordelijkheid bij de Tweede Kamer op 6 november 1946 ingediende wets
ontwerp tot het aangaan van geldleningen ten laste van het Rijk ter conver
sie van uitstaande schuld om 3,25% en 4% staatsleningen, waarvan er één 
vóór de oorlog en de overige in de bezettingstijd waren uitgegeven, met een 
totale waarde van 2.75 miljard gulden.

Op zichzelf was conversie bij een sanering van de staatsfinanciën geen 
ongebruikelijke methode - in 1844 was bijvoorbeeld conversie toegepast -, 
mits men de beleggers de keuze liet hun geld vrij te ontvangen of opnieuw 
te beleggen. Mr. F.A. van Hall had als minister van Financiën in 1844 wel 
een buitengewone belasting als dwangmiddel aangekondigd om de beleggers 
tot conversie te bewegen. Lieftinck ging in dit wetsontwerp verder. Vrije 
conversie van staatsleningen was volgens hem namelijk uit het oogpunt 
van de nagestreefde geldzuivering onmogelijk, aangezien dan te veel vrij 
geld in omloop zou worden gebracht en derhalve inflatie zou kunnen op
treden. Het tweede probleem was dat het onderzoek naar de eigendom van 
de staatsschuldbewijzen, welke in het kader van het rechtsherstel na de oor
log moest worden afgewikkeld, nog niet was voltooid. Vrije conversie was 
ook om die reden niet wenselijk. Vandaar dat Lieftinck met een "stok achter 
de deur" kwam, waarbij conversie-weigeraars werden gestraft met het plaat
sen van het bedrag van aflossing op een voor 5 jaar geblokkeerde rekening, 
de zogeheten conversie-rekening, welke een rente van 0,5% zou dragen. 
Over de rente op deze conversierekening zou nog het meest te doen zijn. 
Om het tweede probleem - de eigendomsonzekerheid van veel staats- 
schuldpapieren - te omzeilen voerde Lieftinck het systeem in van "wie 
zwijgt, stemt toe". Om de kleine bezitters, de pensioenfondsen en verzeke
ringsmaatschappijen te ontzien, kondigde Lieftinck wel aan dat de rentevoet 
van de nieuwe staatslening-1947 niet al te ver onder die van de oude staats
leningen zou liggen en in overeenstemming zou zijn met de geldende 
marktcondities. Aangezien het om een wetsontwerp ging, waarbij machti
ging werd gevaagd geldleningen aan te gaan ten laste van het Rijk ter con
versie van uitstaande schuld, was het exacte rentepercentage voor de 
nieuwe staatslening nog niet bekend. Bekend was slechts dat Lieftinck ca. 16 
miljoen gulden op de rente van de te converteren staatsleningen wilde be
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sparen en dat hij 3% rente als normaal voor staatsleningen beschouwde. Een 
gestaffelde rente van 3 tot 3,5% lag voor de hand.1

Bij de behandeling in de Kamers van dit wetsontwerp tot conversie van 
staatsleningen kwamen enkele vragen naar voren, die ten dele ook in het 
kabinet vóór de indiening waren gerezen. Was er voldoende overleg ge
voerd met belanghebbenden bij de voorbereiding van dit wetsontwerp; was 
de conversie niet nadelig voor het vertrouwen in het staatscrediet; was de 
conversierekening als stok achter de deur niet in strijd met de grond
wetsbepaling omtrent de garanties voor de verbintenissen van de staat je
gens zijn schuldeisers; was het rentetype voor de conversierekening niet ver 
beneden peil? Pas onder druk van het kabinet heeft Lieftinck het wetsont
werp doorgesproken met vertegenwoordigers van enkele banken en insti
tutionele beleggers.2 De Vereniging voor de Effectenhandel en de Bedrijfs
groep Handelsbanken bleven grote bezwaren houden tegen het wetsont
werp. Deze organisaties waren niet door Lieftinck om advies benaderd. Dit 
leidde er toe dat bij de parlementaire behandeling de onzorgvuldige voorbe
reiding van dit wetsontwerp werd gelaakt. Op de vraag in het Voorlopige 
Verslag van de Tweede Kamer op dit wetsontwerp of het vertrouwen in de 
staat niet zou worden aangetast door de conversielening - een vraag die ook 
in het kabinet is gesteld - ,  antwoordde Lieftinck dat het wetsontwerp eerder 
moest worden gezien als een onmisbaar onderdeel van de geldsanering, 
waardoor het vertrouwen in beleggingen zoals staatspapieren zou kunnen 
worden hersteld. In tijden van onrust en geldzuivering was nu eenmaal een 
grote voorkeur zichtbaar om vrij geld te hebben in plaats van beleggingen. 
Het vrije geld moest echter in toom worden gehouden. Lieftinck gaf toe dat 
het systeem van de conversierekening "die ener gedwongen conversie be
nadert". Om de bepaling van de Grondwet (toen: art. 183) te ontzien, had de 
minister derhalve bepaalde keuzemogelijkheden geschapen, waardoor de 
conversie onder alle omstandigheden zou slagen.3 Of de uiterst lage rente 
voor de conversierekening de materiële dwang niet al te opzichtig maakte? 
Blijkens de wijzigingen die Lieftinck in het wetsontwerp aanbracht naar 
aanleiding van het Voorlopig Verslag voelde ook Lieftinck wel dat hij op 
het scherp van de snede procedeerde. Het KVP-Tweede Kamerlid Lucas zei 
later dat voor de KVP het oorspronkelijke wetsontwerp op dit punt onrede
lijk en onaanvaardbaar was, "maar er is overleg geweest, er zijn besprekin
gen gevoerd en de minister is met een geheel ander idee gekomen".4 
Lieftinck stelde bij Nota van Wijziging de rente van de conversierekening 
op 1,2%; twee dagen later krikte hij deze rente bij een nieuwe Nota van 
Wijziging op tot 2,25%.5 Deze laatste wijziging was aan de vooravond van 
de behandeling in de plenaire Tweede Kamer aangebracht en moest een 
kennelijk nog aarzelende KVP apaiseren. Wél had Lieftinck in deze tweede 
wijziging de bepaling in het wetsontwerp ingelast dat de minister van Fi
nanciën werd gemachtigd om uiterlijk 31 december 1951 voor de aflossing 
van het bedrag van de conversierekening een gedwongen lening tegen door 
hem te bepalen voorwaarden aan te gaan. Lieftinck was van mening dat het 
hogere rentepercentage op de conversierekening het aantal weigeraars zo

863



IV. Onder Lieftincks bewind

zou kunnen vergroten dat er te veel vrij geld na de verstrijking van de ter
mijn van de conversierekening (5 jaar) in omloop zou komen. Hoewel dit 
uitzicht op een gedwongen lening voor de houders van certificaten van de 
conversierekening toch weinig aanlokkelijk moet worden genoemd, vond 
Lieftinck zelf, aldus zijn verklaring in de Eerste Kamer over deze wijzigin
gen van het rentetarief op de conversierekening, dat deze renteverhoging 
een verzwakking in het systeem van het wetsontwerp was, omdat de "stok 
achter de deur" was ontkracht.6 Naar aanleiding van de beschuldiging van 
het Eerste Kamerlid Pollema (CHU) op 27 december 1946 dat Lieftinck in 
deze zaak voor de KVP had gebogen, merkte de minister van Financiën 
slechts op: "Ik vind het helemaal geen schande, dat een bewindsman, wan
neer het er op aankomt een zo belangrijk onderdeel van zijn beleid toch te 
doen slagen, concessies doet, die hij aanvaardbaar acht, al wordt daarmee 
zijn ontwerp ontsierd".7 Lieftinck erkende dat de grondwettelijke bezwaren 
tegen de aanvankelijke wetsconstructie van invloed waren geweest.

In het debat in de Tweede Kamer op 3 december 1946 is het vooral het 
AR-Kamerlid, oud-minister van Financiën, De Wilde, geweest die over dit 
wetsontwerp het woord heeft gevoerd, in zeer afkeurende zin. Onder erken
ning van de Herculestaak waarvoor de minister van Financiën stond was 
De Wilde het oneens met de wijze waarop Lieftinck de kwestie van de 
staatsschuld langs budgettaire weg wilde oplossen zonder rekening te hou
den met de repercussies van de conversie in het maatschappelijk leven. Ju
ridisch was de minister volgens dit Kamerlid gehouden de schuldverplich
tingen na te komen. Dat betekende altijd: aflossing in vrij geld als alternatief 
op de nieuwe staatslening. Het systeem dat Lieftinck in dit wetsontwerp 
voorstelde was volgens De Wilde een voorbeeld van "détournement de 
pouvoir". Het staatscrediet kon door dit wetsontwerp volgens het ARP-Ka- 
merlid alleen maar geschokt worden.8 Ook Tilanus (CHU) achtte het sys
teem van de gedwongen conversie in strijd met de Grondwet. Conversie 
kon alleen worden toegepast, door vervroegde aflossing van de oude lenin
gen en het uitschrijven van een nieuwe lening tegen een lagere rente. De 
aangeboden rente op de conversierekening noemde Tilanus "een doekje 
voor het bloeden", dat aan de zaak principieel niets veranderde.9

Lucas (KVP) kon, na de wijzigingen die door Lieftinck waren aangebracht, 
instemmen met het wetsontwerp. Door de hogere rente voor de conversie
rekening was de strijdigheid van het aanvankelijke wetsontwerp met de 
Grondwet zijns inziens ongedaan gemaakt en werden de mogelijke weige
raars onder de houders van de te converteren obligaties behoorlijk behan
deld. Hofstra (PvdA) achtte de zaak ook aanzienlijk verbeterd, want de oor
spronkelijke lage rechte op de conversierekening vond hij een "boom achter 
de deur" en niet redelijk. De tirade van De Wilde tegen de minister van Fi
nanciën, die het budget te veel zou hebben laten wegen, achtte Hofstra voor 
een oud-minister van Financiën, die mede verantwoordelijk was voor de 
aanpassingspolitiek van Colijn voor 1940, niet te tolereren. De Wilde woof 
dit deel van het betoog van Hofstra weg, door op te merken dat een andere 
minister van Financiën in een bezuinigingskabinet van Colijn, namelijk P.J.
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Oud, lid was van de PvdA en zijn beleid van vóór de oorlog onverkort ver
dedigde. Hoewel Hoogcarspel (CPN) het beleid van Lieftinck ten aanzien 
van het rentepercentage voor de conversierekening onvast achtte en het 
verlenen aan de minister van de bevoegdheid in de toekomst een lening 
aan te gaan op onbekende voorwaarden onjuist, kondigde hij toch de steun 
aan van zijn fractie voor dit wetsontwerp.10

Lieftinck constateerde in zijn antwoord terecht dat niemand in de Kamer 
de noodzaak tot conversie had bestreden. De bezwaren richtten zich vooral 
op de conversierekening. Lieftinck verklaarde dat die rekening in het ver
lengde lag van de lossingsrekening - hierop werden lossingen van over- 
heidsleningen gestort en geblokkeerd - , onderdeel van de systematiek van 
de geldzuivering. Wilde men de koopkracht van de gulden handhaven dan 
diende men naast het formele aspect van de verplichting tot aflossing van 
de te converteren leningen ook het materiële aspect van de inflatiebestrij- 
ding in het oog te houden. Lieftinck meende in het wetsontwerp beide 
aspecten te hebben gehonoreerd. Hij herinnerde er daarbij aan dat in 1938 
onder De Wilde een conversie, zij het zonder conversierekening als stok 
achter de deur, tegen het rentepercentage van 3% is doorgevoerd voor een 
aantal staatsleningen, zonder dat dit het staatscrediet of het vertrouwen van 
de institutionele beleggers had aangetast. De bezwaren van De Wilde en 
Tilanus achtte de minister niet steekhoudend.11

Het wetsontwerp werd aangenomen met 61 tegen 20 stemmen, waarbij 
ARP, CHU en SGP tegenstemden en KVP, PvdA, CPN en PvdV voor. De 
CPN heeft wel tegengestemd bij de artikelsgewijze behandeling ten aanzien 
van de bepaling over de rentevergoeding op de conversierekening, aange
zien de CPN dit als een te hoge steun voor de verzekeringsmaatschappijen 
beschouwde. Het artikel over de gedwongen lening na vijf jaar voor con- 
versieweigeraars werd door ARP en CHU verworpen - niet door de CPN, 
zoals aangekondigd -, maar deze partijen gingen met het wetsontwerp toch 
al niet akkoord.12

De behandeling in de Eerste Kamer op 27 december 1947 was verrassen
der, omdat hier de fronten in de fracties niet helemaal hecht waren. Van 
den Brink (KVP) verklaarde zich namens een deel van zijn fractie tegen dit 
wetsontwerp, omdat hij vreesde dat bij een stijging van de rente de conver- 
sieweigeraars door het rentepercentage op de conversierekening al te zwaar 
getroffen waren. Hij sprak zelfs van een extra vermogensheffing voor deze 
weigeraars. Pollema viel bij de CHU-fractie uit de boot ten gunste van dit 
wetsontwerp. Volgens hem was er geen sprake van enig grondwettelijk 
bezwaar, omdat de opstellers van de Grondwet in de 19e eeuw met de bepa
ling omtrent het nakomen van de staatsschulden door de overheid alleen 
maar gewaarschuwd hadden tegen tiërcering van de staatsschuld. De 
Grondwet was niet geschreven om de minister van Financiën te beperken 
in de aanpak van problemen, waarvan men in de 19e eeuw geen idee had 
gehad. Een meerderheid van de KVP, bij monde van Kropman, de PvdA 
(Van de Kieft) en de CPN (Van Santen) kondigden aan het wetsontwerp te 
steunen. De ARP (Rip), een meerderheid van de CHU (Vixseboxse) en - in
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afwijking van de collega's in de Tweede Kamer - de PvdV (Molenaar) zou
den het wetsontwerp verwerpen. Molenaar achtte schending van de Grond
wet wél aanwezig en was nogal bevreesd dat buitenlandse houders van Ne
derlandse staatsschuldbewijzen zich over de Nederlandse staat zouden gaan 
beklagen bij het Internationale Hof van Justitie. Lieftinck antwoordde dat, 
bij zoveel verschil van mening over de vraag of de Grondwet al dan niet 
geschonden was met dit wetsontwerp, het beter was deze kwestie te laten 
rusten. Hij weigerde Van den Brink te volgen in diens voorstel om de rente 
op de conversierekening nog verder op te trekken. Iets dergelijks was bud
gettair en vanuit het oogpunt van de inkomensverdeling onaanvaardbaar. 
"Het enige alternatief van een lage rentepolitiek is inflatie." Ten aanzien 
van het door Molenaar genoemde bezwaar - juridische stappen van buiten
landers - zou de minister de landsadvocaat raadplegen voordat van de 
machtiging tot conversie gebruik zou worden gemaakt. Het wetsontwerp 
werd daarop met 13 tegenstemmen aanvaard. Bij de KVP stemden Van den 
Brink, Kraayvanger, Barge en Van Lieshout tegen. Bij de CHU stemde alleen 
Pollema vóór. Met deze stem kwamen de voorstanders (PvdA, CPN, meer
derheid KVP) op 24 uit.13 De wet is vastgesteld 28 december 1946, Stbl. G.407.

In januari 1947 verscheen de emissieprospectus van de 3 - 3,5% staats
lening Nederland 1947. Er werd een gestaffeld systeem van rente aangekon- 
digd: 3% voor de periode tot en met 1956; vervolgens 3,5%. De staatslening
1947 zou uiterlijk 1987 aflosbaar zijn. Elk jaar zou 2,5% van het op 1 januari 
van ieder jaar uitstaande bedrag door de staat worden ingekocht. Het totale 
bedrag op de nieuwe lening bedroeg f. 2.742.361.700,-, aangezien ook nieuwe 
beleggers in deze lening waren geïnteresseerd. Slechts 85 houders van obli
gaties die geconverteerd werden, met een totaal van f. 3.576.100,- weigerden 
mee te doen en werden op de conversierekening geboekt. Dat betekent dat 99 
7/8% wél had deelgenomen. De conversieoperatie was derhalve een succes 
geworden. De Tijd vermeldde dat F.A. van Hall dank zij het succes van de 
sanering van de staatsschulden in zijn tijd baron was geworden, maar men 
betwijfelde of Lieftinck deze ambitie had.14

De conversie-1947 had nog een staartje. In februari 1952 werd bekend ge
maakt dat op de 15e van die maand de ingeschrevenen op de conversiereke
ning niet een gedwongen lening zouden krijgen, maar hun tegoed in 100% 
vrij geld zouden ontvangen. Dat betekende dat achteraf de conversieweige- 
raars, die op de conversierekening waren geplaatst, het meeste voordeel 
hebben behaald. Hoewel zij een lagere rente op hun rekening kregen dan zij 
bij intekening op de staatslening-1947 zouden hebben gekregen, kregen zij 
100% vrij geld dat zij konden beleggen tegen een veel hogere rente dan de 
staat in 1947 had geboden. De intekenaars op de staatslening waren minder 
goed af, omdat de staatslening op dat moment op de beurs 84% noteerde.15 
De aflossing in vrij geld voor het kleine bedrag aan intekenaars op de con
versierekening zal het effect van de geldzuivering van Lieftinck, die toen al 
ruime vruchten droeg, wel niet verstoord hebben.

De genoemde conversiewet is niet de enige uit het tijdvak-Beel, wél de 
meest omstreden van de twee. Op 10 januari 1948 namelijk werd een wets
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ontwerp ingediend tot het aangaan van geldleningen ten laste van het Rijk 
ter conversie van uitstaande schuld, dat na de beperking op de gedwongen 
conversie - tot 31 december 1947 - om machtiging tot vrije conversie vroeg, 
al werd wel het beginsel "wie zwijgt, stemt toe" gehandhaafd. Er was echter 
geen straf conversierekening meer. Deze conversie betrof vooral de staatsle- 
ning-1938. Dit wetsontwerp stuitte op veel minder ernstige bezwaren dan de 
conversiewet-1946. Teulings (KVP) wist te bereiken - met de stemmen van 
de PvdA en de CPN tegen - dat voor deze conversiemogelijkheid de mini
ster een jaar de tijd kreeg, waartegen Lieftinck ook geen overwegende be
zwaren had. Door het onaanvaardbaar uit te spreken wist Lieftinck wel te 
voorkomen dat hij de verplichting kreeg om bij conversie de aflossing op 
nieuwe leningen onmiddellijk te starten. Hij wenste de ruimte te hebben 
om fixe leningen met een maximum-looptijd van 25 jaar uit te schrijven. 
Teulings trok zijn voorstel daarop in. Beide Kamers namen dit wetsontwerp 
zonder hoofdelijke stemming aan. Lieftinck heeft, nadat de Foreign Assis- 
tance Act (Marshall-hulp) door president Truman van de V.S. op 3 april 
1948 was getekend, het klimaat in Nederland geschikt geacht om de tweede 
conversie via de radio aan te kondigen.16 Uiterlijk 3 mei 1948 moest de hou
der van een schuldbewijs van de staatslening-1938 zijn voorkeursrecht op 
intekening op de 1.5 miljard gulden 3% staatslening per 1962-1964 (koers: 
100%) of de 3,25% staatslening-1948 met een looptijd van ten hoogste 50 ja
ren (koers: 100,5%) doen gelden; de rest zou bij vrije inschrijving op 13 mei 
1948 worden uitgegeven. Deze vrijwillige conversie werd een succes.

Met de conversiewet-1948 (Stbl. 1.115, 18 maart 1948) is de consolidatie van 
de binnenlandse staatsschuld over de periode 1945-1948 tot de volgende re
sultaten gekomen. Daar was allereerst het Grootboek-1946 (3%) voor geblok
keerd geld, krachtens KB van 14 november 1945 (Stbl. F.268), waarvan de 
overdraagbaarheid krachtens de Beschikking Afwikkeling Geldzuivering-
1947 (Stbl. H.377) al in 1948 beperkt mogelijk was gemaakt, ten bedrage van
1.5 miljard gulden op 30 juni 1948. Vervolgens moeten hier de Investerings- 
en Beleggingscertificaten (resp. 3% en 3,25%) voor geblokkeerd geld op basis 
van Stbl. H.377 (zie de subparagraaf in dit hoofdstuk over de afwikkeling 
van de geldzuivering) worden genoemd, die op 30 juni 1948 resp. 248 en 360 
miljoen gulden hadden weten te binden. Op de 3%-3,25% staatslening 
(conversiewet-1946) was op 30 juni 1948 2.6 miljard gulden ingetekend, na 
aftrek van hetgeen aan bijzondere heffingen met geconsolideerde staats
schuld was betaald. In aansluiting op de voornoemde staatslening was in 
april 1947 conversie gevolgd van een aantal door institutionele beleggers 
verstrekte geldleningen (1929-1934) door intekening op de 3%-3,25% onder
handse staatslening-1947, hetgeen volgens de stand van 30 juni 1948 117.7 
miljoen gulden had opgeleverd. De staatsleningen-1948 op basis van de 
conversiewet-1948 binnen het raam van de leningwet-1946 (Stbl.G. 143, zoals 
gewijzigd bij de wetten van 23 november 1946, Stbl. G.333, en van 12 februari 
1948, Stbl. 1.52 zie de subparagraaf in dit hoofdstuk over de buitenlandse le
ningen, V.2.a), bedroegen op 30 juni 1948: de 3% staatslening per 1962-1964, 
incluis vrije inschrijving, 1.1 miljard gulden en de 3,25% looptijd 50 jaar,
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360 miljoen gulden. Krachtens de al genoemde en gewijzigde leningwet-
1946 (G.143; G.333) is een 3% staatslening (1947) uitgeschreven, luidende in 
dollars (zie par.V.2.c in dit hoofdstuk), waarbij 100 miljoen dollar is aange
trokken en de lening betaalbaar was in guldens (looptijd 40 jaar), tegen de 
koers van 1 dollar = f. 2,65 (totaal 30 juni 1948, vrijwel voltekend, 213 mil
joen gulden). Het brutobedrag dat geconsolideerd werd was 2.6 miljard gul
den, waartegenover 1 miljard gulden is gedeconsolideerd. Lieftinck heeft in 
de betrokken periode ook weten te bereiken dat 5-jarig schatkistpapier, per 30 
juni 1948 402 miljoen gulden bedragend, als geconsolideerde schuld kon 
worden beschouwd, doordat met de houders (verzekeringsmaatschappijen) 
was afgesproken dat na de looptijd belegging in langlopende staatsschuld 
zou plaats vinden.17 Lieftinck heeft de belofte tegenover de Kamers tot aan
pak van de staatsschuld gestand gedaan, af waren de methoden wellicht wat 
drastisch, zoals in de eerste conversiewet.

b. Nationale Spaarraad
Bij gelegenheid van de behandeling van de begroting voor 1947 in de Eer

ste Kamer is door Molenaar (PvdV) en Rip (ARP) zeer veel aandacht besteed 
aan de noodzaak het sparen in Nederland aan te moedigen als middel tot 
het verschaffen van het nodige investeringskapitaal. Alleen zo kon produc- 
tievergroting worden bereikt. Lieftinck was van mening dat de reserverin
gen in de bedrijven op peil waren, maar dat de besparingen bij de particulie
ren inderdaad te wensen overlieten. Volgens Lieftinck was de reden voor de 
lage spaarquote van de particulieren de achterstand uit de oorlogstijd in de 
meeste huishoudingen op het gebied van verbruiks- en duurzame goede
ren. Hij was niettemin van mening dat er meer gespaard moest worden, zo
dat hij stappen van de regering aankondigde om het sparen aan te moe
digen. Samen met de export van goederen en diensten, de opvoering van de 
arbeidsproductiviteit, bezuinigingen op de overheidsuitgaven, buitenlands 
crediet en liquidatie van het Nederlandse buitenlandse bezit moest het spa
ren de zo noodzakelijke investeringen voor het in de oorlog geschonden en 
in zijn herstel en modernisering belemmerde productieapparaat opleveren.

Kort na dit debat in de Eerste Kamer diende de regering bij de Tweede 
Kamer op 7 maart 1947 een wetsontwerp in, dat in de eerste plaats de instel
ling van een Nationale Spaarraad, die het sparen moest propageren, beoogde 
en in de tweede plaats diende tot het verstrekken van de machtiging aan de 
minister van Financiën om - de Nationale Spaarraad gehoord - rijksspaar- 
brieven uit te geven. Hoewel in de Toelichting nadrukkelijk werd gesteld 
dat het bevorderen van het sparen bij de bestaande spaarinstellingen voorop 
stond, leek het tweede deel van dit wetsontwerp er op te kunnen wijzen dat 
de overheid reclame ging maken voor het beleggen in rijksspaarbrieven, 
waarmee zij naar veler oordeel ver buiten haar boekje ging.

Zowel in de schriftelijke fase als in de plenaire zitting van de Tweede Ka
mer op 17 en 18 juni 1947 stuitte dit wetsontwerp dan ook op een zeer koele 
ontvangst van de meeste fracties. Verkerk (ARP), Schmal en Krol voor de 
CHU, Lucas voor de KVP en Bierema voor de PvdV lieten vrij veel kritiek

868



Par. I. De Rijksbegrotingen voor 1946,1947 en 1948

horen. De bezwaren - door Bierema het breedst uitgemeten - kwamen er op 
neer dat het onjuist werd gevonden om de bestaande spaarinstellingen 
concurrentie aan te doen, dat de overheid iets overbodigs ging doen, dat zij 
zelf het voorbeeld in soberheid diende te geven alvorens dit van de burgers 
te bevorderen en dat zij het sparen had ontmoedigd door te hoge belastingen 
en sociale voorzieningen in te voeren. Hoogcarspel (CPN) achtte het een 
hoon voor de arbeiders hen te vragen te sparen en stelde een gedwongen 
spaarregeling voor de hogere inkomens voor. Dat het sparen achterbleef had 
volgens de CPN verder ook te maken met het weinig vertrouwenwekkende 
beleid van de overheid, zoals inzake Indië en met betrekking tot de produc- 
tieverhoudingen in Nederland. Alleen Hofstra (PvdA) gaf zijn steun aan dit 
wetsontwerp. In de tegenkanting door de meeste Kamerleden zag hij het be
wijs geleverd voor de "geest van teleurstelling, van moedeloosheid en apa
thie" die in Nederland heerste. Een beroep op de goede eigenschappen van 
de Nederlanders behoefde volgens hem niet bij voorbaat mislukt te zijn, ze
ker niet als men in het oog hield dat de meeste Nederlanders, gezien hun 
bestedingen in genotsartikelen, bioscopen e.d., heus wel geld over hadden.

Lucas (KVP) wilde het wetsontwerp, ondanks woorden van kritiek die hij 
had geuit, een kans geven, zij het onder een bepaalde voorwaarde. Bij 
amendement stelde hij voor de uitgifte van de spaarbrieven te binden aan 
een nader bij te wet te bepalen datum. Lucas wilde bereiken dat de minister 
tezijnertijd aan de Kamers duidelijk zou maken dat het wenselijk was van 
de machtiging gebruik te maken. Lieftinck voerde tegen dit voorstel aan dat 
het bij leningswetten de geijkte vorm was om aan de minister de bevoegd
heid tot uitgifte te verlenen, terwijl de modaliteiten worden voorbehouden 
aan een ministeriële beschikking of KB. De minister noemde het een "vrij
wel onaanvaardbaar figuur", dat men bij het voorbereiden van leningen 
eerst in discussie zou moeten treden met de volksvertegenwoordiging over 
de modaliteiten die voor de leningen zouden worden gekozen. De minister 
van Financiën zou zich zo niet kunnen aanpassen aan de situatie, waarin de 
geldmarkt verkeert. Volgens hem kwam het er op neer dat Lucas de minis
ter de bevoegdheid tot het uitgeven van spaarbrieven ontzei. Toch trok de 
minister hieruit niet de consequentie het onaanvaardbaar over dit amende
ment uit te spreken. Het amendement-Lucas werd vervolgens met 44 tegen 
27 (PvdA, CPN) aangenomen. Deze samenwerking van de twee linkse 
fracties was maar kort. Bij de eindstemming over dit wetsontwerp in de 
Tweede Kamer waren de KVP en PvdA het weer met elkaar eens en steun
den het voorstel van Lieftinck tegen de rest van de Kamer (45 tegen 26). In 
de Eerste Kamer werd op 16 juli 1947 dit wetsontwerp met 23 tegen 15 aan
genomen; het regeringsblok kreeg steun van 1 CHU-senator.18 De wet is 
vastgesteld op 18 juli 1947, Stbl.H.250.

Op 29 april 1948 heeft Lieftinck de leden van de Nationale Spaarraad be
noemd. Deze Raad, die onder leiding kwam te staan van de burgemeester 
van Amsterdam, mr. Arn.J.d’Ailly, bestond uit de Commissarissen van de 
Koningin, de burgemeesters van de grootste steden, de President van De 
Nederlandsche Bank, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers
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uit alle takken van het bedrijfsleven, (oud-) leden van de Tweede en Eerste 
Kamer (geen CPN en SGP), en enkele hoge ambtenaren van het ministerie 
van Financiën, zoals de thesaurier-generaal dr. A. Treep. De instelling van 
deze Spaarraad, die kon bijdragen aan een strategisch bestanddeel van het 
herstelbeleid, is het enige concrete gevolg geweest van de wet op de Natio
nale Spaarraad en het uitgeven van Rijksspaarbrieven-1947. Rijksspaarbrie- 
ven zijn namelijk nimmer door de minister van Financiën uitgegeven. De 
Nationale Spaarraad heeft, gelet ook op de tegenkanting in de beide Kamers 
in 1947 tegen het uitgeven van Rijksspaarbrieven, gemeend de minister te 
moeten adviseren niet tot uitgifte van deze spaarbrieven over te gaan. De 
Raad is vooral actief geweest bij de bevordering van het sparen en heeft 
daarvoor een campagne ontwikkeld. Nadat duidelijk was geworden dat de 
spaarcijfers van de particulieren zich hadden gestabiliseerd en die van de 
sociale fondsen, pensioenfondsen en levensverzekeringen sterk waren ge
stegen kwam vanuit de Spaarraad zelf het voorstel haar taak te beëindigen. 
De minister van Financiën was het hiermede eens. Bij een aparte wet werd 
tot intrekking van de Spaarwet-1947 overgegaan (Stbl.665, 23 december 
1953).19

c. Herziening van de financiële administratie
Een reden waarom de Kamers bij hun algemene aandrang tot een zuini

ger staatsbeheer tijdens de behandeling van de rijksbegroting-1947 het heb
ben gelaten bij wat knorrige opmerkingen, school mede in de aankondiging 
door Lieftinck van de reorganisatie van de comptabiliteit, de financiële ad
ministratie van het Rijk. Deze reorganisatie zou niet alleen moeten voeren 
tot een scherpe controle op de inkomsten en uitgaven bij het Rijk, maar ook 
tot een efficiënt beleid bij het Rijk, vooral bij de uitgaven van de Gewone 
Dienst. Lieftinck was overigens al aan deze reorganisatie begonnen nog voor 
er klachten waren geuit door de Kamers over het uitgavenniveau.

Toen Lieftinck zijn taak als minister van Financiën aan ving was hij er 
van overtuigd dat een betere controle op de uitgaven van de afzonderlijke 
departementen, een beter inzicht in de kasmutaties met het oog op de be- 
grotingsontwikkeling en een scherper onderscheid tussen de begrotingspos
ten noodzakelijk waren. Hieruit vloeide allereerst het besluit van 20 oktober
1945 (F.240) voort, dat niet alleen het al genoemde onderscheid tussen Bui
tengewone Dienst I en II invoerde ter vervanging van de oude kapitaal- 
dienst, maar ook de minister van Financiën meer mogelijkheden bood tot 
het uitvoeren van controle op de uitgaven van de afzonderlijke departe
menten ter verhindering van niet begrote uitgaven. In de Comptabiliteits
wet van 1927 (Stbl. 259) was bepaald dat credietopeningen, die ondanks het 
verzet van de minister van Financiën - bijvoorbeeld op grond van de afwe
zigheid van een begrotingsartikel voor de bedoelde uitgave - door een mi
nister werden geëist, uiteindelijk door de minister van Financiën zouden 
worden toegestaan, onder mededeling aan de Algemene Rekenkamer. Nu 
werd bepaald dat een dergelijke aanvrage, die was geweigerd door de minis
ter van Financiën, aan de Raad van Ministers zou worden voorgelegd. Van
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groot belang waren de bepalingen in dit wetsbesluit over de invloed van de 
minister van Financiën op de uitvoering van de begroting. Zo werd in dit 
besluit ingevoerd dat de hoofden van de comptabiliteitsafdelingen van de 
afzonderlijke departementen zouden worden benoemd, geschorst of ontsla
gen.op voordracht van de minister van het betrokken departement na 
overleg met de minister van Financiën. Voor het inachtnemen van de in de 
begroting voor het financieel beheer gestelde grenzen waren de comptabelen 
verantwoording schuldig aan de minister van het departement van alge
meen bestuur, waar zij werkzaam waren, én aan de minister van Financiën. 
Art. 2, lid 3, van dit besluit bepaalde dat de Raad van Ministers de positie 
van de afdelingen comptabiliteit ten opzichte van de andere afdelingen der 
departementen zou regelen en een instructie diende vast te stellen voor de 
hoofden van de afdelingen comptabiliteit. Alle comptabele afdelingen wa
ren verplicht inlichtingen te verstrekken aan de ambtenaren van de minis
ter van Financiën.

Met dit wetsbesluit legde Lieftinck de basis voor de doorvoering van de 
herziening van de financiële administratie van het Rijk en voor een strin
gente controle op de uitvoering der begroting. In het wetsontwerp tot wijzi
ging van de Comptabiliteitswet, dat halverwege 1947 bij de Tweede Kamer 
werd ingediend, werd slechts een deel van de inhoud van het genoemde 
wetsbesluit bevestigd, bijvoorbeeld het systeem inzake de beroepsprocedure 
van een minister tegen een weigering tot credietopening door de minister 
van Financiën bij de Raad van Ministers, zij het onder toevoeging dat een 
beslissing van de ministerraad ten gunste van een minister die om een cre
dietopening vroeg - contrair aan het standpunt van de minister van Finan
ciën - aan de Algemene Rekenkamer diende te worden medegedeeld. Hier
mee was tegemoet gekomen aan de wens van de Commissie voor de Rijks
uitgaven uit de Tweede Kamer naar aanleiding van de aan de Tweede Ka
mer overgelegde correspondentie tussen de Algemene Rekenkamer en de 
minister van Financiën over dit onderwerp, waarmede de gehele Tweede 
Kamer zich op 20 december 1946 had verenigd. Alleen op deze wijze was de 
bewaking van de Rekenkamer over het budgetrecht van de Staten-Generaal 
verzekerd. De bepalingen uit het besluit F.240 met betrekking tot de compta
bele afdelingen zijn evenwel niet in dit wetsontwerp overgenomen. Deze 
waren achterhaald op het moment dat alle ministers akkoord waren gegaan 
met een nadere instructie voor de comptabiliteitsafdelingen van de departe
menten en de invoering van de nog nader te noemen Thesaurie-Inspectie. 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming kwam dit wetsont
werp er door, waarmee de Kamers de versterking van de positie van de mi
nister van Financiën definitief vastlegden (Stbl. H.239, 11 juli 1947).20

De Kamers zijn vermoedelijk daarom meegegaan met de versterking van 
de positie van de minister van Financiën bij de controle op de staatsuitga
ven, omdat de vernieuwing van het financiële administratiesysteem, die 
Lieftinck op het oog had, zou kunnen leiden tot een vervanging van de ou
de autorisatiebegroting door een taakstellende begroting, die de Kamers veel 
beter en nauwkeuriger inzicht zou verschaffen in de rijksuitgaven. Het
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budgetrecht van de Kamers zou daardoor beter tot zijn recht kunnen ko
men. Het nieuwe administratiesysteem zou daarbij ook kunnen leiden tot 
een zuiniger beheer bij de overheid, wat een algemene wens van de Kamers 
naderbij zou kunnen brengen. De oude autorisatiebegroting, gebaseerd op de 
kameralistische boeking van de verbruikshuishouding, was een begroting 
van maximauitgaven, waardoor een inzicht in de efficiency ontbrak. Accres 
en decres werden niet gesignaleerd, omdat de neiging in dit systeem bestond 
om het toegewezen jaarbedrag ten volle te benutten. Het effect was een ge
leidelijke verhoging van de begrote cijfers en dus van de uitgaven, op jaar
basis genomen. De greep van de Generale Thesaurie werd ook nog gehin
derd door de geheel willekeurige indeling van de soorten kosten van de af
zonderlijke departementen, waardoor een goede vergelijking tussen gelijk
soortige afdelingen - met b.v. ambtenaren met gelijkwaardig werk - vrijwel 
onmogelijk was.

Nog onder het kabinet Schermerhorn-Drees heeft Lieftinck - op basis van 
het al genoemde besluit F. 240 - met Ringers, de toenmalige minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw, die beiden immers voor de grootste 
problemen en taken in het land stonden, gewerkt aan een nieuwe uitgaven- 
administratie en een nieuw gecentraliseerd controlesysteem, dat de zelfstan
digheid van kleinere werkgroepen bevorderde onder gelijktijdige verbeterde 
budgetbewaking. Ringers had voor zijn departement al een efficiencybureau 
(Starreveld-Van der Bunt in Amsterdam) in de arm genomen om een betere 
administratie voor zijn departement in te voeren, waarbij de afdelingen zo
veel mogelijk naar uniforme beginselen en budgettering werden opgezet. 
Daarop werd nu voortgebouwd. Er werd een kleine commissie ingesteld, 
onder voorzitterschap van dr. A. Mey, de directeur van de Rijksbegroting, 
die - in samenwerking met het hieraan verbonden Centraal Bureau voor 
Organisatie bestaande uit ambtenaren en uit personen uit het particuliere 
bedrijfsleven - voorstellen moest doen voor een nieuwe administratie. 
Vooral Mey was een drijvende kracht achter deze vernieuwing. Zijn com
missie oriënteerde zich sterk op hetgeen in het bedrijfsleven en bij de PTT 
in de jaren '30 op dit gebied was ingevoerd naar aanleiding van de confe
rentie in Genève van 1930 over "Budgeting in Private Enterprises", georga
niseerd door het "International Management Institute". Verder stond de 
Engelse Treasury, waar het financiële en het personeelsbeleid toen in één 
hand waren (in Nederland: Financiën en Binnenlandse Zaken), model. 
Door de oorlogsjaren was het aantal ambtenaren op veel departementen 
sterk gezwollen, ten dele door de typische oorlogstaken als de verzorging 
van de rantsoenering over bedrijven en particulieren, ten dele ook als ge
volg van het boycotten van de Duitse "Arbeitseinsatz" en het aanstellen van 
zoveel mogelijk jongelui, vaak op plaatsen van ondergedoken ambtenaren, 
die na de bezetting op hun plaats terugkeerden. Reorganisatie van het over
heidsapparaat was met name er ook op gericht centrale greep te krijgen op 
het aantal ambtenaren en hun werkzaamheden te kunnen toetsen. Zou 
men dit nalaten, dan was elke poging om tot beperking van de staatsuitga
ven te komen een slag in de lucht en was het niet mogelijk het staatsbudget
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in evenwicht te krijgen. In december 1945 had deze commissie-Mey een 
voorlopig plan voor een nieuwe uitgavenadministratie gereed, dat terstond 
bij wijze van proef werd ingevoerd bij de departementen van Openbare 
Werken en Wederopbouw en van Sociale Zaken. In 1946 volgden nog en
kele andere departementen en in 1947 is het nieuwe systeem doorgevoerd in 
de gehele staatsadministratie, vastgelegd in de Begrotingsvoorschriften-1947. 
Uit de begrotingsstukken blijkt de modernisering die Lieftinck c.s. tot stand 
hebben gebracht. Waar vroeger tamelijk willekeurig een globale indeling 
werd gegeven, volgt nu achter elk artikel in de begroting een aantal code
nummers, het eerste ter aanduiding van de afdeling of onderafdeling - de 
organisatorische indeling -, waaronder in dezelfde kolom (niet dikgedrukt) 
de kostencategorie staat vermeld (b.v.: 10 = personeelsuitgaven). Het cijfer in 
de derde kolom duidt van deze kostencategorie een onderdeel aan.

De organisatorische indeling van de begroting, welke voor het eerst bij de 
begroting voor 1948 geheel is ingevoerd, was één kant van de vernieuwing; 
het (maandelijkse) taakstellende karakter was de andere kant. In dit taak
stellend systeem werd, zoals in het bedrijfsleven, de taak in cijfers uitge
drukt en per maand gecontroleerd. Voor elke maand moesten nieuwe taak
stellende cijfers worden geproduceerd. Daarbij moest gebruik worden ge
maakt van efficiencytechnieken uit het bedrijfsleven, zoals taak-inventa- 
risatie, functieanalyse en werkclassificatie. Waar het Lieftinck om ging was 
het verkrijgen van beter inzicht in de uitgaven per dienst en diensttak, in de 
ramingen voor de uitgaven en in het verband tussen uitgaven en middelen. 
Een maandelijks overzicht van de begrotingsuitvoering werd voortaan ver
eist. Daarnaast wenste de minister maandelijks overzicht van de kasmuta- 
ties en van de stand van ’s Rijks Kas. De kascontrole diende de minister van 
Financiën bij het in de hand houden van de conjuncturele effecten van de 
rijksfinanciering. Door het opstellen van kasprognoses op basis van de 
maandgegevens van de departementen en de gegevens over de extra-bud- 
gettaire ontvangsten en uitgaven - plaatsen en aflossen van schatkistpapier - 
kon beter worden vastgesteld in welke mate de rijksfinanciën in een be
paalde periode inflatoir of deflatoir werkten.

Basis voor deze taakstellende begroting was het besluit van de minister
raad van 19 augustus 1946 om het artikel uit de Comptabiliteitswet-1927 
over de credietopening, die voor elke uitgaaf was vereist, zo te lezen dat de 
credietopening niet slechts voor de betaling werd gevraagd, maar ook voor
afgaand aan de verplichting welke tot de betaling zou leiden. In de praktijk 
kwam het er op neer dat de credietopening in deze zin plaats vond na be
oordeling zowel door de afdeling comptabiliteit van het betreffende mini
sterie als door de nieuw ingerichte afdeling Thesaurie-Inspectie en Centrale 
Accountantsdienst (TICA) onder de dienst der Rijksbegroting (Mey) van het 
ministerie van Financiën. Hiermee werd een preventieve controle inge
voerd. Een strikte doorvoering van dit principe was echter niet mogelijk, 
zodat in de praktijk incidentele credietopening werd toegepast voor begro
tingsartikelen van grote omvang en van grote vaagheid omtrent de beste
ding van de gevraagde gelden (investeringen en niet bij wet verplichte sub-
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sidies). Voor de meeste posten werden jaarcredieten verstrekt. Dit laatste 
was nodig om aan het verzet van enkele ministers, onder wie met name die 
van Economische Zaken (Huysmans, Van den Brink) moeten worden ge
noemd, tegen het systeem van de maandelijkse credietopening, dat zich 
slecht verdroeg met de eenmaal verkregen parlementaire goedkeuring voor 
de begroting, tegemoet te komen. Economische Zaken heeft zich wel onder
worpen aan de controle op de credietopening onmiddellijk vóór de betaling 
en aan voorafgaand overleg met het ministerie van Financiën bij uitgaven, 
waarover bij het opstellen van de begroting nog weinig duidelijkheid be
stond.

Op grond van het genoemde wetsbesluit F. 240 vaardigde Lieftinck richt
lijnen uit hoe voortaan de comptabiliteitsafdelingen van de afzonderlijke 
departementen moesten omgaan met de autorisatie voor periodieke en in
cidentele uitgaven, waarbij de per departement toegewezen inspecteur van 
de Rijksfinanciën (Thesaurie-Inspectie) een centrale rol vervulde. De re
pressieve controle hield in dat na afloop van elke maand op zeer korte ter
mijn de gegevens over de uitvoering van de begroting per departement naar 
het ministerie van Financiën werden gestuurd, waar de centrale accoun
tantsdienst de uitgaven controleerde aan de hand van de toegestane crediet- 
openingen. Daardoor was niet alleen een betere controle op de staatsuitga
ven en een zuiniger staatsbeheer mogelijk, maar ook was sneller bekend wat 
de werkelijke uitgaven per departement zijn, waardoor veel realistischer 
kon worden ingeschat wat de volgende jaarbegroting voor een bepaald de
partement zou zijn onafhankelijk van de werkelijke boekhoudkundige af
sluiting van de begroting van het verstreken of verstrijkende jaar. Men be
hoefde niet meer ruim te majoreren bij het opstellen van de begroting om 
tegenvallers voor het volgende jaar te kunnen indekken aan de hand van 
de afgesloten begrotingscijfers van twee jaar geleden. Voortaan hadden de 
rapporten van de inspecteurs der Rijksfinanciën over de uitvoering van de 
begroting een groot gewicht bij het opstellen van de streefcijfers voor de 
begroting van het volgende jaar. De begrotingscyclus kon derhalve aanzien
lijk worden verkort. De begrotingscijfers die in het vervolg konden worden 
opgesteld gaven een veel nauwkeuriger beeld van de te verwachten uitga
ven in het volgende kalenderjaar. Het maximum-budget werd vervangen 
door een taakstellend budget. Tenslotte maakte de nieuwe administratieve 
indeling en verwerkingsmethode voor de rijksbegroting en -uitgaven het 
mogelijk op kwartaalbasis bij te dragen tot een modern cijfermatig overzicht 
van de nationale volkshuishouding via de zogenaamde methode van Na
tionale Boekhouding. Doordat de overheidsadministratie meer trekken ging 
vertonen van een commerciële boekhouding op vermogensbasis konden de 
cijfers van de overheid in deze Nationale Boekhouding worden ingevoerd, 
wat vooral bij de noodzaak de Duitse schade vast te stellen en claims bij de 
geallieerden in te dienen hoogst urgent was. Een dergelijke staatsbalans is 
weliswaar op proef eind 1945 al gemaakt, maar de eerste betrouwbare staats
balans verscheen ultimo 1948.21
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De herziening van de financiële administratie heeft zeer veel voordelen 
gehad, zoals een betere controle op de uitgaven, verhoging van de efficiency, 
hantering van (vooral de incidentele) uitgaven in het kader van een con
junctuurbeleid, snelle en betrouwbare begrotingscijfers. De nieuwe admini
stratie van de rijksfinanciën versterkte ook de centrale positie van de mi
nister van Financiën in het politieke krachtenveld, waardoor hij tegenover 
zijn ambtgenoten een rol kon gaan spelen inzake het toezicht op de rijksuit
gaven, vergelijkbaar met die van de Staten-Generaal tegenover de regering. 
Alleen de gezamenlijke ministerraad torent nog boven de minister van Fi
nanciën uit. In meer geregelde omstandigheden zal het beroep van een mi
nister op de Raad tegen een beslissing van de minister van Financiën er toe 
kunnen leiden dat de laatstgenoemde het onderspit zal delven, aangezien 
buiten Financiën alle departementen er gelijk belang bij hebben het uitga
venpatroon veilig te stellen. In de financieel zeer onzekere tijden kort na de 
Wereldoorlog lag het echter voor de hand dat de Raad, uit vrees dat de 
overschrijding van de door Lieftinck genoemde begrotingsnorm door de een 
zonder meer zou leiden tot korting op de begroting van de ander, zich snel 
zou voegen naar het klemmend oordeel van de minister van Financiën, al 
zou ook toen al de minister van Financiën bemerken hoe moeizaam het 
was de uitgaven van het Rijk te beperken. In het algemeen kan men zeggen 
dat de kort na-oorlogse tijd de tijd was van de heerschappij van de minister 
van Financiën in plaats van die van de ministerraad op alle terreinen, 
waaraan ook maar enig financieel aspect kleefde.22 Het was de minister van 
Financiën - en niet het regeringsprogram - die de grenzen aangaf, waarbin
nen de uitgaven of nieuwe verplichtingen moesten worden gehouden. Dat 
gold voor links en voor rechts. Drees moest zich bij zijn sociale wetgeving 
(bijvoorbeeld de noodvoorziening ouden van dagen) strikt binnen de door 
Lieftinck getrokken lijnen houden, waardoor de minister van Sociale Zaken 
tegenover de Kamers een vrijwel onbuigzame houding moest innemen (zie 
hoofdstuk VI, par. Ill.b); de KVP-minister van Oorlog, Fiévez, moest ervaren 
dat de Raad van Ministers zijn beroep tegen de beslissing van Lieftinck om 
de opbouw van een nationale defensie voorlopig tegen te houden niet ho
noreerde (zie hoofdstuk III. par.II.a). Uit welbegrepen eigenbelang hebben de 
ministers de bewaking van een strikte begrotingsdiscipline graag aan 
Lieftinck overgelaten: alleen zo was de continuïteit in de uitgaven van de 
afzonderlijke departementen gewaarborgd. De bepalingen van de toenmali
ge Comptabiliteitswet en de daarin vervatte beroepsmogelijkheden op de 
Raad van Ministers heeft Lieftinck dan ook niet als hinderlijk kunnen er
varen.

AANTEKENINGEN:

1 Memorie van Toelichting bij wetsontwerp tot het aangaan van geldleningen ten laste van 
het Rijk ter conversie van uitstaande schuld, ingediend 6 nov. 1946, nr. 356 Bijlagen HTK
1946-1947.
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2 MR 14 okt. 1946, pt. 5.
3 Art. 183 (oud) GrW luidde: De verbintenissen van de Staat jegens zijn schuldeisers zijn ge
waarborgd. De schuld wordt jaarlijks in overweging genomen ter bevordering der belangen 
van de schuldeisers van de Staat. Zie de verdediging van Lieftinck in de Memorie van Ant
woord, d.d. 27 nov. 1946, op het Voorlopig Verslag, 21 nov. 1946, bij nr. 356. Dit artikel is bij 
de grondwetsherziening van 1983 vervallen. Het uitgangspunt is daarbij geweest dat het 
vanzelfsprekend is dat de staat haar verplichtingen nakomt. Dat er een belangrijke sociale 
component stak in het converteren van staatsschuld moge blijken uit de cijfers van de on
derbrenging van geconsolideerde staatsschuld bij levensverzekeringsmaatschappijen, pen
sioenfondsen (2.5 miljard, ofwel 1 /3  van het totaal) en 1360 miljoen bij rijksfondsen. Con
versie zou minder inkomsten brengen voor deze beleggers, die daaruit hun betalingen 
moesten verrichten en op basis van die inkomsten ook de premies hadden vastgesteld. Met 
de nieuwe lening of de conversierekening was betaling voor de Bijzondere Belastingen mo- 
gelijk.

4 Lucas, TK 3 dec. 1946, p. 580 I.
5 Zie de Nota's van Wijziging, 27 en 29 nov. 1946, nr. 356 stuknrs 7 en 9, HTK 1946-1947 Bij
lagen.

6 Toelichting bij de Tweede Nota van Wijziging, a.w. en Lieftinck, EK 27 dec. 1946, p. 132 I.

7 Lieftinck, EK a.v.; Pollema, idem, p. 120.

® De Wilde, TK 3 dec. 1946, pp. 574 II- 579 I. De Wilde bracht ook art. 1374 BW in het geding, 
waarin wordt bepaald dat alle wettelijk gemaakte overeenkomsten "strekken degenen die 
dezelve hebben aangegaan tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden, dan met wederzijdse 
toestemming, of uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart. Zij 
moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht". Lieftinck achtte dit een te formeel 
standpunt, zie TK idem, p. 584 II.

9 Tilanus, a.v., pp. 579-580 I.

10 Lucas, a.v., pp. 579-580 I; Hofstra, p. 583; De Wilde, p. 586 II; Hoogcarspel,pp. 581-583 I. 
Lieftinck, a.v., pp. 583 II- 586 I.

12 Stemmingen, pp. 588-590 I.

13 EK 27 dec. 1946, pp. 116-135.

14 Zie de N R C  van 9 en 30 jan. 1947; De Maasbode van 31 jan. 1947: Resultaat der conversie; 
Idem, 1 april 1947, Nederlandse staatslening 1947; De Tijd, 11 jan. 1947.

13 Trouw, 2 febr. 1952, "Verzetslieden" tegen conversie 1947 worden thans beloond.

16 Zie wetsontwerp nr. 488, HTK 1947-1948 Bijlagen; de discussie in de TK op 17 febr. 1948 was 
voornamelijk technisch van aard (looptijd, aflossing, consolidatie van staatsschuld), zie 
Teulings en De Wilde, pp. 1473-1477 en de discussie over de amendementen, TK 17 febr.
1948, pp. 1477-1486 I. Na een kort debat, waaraan Wijffels en Molenaar deelnamen, ook in EK 
z.h.st. aanvaard, zie EK 17 mrt. 1948, pp. 303-314. Voor het kabinetsberaad over dit wetsont
werp: MR 20 okt. 1947 pt. 7 en MR 5 april 1947, pt. 20, wanneer Van den Brink (EZ) zich n.a.v. 
aankondiging Lieftinck per radio de conversie op korte termijn te willen aanbieden lovend 
uitlaat over de wctsconstructie. Het ontbreken van een strafconversierekening was zeer 
positief beoordeeld.

17 Zie het overzicht van de consolidaties van staatsschuld, per 30 juni 1948, afd. C, par. 3, 
Rijksbegroting voor 1949, nr. 1000, HTK 1948-1949 Bijlagen A, pp. 7-8 (Binnenland). De Al
gemene Rekenkamer gaf in het verslag over haar werkzaamheden in 1947 een overzicht 
van de vlottende schuld, geregistreerd schatkistpapier en leningen op korte termijn, naar de
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stand van 23 oktober 1947, zie Verslag enz., ingestuurd 1 sopt. 1948, HTK 1948 Bijzondere Zit
ting, Bijlagen, nr. 931.2, p. 81:

Wet of besluit, waarnaar 
de Minister verwees

Toegestaan maximum Geregistreerd
bedrag

Schatkistpapier
Stbl 240/1912 ƒ 18.000.000 ƒ 18.000.000

99/1933 niet bepaald 51.490.200
" 403/1936 300.000.000 106.000.000

Verord. 178/1940 niet bepaald 6.300.000
Stbl F 5, 28,109 niet bepaald 2.803.698.800

F 318 niet bepaald 666.000.000
G 226 niet bepaald 2.100.000.000

Midd. wet 1946 3.000.000.000 2.890.000.000
Midd. wet 1947 3.000.000.000 1.995.200.000
Leningen op korte termijn:
Verplichtingen voor een totaal bedrag van meer dan 3 miljard gulden

De Algemene Rekenkamer, volgens art. 74 van de Comptabiliteitswet-1927 belast met het 
voeren van registers van alle geldleningen ten laste van het Rijk aangegaan ter verzekering 
van een juiste controle, kwam in haar verslag over 1947 tot de conclusie dat de regering haar 
machtigingen verre zou hebben overschreden, hetgeen de minister van Financiën op goede 
gronden heeft bestreden.

18 Wetsontwerp op de Nationale Spaarraad en het uitgeven van Rijksspaarbrieven, inge
diend 7 mrt. 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 415. TK 17 en 18 juni 1947, pp. 1766-1788 I; EK
10 juli, pp. 876 II- 878; 16 juli 1947, p. 885 II (stemming). Aanvankelijk had Lieftinck de rente 
op de rijksspaarbrieven voor de inkomstenbelasting willen vrijstellen, maar hierop is hij te
ruggekomen, zie MR 25 nov. 1946, pt. 7.

^  Zie wetsontwerp tot intrekking van de Spaarwet-1947, ingediend 10 oktober 1953, HTK 
1953-1954 nr. 3235; TK 20 nov. 1953; EK 22 dec. 1953. De cijfers voor de spaartegoeden van 
particulieren en sociale fondsen e.d. bedroegen tussen 1946-1952:

Bij de Rijkspostspaarbank, de bijzondere spaarbanken en de boerenleenbanken bedroeg het 
saldotegoed op het einde van het boekjaar in miljoen gulden:

1946 4112 1950 4062
1947 4119 1951 3990
1948 3988 1952 4246
1949 4108

Bij de sociale fondsen, pensioenfondsen en levensverzekeringen bedroeg het premie-inko- 
men verminderd met kosten en regelmatige uitkeringen in miljoen gulden:

1947 400 1950 620

1948 500 1951 670
1949 550 1952 800

Gegevens uit Memorie van Toelichting, wetsontwerp nr. 3235, a.w..

20 Zie het wetsontwerp tot wijziging van de Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, nr. 259), inge
diend 11 juni 1947, HTK 1946-1947 nr. 486, TK 1 juli 1947, EK 10 juli 1947, zonder beraadsla
ging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen, vastgesteld 11 juli 1947, Stbl. H. 239. Aan 
deze indiening is voorafgegaan de instemming van de Tweede Kamer, 20 dec. 1946, p. 1074 I, 
met het verslag van de commissie voor de rijksuitgaven betr. een correspondentie tussen de
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Algemene Rekenkamer en de minister van Financiën betr. wijziging van de Comptabili- 
teitswet-1927, F. 240 (20 okt. 1945), HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 133, d.d. 13 dec. 1946. Voor de 
geschiedenis van het ontstaan van de eerste Comptabiliteitswet: J.K.T.Postma, De positie van 
de Minister van Financiën: van gewoonterecht naar comptabiliteitswet, in: W.J. van Braband 
e.a. (red.), Openbare financiën in drievoud. Opstellen aangeboden aan prof.dr.Th.A.Stevers, 
pp.216-228.
Eind 1947 heeft de Algemene Rekenkamer getoetst of uitvoering was gegeven aan het voor
schrift van de gewijzigde Comptabiliteitswet (H.239, art. 36, lid 3), met betrekking tot de 
verplichting voor de minister van Financiën om mededeling te doen aan de Algemene Re
kenkamer van de beslissingen van de ministerraad inzake credietopeningen. De steekproef 
betrof een van de hoofdstukken van de Rijksbegroting-1947, nl. nr. V, waar een reeks niet 
gemelde overschrijdingen werd geconstateerd. Lieftinck meende dat bezwaren op het gebied 
van personeel en outillage hieraan debet waren. Met ingang van de begroting van 1948 zou
den deze moeilijkheden zijn overwonnen. Zie Verslag Algemene Rekenkamer betreffende 
haar werkzaamheden over het jaar 1947, HTK 1948, Buitengewone zitting, Bijlagen, nr. 931.2, 
pp. 3-4. Uit het verslag van de Algemene Rekenkamer over 1948 blijkt evenwel dat Lieftinck
- die in 1947 de begrotingscredieten aanmerkelijk had overschreden, waarvan de Staten-Ge
neraal in juli 1948 nog steeds niet op de hoogte waren - wilde komen tot een verdeling van 
de overschrijdingen op dat moment en in de toekomst in twee categorieën: a) incidentele 
beleidswijzigingen, welke verhogingen van belangrijke en principiële aard in de begroting 
brengen, waardoor een suppletoire begrotingsaanvraag bij het parlement diende te worden 
ingediend; b) minder belangrijke overschrijdingen en administratieve verhogingen van de 
begroting, die tweemaal per begrotingsjaar in een verzamelontwerp bij de Staten-Generaal 
dienden te worden ingezonden, aldus het schrijven van de minister van Financiën d.d. 21 
aug. 1948, aan zijn ambtgenoten. De Rekenkamer meende dat hiermee het budgetrecht van 
het parlement in het geding was. Het onderscheid tussen beide categorieën was te vaag. De 
Rekenkamer stelde voor om een begrotingsoverschrijding - d.i. wanneer de minister van 
Financiën met een of meer ambtgenoten is overeengekomen dat hij geen moeilijkheden zal 
opwerpen wanneer de betrokken minister verbintenissen zal doen aangaan boven het be
drag dat bij de wet is toegestaan - grondslag te doen zijn voor kennisgeving aan het parle
ment. Zie Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het 
jaar 1948, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1351.2, par. 3, pp. 4-5.
Met betrekking tot de credietopeningsprocedure moet hier worden vermeld dat de nieuwe 
Comptabiliteitswet 1976, (Stbl. 671), art. 28.2, bepaalt dat de minister ten behoeve van het 
toezicht op de ontvangsten en uitgaven bepaalde uitgaven kan aanwijzen ten laste waarvan 
geen verplichtingen mogen worden aangegaan, voordat hij daarmede heeft ingestemd. Aan 
een wettelijke regeling van de afwikkeling van het meningsverschil tussen de minister van 
een departement van algemeen bestuur en de minister van Financiën bestond geen behoefte 
meer, omdat de samenwerking van de ministers in de ministerraad impliceert, dat iedere 
minister een eventueel meningsverschil met een ambtgenoot ter beslissing aan de Raad kan 
voorleggen. Zie Mem.v.Toel., Herziening Comptabiliteitswet, HTK 1973-1974, nr. 13 037, d.d. 
30 aug. 1974, m.b.t. art. 28, p. 26.

Ten aanzien van de Raad van Ministers moet worden opgemcrkt dat dit beroep op de Raad 
van Ministers, zoals geformuleerd in het wetsbesluit F. 240 en herhaald in H. 239 geen weer
spiegeling vond in een artikel over de werkzaamheden van de Raad in het Reglement van 
orde van de Ministerraad. Daarentegen heeft de toezegging van minister Lieftinck dat een 
beroep van de directie van De Nederlandsche Bank tegen een aanwijzing van de minister 
van Financiën, zoals vastgelegd in de nieuwe Bankwet-1948, altijd aan de Raad van Minis
ters zou worden voorgelegd wél tot een bepaling hieromtrent in het Reglement op de 
Ministerraad gevoerd, zonder dat een dergelijke verplichting in de Bankwet-1948 stond (zie 
het bepaalde in art. 26).
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21 Voor de beschrijving van de vernieuwing van de staatsadministratie is gebruik gemaakt 
van: Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar
1946, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 552, spec. par. 2 en par. 7; Opmerkingen over de invoering 
van de staatsbalans, de reorganisatie van de administratie en de daarmede verband hou
dende vorm, waarin de begroting is opgesteld, bijlage 111 bij de Rijksbegroting 1948, HTK
1947-1948 Bijlagen A, nr. 600, pp. 28-29; A. Mey (Directeur Rijksbegroting), J.F. Cohen 
(O rganisatietadviseur), Reorganization of the structure and methods of the Netherlands' 
state administration, in: Compte rendu, Vlle Congrès international des sciences administra- 
tives, 22-23 juillet 1947, Berne (Suisse), pp. 175-184; C.H. Rigter, Kameraalstijl en overheids
administratie, Leiden, z.jr. (1946); A. Mey, De Nederlandse staatsbalans, in: M.J.H. Smects e.a., 
De Rijksbegroting, Rotterdam 1949, pp. 75-79; O. Bakker, De budgetcyclus in de openbare fi
nanciën van Nederland, Den Haag 1952; A. van Dongen, Moderne staatsadministratie, I en II, 
in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde 29 (1956), pp. 263-267 en pp. 310- 
315; Rapport van de commissie (-S im ons) tot voorbereiding van een herziening van de 
Comptabiliteitswet, 's-Gravenhage 1960, spec. par.2.2., pp. 84-85 (De indeling naar organisatie- 
een h ed en )  en hfdst. XV, pp. 197-202 (Het toezicht op de uitvoering van de begroting);
D.A.P.W. van der Ende, De Nederlandse inspectie der Rijksfinanciën, in: B estuursw eten
schappen 1965, pp. 24-39. De staatsbalans werd voor het eerst per 31 december 1947 opgesteld 
en afgedrukt in de Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën, Rijksbegroting 1949, 
HTK 1948-1949 Bijlagen A, pp. 4-5 (specificatie):

Staatsbalans per 31 December 1947 
(in miljoenen guldens)

Activa

1. Kas, bank- en girosaldi 1221
2. Dispositieruimte op in het buitenland verkregen credieten 531 

Vorderingen op korte termijn (inclusief voorschotten):
a. belastingen 6270 

af; reeds gestorte zekerheidsstellingen 
welke nog niet verrekend zijn 1340

4930
b. nog ten gunste van 1947 te ontvangen middelen, e.d. 771

c. overige vorderingen 589
6290

Aandeel van Indonesië in de onder post 15 begrepen 
(voorwaardelijke) verplichting van Nederland tot 
volstorting der deelneming van Nederland in het 
Internationaal Monetair Fonds en in de Internationale
Bank voor Herstel Ontwikkeling 379

5. Vorderingen op lange termijn 1968
6. Reparatievorderingen op voormalige vijandelijke 

mogendheden: P.M.
a. op Duitsland, volgens memorandum Nederlandse 

Regering inzake te eisen schadevergoeding 25725
b. op overige mogendheden P.M.
Deelneming in het Internationaal Monetair Fonds en in
de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling 1021
Onroerende en roerende goederen:
a. duurzame activa 4750
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b. handelsgoederen 150
4900

9. Staatsbedrijven en deelnemingen in ondernemingen 2000
10.Diverse activa:

a. Bezittingen sociale verzekeringsfondsen P.M.
b. Bezittingen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds P.M.
c. Vorderingen, enz. uit hoofde van contracten e.d. 

waartegenover verplichtingen staan (contrapost
aan creditzijde onder no. 17c) 778

d. Diversen 287
1065

11. Saldo 15224
34599

18. Garanties:
a. t.b.v. Indonesië 1089
b. t.b.v. diverse instellingen enz. 248

1337

1. Wegen, kanalen, rivierwerken, zee- en oeverwerken, bruggen,
afsluitdijk, enz. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) ƒ 2.309.189.000

2. Kazernes, hospitalen, andere gebouwen, terreinen, vliegvelden, 
verdedigingswerken, legeruitrusting, enz., behorende tot het
Ministerie van Oorlog 544.457.000

3. Schepen, schepen in aanbouw, materieel, enz., behorende tot het
Ministerie van Marine 173.130.000

4. Rijksgebouwen met daarbij behorende gronden (incl. mede-eigendom) 561.832.000
5. Agrarische eigendommen 545.197.000
6. Diverse schepen, schepen in aanbouw en materialen voor

schepen (nie t vallende onder 3) 111.350.000
7. Diversen (w.o. kunstbezit, geconfiskeerd vijandelijk vermogen,

algemene inventarissen, motorvoertuigen, enz.) 504.845.000 
_________________________________________________________________________ƒ 4.750.000.000

Passiva_______________________
12. Schulden op korte termijn:

a. Schatkistpapier in omloop 7110
b. Schatkistpromessen bij De Nederlandsche Bank

ingevolge overeenkomst van 26 Februari 1947 2000
c. Nederlandsche Bank voor overneming

Rijksmarkenbezit 1500
d. Institutionele beleggers (liquiditeitsrekening) 878
e. Onbelegde gelden Postcheque- en Girodienst en

Rijkspostspaarbank 515
f- Buitenlandse schuld 592
g- Muntbiljetten in omloop 149
h. Schulden uit hoofde van leveringen,

werkzaamheden enz. 2310
i. Diverse schulden op korte termijn 710

15764
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13. Verplichtingen inzake oorlogsschade 7269 
waarvan reeds betaald 1644

5625
Lopende rente 125

5750
14. Storting op Staatsschuld door institutionele beleggers 

(incl. Rijksfondsen) 1634
15. Verplichtingen ingevolge de overeenkomst van

Bretton Woods 1326
16. Schulden op lange termijn:

a. Geconsolideerde binnenlandse schuld 7099
b. Buitenlandse schuld 2008
c. Diverse schulden op lange termijn 101

17. Diverse passiva:
a. Verplichtingen sociale verzekeringsfondsen P.M.
b. Verplichtingen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds P.M.
c. Verplichtingen uit hoofde van contracten e.d. 

waartegenover vorderingen enz. staan (contrapost
aan debetzijde onder no. 10c) 778

d. Muntfonds 139

l&.Garanties:
a. t.b.v. Indonesië 1089
b. t.b.v. diverse instellingen enz. 248

1337

9208

917

34599

Ontleend aan: HTK 1948-1949 Bijlagen A - Rijksbegroting 1949, Nota betr. de toestand van 's 
Rijksfinanciën, p.4

22 Voor een nadere beschouwing over dit thema: D.C. Zwart Voorspuij, Staatsrecht in bewe
ging. Rijksbegroting en budgetrecht, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1953, pp. 439-484, 
spec. pp. 464-465; Eduard J. Bomhoff, De schuldenmakers, in: NRC  21 sept. 1988, Supplement 
Mens en bedrijf, pp. 1-3.
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3. De Rijksbegroting 1948

a. Het uitgavenniveau
De Rijksbegroting voor 1948 is het resultaat geweest van hardnekkige po

gingen van de minister van Financiën om de uitgaven voor het jaar 1948 
sterk te verlagen. Bij de bespreking van het voorontwerp van de begroting 
voor 1948 in de ministerraad op 2 juni 1948 uitte Lieftinck zijn ernstige te
leurstelling over het uitgavenniveau van de diverse departementen. Hij 
deelde mee te streven naar 1 miljard gulden bezuiniging ten opzichte van 
de begroting van 1947. Zoals het voorontwerp luidde zou alleen al de Gewo
ne Dienst 140 miljoen gulden hoger uitkomen dan de begroting van deze 
dienst voor 1947 vorderde. Daarnaast was geraamd dat de Buitengewone 
Dienst 200 miljoen extra zou vergen. Lieftinck stelde daarom voor om de 
uitgaven voor het Landbouwegalisatiefonds (subsidies) te verminderen en 
de uitgaven voor Wederopbouw en Volkshuisvesting, Verkeer en Water
staat, Oorlog en Marine drastisch te verlagen. Hoewel Fiévez vond dat niet 
tot bezuiniging op zijn ressorten kon worden overgegaan voordat de situatie 
in Nederlands-Indië was opgehelderd, kreeg Lieftinck bijval van Beel en 
Drees. De herziening van de begroting leverde echter, gezien de discussie in 
de ministerraad van 11 augustus 1947, weinig op. De verlaging van 1 miljard 
gulden was niet bereikt. Drees constateerde dat in Nederland de geest van 
bezuiniging niet aanwezig was. Vooral het uitgavenniveau voor Oorlog en 
Marine ontwikkelde zich tegengesteld aan de algemene verwachtingen, wat 
Lieftinck teleurstelde.1 Er bleef weinig anders over dan het tekort in de be
groting, geraamd op 1.6 miljard gulden, met leningen af te dekken - hetgeen 
theoretisch zonder inflatoir effect zou zijn, maar de financiering voor het 
bedrijfsleven in gevaar kon brengen en alsnog inflatie kon oproepen (bank- 
crediet) - en met kracht naar bezuinigingen te blijven streven.

Bovengenoemde mislukking van Lieftincks poging om het begrotingste
kort drastisch te verlagen was er de oorzaak van dat Lieftinck met weinig 
bemoedigende cijfers voor 1948 naar de Kamers moest. De gehele begroting 
kwam uit op 3.9 miljard gulden, waartegenover aan middelen werd ge
raamd een bedrag van 2.8 miljard gulden. Het tekort van 1.1 miljard zou 
nog moeten worden verhoogd met de bijna 500 miljoen gulden, die resul
teerden als nadelig saldo van het Landbouwegalisatiefonds. Doordat in de 
ontwerp-begroting 1948 de uitgaven van de Gewone Dienst ten opzichte van 
de ramingen van 1947 - omgewerkt naar de nieuwe administratie voor 
's rijks financiën - zouden dalen (post Nationale Schuld door conversie van 
staatsschuld en uitstel van aflossing; Sociale Zaken door opschorting van de 
uitkering van de rijksbijdrage aan het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds; 
Wederopbouw door de vermindering van het aantal D.U.W.-arbeiders; 
Landbouw door besparingen op cultuurtechnische werken en overheveling 
van niet bestede bedragen uit 1947) en de inkomsten uit de normale (niet 
achterstallige) belastingheffing aanzienlijk hoger geraamd werden dan voor
1947 (de Bijzondere Belastingen vielen hier buiten), kon een klein overschot 
op de Gewone Dienst ten bedrage van 360 miljoen gulden worden begroot.
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De tegenvallers in deze begroting zaten in de nadelige saldi van de twee af
delingen van de Buitengewone Dienst. De uitgaven voor de Buitengewone 
Dienst beliepen in totaal rond de 2 miljard gulden, waarvan bijna 470 mil
joen voor de normale kapitaaldienst, 515 miljoen voor voorzieningen van 
productieve aard (herstel), 500 miljoen voor suppletie op het Landbouwega
lisatiefonds en bijna 550 miljoen voor overige uitgaven, welke uit de bij
zondere tijdsomstandigheden voortvloeiden (Indië, distributie en prijsrege
ling, bijzondere rechtspleging, verzorging oorlogsslachtoffers e.d.). Hier
tegenover stond slechts een klein bedrag aan middelen (200 miljoen).2

Lieftinck gaf voor de mislukte bezuiniging op de rijksuitgaven de vol
gende oorzaken aan. Een groot aantal posten - zoals de vertegenwoordigin
gen in het buitenland, de hulp aan Nederlanders in Duitsland - waren al in
1946 te laag geraamd voor 1947, zodat deze posten zonder meer al hoger 
moesten uitvallen voor 1948. Verder wees Lieftinck op het natuurlijk accres 
van de staatsuitgaven per jaar (geraamd op 10%) zoals in het onderwijs door 
de stijging van de bevolking, de loon- en prijsontwikkelingen, de stijging 
van het buitenlandse prijspeil met zijn gevolgen voor de hoogte van de 
prijssubsidies voor het Landbouwegalisatiefonds, de gevolgen van de inge
voerde sociale voorzieningen (Noodwet-Ouderdomsvoorziening), het weg
werken van de achterstand op gebied van cultuur en techniek door verbete
ringen in het voortgezet en hoger onderwijs, de noodzaak tot steun aan 
gemeenten en provincies, de verhoging van de voorschotten voor huisves
ting, het voortduren van de politieke moeilijkheden in Indië en tenslotte op 
de beperkte mogelijkheden tot inkrimping van het ambtenarenapparaat zo
lang de oorlogsgevolgen - bijvoorbeeld de schaarste - niet waren overwon
nen.

Op het punt van deze inkrimping van het ambtenarenapparaat, waarop 
de Kamers bij de vorige begrotingsbehandeling vrij algemeen hadden aan
gedrongen, kwam Lieftinck met nadere gegevens. Lieftinck was daartoe in 
staat gesteld, omdat in de loop van de periode 1946-1948 op alle departemen
ten bezuinigingscommissies onder leiding van de secretaris-generaal waren 
ingesteld, waaraan de ministerraad had aanbevolen na te gaan welke taken 
voor overdracht aan derden - in het bijzonder aan het bedrijfsleven (priva
tisering) - in aanmerking zouden kunnen komen, welke vermindering van 
bemoeiingen kon plaats hebben en op welke wijze de efficiency kon worden 
opgevoerd. Een en ander liep parallel met de invoering op vrijwel alle de
partementen van de nieuwe begrotingssystematiek, die hiervoor (par.I.2.c) is 
beschreven. Met het oog op de voorgenomen inkrimping van het over
heidsapparaat was in oktober 1946 een interdepartementale commissie-Af- 
vloeiing burgerlijk rijkspersoneel ingesteld, die eind 1947 rapport heeft uit
gebracht aan de gezamenlijke ministers. Een eerste stap om de gevolgen van 
deze inkrimping op te vangen zou de Tijdelijke Uitkeringsregeling 1947 
(Besluit van 10 februari 1948, Stbl.1.49) voor enige groepen van burgerlijk 
rijkspersoneel worden. Uit de verzamelde gegevens bleek dat het aantal 
rijksambtenaren van 122.000 (eind 1946) hooguit tot 112.000 (raming voor 
halverwege 1948) kon worden teruggebracht. Een tegenvaller die Lieftinck
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weet aan de nieuwe registratie bij de doorvoering van de herziening van de 
administratie van 's rijks financiën, waaruit gebleken was dat er meer amb
tenaren in dienst waren dan aanvankelijk opgegeven, aan de uitbreiding 
van de belastingdienst en de versterkte grensbewaking, "welke ten dele van 
de huidige financiële en economische situatie, anderdeels van het gebrek 
aan vaderlandsliefde van een deel der bevolking het gevolg is", aan de uit
breiding van het personeel van de schade-enquête-dienst (ten behoeve van 
het afwikkelen van de oorlogsschaden) en van de departementen van Oor
log en van Volkshuisvesting. Dat betekende dat de bezuiniging op het amb
tenarenapparaat alleen gevonden was in afdelingen van overheidszorg van 
aflopend karakter (oorlogsslachtoffers, bijzondere rechtspleging e.d.).3

Hoewel Lieftinck naar een sluitende begroting zei te streven - wat moge
lijk was door het aflopen van een aantal taken en noodzakelijke met het oog 
op de voorwaarden bij de toekenning van Amerikaanse hulp in het kader 
van het Marshall-plan -, achtte hij het tekort op de gehele dienst in deze be
groting toch niet verontrustend. Tegenover de schulden die hiervoor moe
sten worden aangegeven stonden immers volgens de minister ook duurza
me objecten - zoals de herstelwerkzaamheden -, die hun nut voor het eco
nomisch leven zouden afwerpen waardoor op lange termijn een duurzame 
sanering van de economische toestand in Nederland en een meer even
wichtige betalingsbalans konden worden verkregen. Aan het begrotingste
kort kon natuurlijk een inflatoir effect niet worden ontzegd.

Dit uitgavenniveau achtte een deel van de Kamer wél verontrustend. Het 
was vooral de ARP die de regering verweet de overheidsuitgaven niet te 
hebben aangepast aan de na-oorlogse armoede van het land. Al te zeer werd 
gerekend op hulp uit Amerika, wat naar de opvatting van deze groep Ka
merleden betekende dat "onze in wezen socialistische politiek steunt op de 
verwachtingen van hulp van het z.g. kapitalistische Amerika", hetgeen ook 
kon worden aangeduid als een politiek van "riemen snijden van ander
mans leer".4 In de plenaire zitting van de Tweede Kamer over de Rijksbe
groting voor 1948 op 12 november 1947 noemde De Wilde het schermen 
door Lieftinck met een overschot op de Gewone Dienst "schijn". "De staats
dienst is nog nooit zo weelderig ingericht geweest als nu het geval is." 
Korthals (PvdV) noemde de begroting te optimistisch en van te weinig zin 
voor zo groot mogelijke soberheid getuigen. Ook Van der Feltz (CHU) liet 
zich door de handige opstelling van de cijfers van Lieftinck en vooral door 
het voor zich uit schuiven van en aantal verplichtingen van het Rijk geen 
zand in de ogen strooien met betrekking tot het overschot op de Gewone 
Dienst. Hij vroeg Lieftinck om zonder omhaal en beroep op cijfers nu te 
verklaren of de toestand eind 1947 werkelijk beter was dan eind 1946. Zandt 
(SGP) voorspelde het bankroet van het land als het zo zou doorgaan.5

Daartegenover stond de visie van de socialisten. Hofstra (PvdA) betoogde 
dat het onjuist was het zo voor te stellen dat het begrotingstekort - 1.5 mil
jard gulden - het bedrag aangaf, waarmede Nederland boven zijn stand leef
de. Wanneer de Nederlandse bevolking niet méér zou mogen uitgeven dan 
in een bepaald jaar werd opgebracht, kon het herstel van het bedrijfsleven
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niet worden bereikt. Waar het in de visie van Hofstra op aan kwam was dat 
de staat vrijwel verplicht was om voor kapitaalsuitgaven van productieve 
aard te lenen, mits kon worden verwacht dat de komende begrotingsjaren 
de middelen tot aflossing van de schulden zouden kunnen worden gevon
den. Wanneer van het tekort op de begroting werden afgetrokken de bedra
gen die het gevolg waren van de oorlog - herstel en uitgaven van een aflo
pend karakter (samen ongeveer 1 miljard gulden) - hield men een bedrag 
over dat vrijwel gelijk was aan het negatief saldo van het Landbouwegalisa
tiefonds, dat wilde zeggen de subsidies op het voedselpakket. Op sociale en 
economische gronden achtte Hofstra het onjuist deze subsidies te vermin
deren. Vanuit deze redenering kon de PvdA niet anders dan tot een positief 
oordeel over deze begroting komen. Lieftinck sloot zich in de Memorie van 
Antwoord en in de plenaire zitting van de Kamer op 13 november 1947 aan 
bij de visie van de PvdA-fractie, die volgens de ministers het excedent in de 
uiygaven in het juiste licht plaatste. Wél noemde hij de situatie van de 
overheidsfinanciën zorgelijk, terwijl hij ook toegaf dat conversie van staats
schuld en het vooruitschuiven van bepaalde overheidsverplichtingen 
(storting in verzekeringsfondsen) geen echte bezuinigingen waren. Toch 
waren er volgens hem ook echte bezuinigingen bereikt, al ontkende hij niet 
"bepaalde zwakke punten met betrekking tot de soberheid en de efficiency in 
het Staatsapparaat". Naar aanleiding van de discussie tussen De Wilde en 
Hofstra of de regering al dan niet verantwoordelijk kon worden gesteld voor 
de opgelopen staatsschuld als gevolg van de begrotingstekorten - Hofstra was 
van mening dat staatsschuld en tekorten tesamen een beeld van de oorlogs
schade gaven -, kwam Lieftinck met een betoog dat aangaf hoe deplorabel de 
toestand in 1945 was en hoe bevredigend eind 1947, gelet op de dalende be
grotingstekorten, de redelijke reserves aan goud en het ongeschokte staats- 
crediet. Tegenover Van der Feltz kon hij dan ook verklaren dat de financiële 
toestand bezig was zich te verbeteren, "zij het dan ook dat het deviezenpro- 
bleem - en daarin delen wij met geheel West-Europa - een punt is dat ons 
met zorg moet vervullen".6

Ook in de Eerste Kamer was er kritiek op het uitgavenniveau en het 
daardoor ontstane begrotingstekort. Pollema (CHU) was op 17 februari 1948 
van oordeel dat Lieftinck niet de waakhond van de Nederlandse schatkist 
was, "wiens zacht gegrom reeds alle aanvallen op de schatkist deed afdein
zen". Aan de andere kant deelde Pollema de visie van Lieftinck dat het geen 
zin had om de financiële toestand van het Rijk alleen maar negatief te be
naderen, aangezien dat tot fatalisme kon leiden. Ook had Pollema er begrip 
voor dat een geheel sluitende begroting op dat moment een onmogelijkheid 
was. Het Eerste Kamerlid Rip (ARP) was strenger in zijn oordeel over deze 
begroting, die volgens hem de schijnwelvaart in Nederland vertegenwoor
digde. De woordvoerder van de VVD-fractie, Stikker, uitte zijn bezorgdheid 
over de inflatoire effecten van de begrotingstekorten. Met name de over
drachtsuitgaven (prijssubsidies) dienden te worden aangepakt om tot bezui
nigingen te komen.7 Nadrukkelijker dan de KVP in de Tweede Kamer had 
gedaan - Teulings had zich noch ten gunste, noch ten nadele van het uitga-
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venniveau uitgesproken - liet Wijffels (KVP) zich uit over het financiële 
beleid van de regering. Hij sprak er zijn grote waardering voor uit. De KVP- 
fractie in de Eerste Kamer deelde het optimisme van Lieftinck dat de finan
ciële toestand van het Rijk zich zou verbeteren.8

Lieftinck antwoordde dat de prijssubsidies onderdeel waren van de loon- 
en prijspolitiek na de oorlog om het tijdvak van hoge wereldmarktprijzen 
te overbruggen. Hij verwachtte - ten onrechte, naar later zou blijken - een 
prijsdaling, waardoor de uitgaven voor de subsidies vanzelf zouden te
ruglopen. Dat het verlagen van de subsidiepost een belangrijke taak voor 
deze en de volgende regering zou zijn erkende Lieftinck. Onder het volgen
de kabinet zou dan ook grote vaart worden gezet achter deze taak. De kritiek 
van de kant van de Eerste Kamer op zijn begroting voor 1948 had de minis
ter van Financiën als zo welwillend ervaren, "dat ik mijn werkkracht daar
bij zeker zal kunnen behouden".9 De behandeling van de begroting-1948 in 
de beide Kamers toont aan dat men bezorgd was over de toestand van de fi
nanciën van het Rijk - een bezorgdheid die Lieftinck ook wel deelde - , maar 
dat wezenlijke kritiek op onderdelen van het financiële beleid van Lieftinck 
achterwege werd gelaten. Niet alleen de regeringsgezinde fracties steunden 
al dan niet uitdrukkelijk het beleid; op De Wilde (ARP) in de Tweede Kamer 
en Stikker (VVD) in de Eerste Kamer na hebben ook de woordvoerders van 
de oppositiepartijen in de Kamers, voor zover zij zich hebben geuit over het 
financiële beleid, begrip getoond voor Lieftincks beleid. Pollema (CHU) heeft 
in de Eerste Kamer hiervoor een bepaalde verklaring gegeven. Volgens hem 
was Lieftinck er in zijn wetsvoorstellen steeds op uit niet alleen de meer
derheid van de twee regeringspartijen achter zich te krijgen, maar ook de 
grootst mogelijke meerderheid in het land en in de Staten-Generaal. Zulks 
was volgens Pollema gevolg van de politieke afkomst - de CHU - van mi
nister Lieftinck, waardoor deze was opgevoed in de sfeer, "dat het niet om 
partijbelang ging, maar om geheel het volk". Daarin stak Lieftinck in deze 
visie van Pollema gunstig af ten opzichte van andere ministers. Lieftinck zal 
wel verbaasd geweest zijn over deze exclamatie van Pollema, wiens fractie 
in de Eerste Kamer bij nogal wat wetgeving, afkomstig van het departement 
van Financiën, krachtig heeft geopponeerd (zie in dit hoofdstuk: de Bijzon
dere Belastingen en de wetgeving nopens De Nederlandsche Bank). De 
steun van de CHU werd door Lieftinck in ieder geval dankbaar aanvaard.10

Deze vriendelijke bejegening door de CHU van de minister van Finan
ciën kan geïnterpreteerd worden als een aanzet tot de mogelijke bredere ba
sis van het kabinet, die werd voorzien na de in de loop van 1948 te houden 
verkiezingen voor de Tweede Kamer (nodig met het oog op de grondwets
herziening ten gevolge van de ontwikkelingen in de Overzeese Gebiedsde
len). De CHU-fractie in de Eerste Kamer achtte voortzetting van het beleid 
van Lieftinck in dat geval kennelijk niet ongewenst. De VVD-fractie in de 
Eerste Kamer liet dat nog in het midden, gezien de kritische opmerkingen 
van Stikker.
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b. Nationaal budget?
Minister Lieftinck was niet alleen verantwoordelijk voor de rijksbegro

ting, maar ook voor het gehele monetaire beleid én voor de deviezenporte- 
feuille. De verantwoordelijkheid voor al deze zaken bracht mee dat de mi
nister van Financiën in de centrale positie verkeerde, van waaruit de Rijks
begroting tegen de ontwikkeling van het Nationaal Budget kon worden af
gezet. Bij de begroting voor 1947 werd voor de eerste keer in de vaderlandse 
geschiedenis in samenwerking met het Centraal Planbureau i.o. een over
zicht gegeven van het Nationale Budget met daarin verwerkt de effecten 
van de Rijksbegroting-1947. Dit budget was eensdeels gebaseerd op een prog
nose van de ontwikkelingen van de algemene economische toestand, an
derdeels op verwezenlijking van taken in de volkshuishouding in 1947. Ge
let op de onzekere toestand na de oorlog en vermoedelijke snelle wijzigin
gen in de wereldeconomie was de waarde van een dergelijke schets van de 
ontwikkeling van het nationaal budget zeer betrekkelijk, zoals Lieftinck ook 
toegaf. Het werd door sommige Kamerleden een voordeel genoemd dat de 
miljoenennota zich ontwikkeld had van huishoudboekje tot een financieel- 
economisch-sociaal budget, waartegenover zij het nadeel onderkenden dat 
de aandacht kon worden afgeleid van de toestand van de Rijksbegroting zelf. 
Het Nationaal Budget vormde, zoals eerder opgemerkt, geen punt van dis
cussie.11

De opgave van het Nationaal Budget eind 1946, zoals geraamd voor 1947, 
zou zin hebben gehad, indien eind 1947 een voorlopige opgave van de reali
sering van het Budget-1947 was ingediend met een daaraan gekoppeld Bud- 
get-1948. Alleen op deze manier zou het mogelijk zijn geweest na te gaan 
welke cijfers voor 1947 foutief waren geschat en te becijferen welke ontwik
kelingen in 1948 konden worden verwacht. Liet de minister na de voorlopi
ge cijfers over 1947 en de prognoses voor 1948 voor de gehele volkshuis
houding in te dienen dan was de opgave van het Budget-1947 een loos ge
baar. Lieftinck heeft, hoewel hij door de nieuwe organisatie van de compta
biliteit over betere gegevens dan voorheen beschikte en het aandeel van de 
Rijksbegroting in het Nationaal Budget derhalve beter kon verzorgen, het in 
de periode-Beel bij het ene Budget voor 1947 gelaten, zonder cijfers over de 
realisering er van. Waarom heeft Lieftinck van het Nationaal Budget voor
1948 af gezien?

In zijn eerste verklaringen op vragen in het Voorlopig Verslag van de 
Tweede Kamer hieromtrent betoogde Lieftinck dat er volstrekte onzeker
heid heerste over de ontwikkelinlgen van het nationale inkomen in 1948. 
Elke cijferopstelling was immers afhankelijk van de premisse omtrent fi
nanciële hulpverlening in het kader van het voorstel van de Amerikaanse 
regering (plan-Marshall), waarover in de zomer van 1947 een aantal West- 
Europese landen, waaronder Nederland, in Parijs besprekingen hadden ge
voerd. Als resultante van dit overleg was inmiddels een voorstel tot hulp
verlening over een aantal jaren bij de Amerikaanse regering ingediend. De 
wetgevende procedure voor een dergelijke hulpverlening moest in de V.S., 
toen Lieftinck dit Verslag beantwoordde, nog starten, zodat de Nederlandse
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regering - zie verderop in V.3.b - zich afvroeg of de Amerikaanse hulp op 
tijd en in voldoende omvang voor 1948 zou worden verleend. Zou die hulp 
inderdaad op tijd en in voldoende omvang worden verleend, dan kon de 
opgaande lijn in de volkshuishouding worden doorgetrokken. Bleef die 
hulp door een of andere oorzaak achterwege, dan moest er op worden gere
kend dat het volksinkomen zich minder gunstig zou ontwikkelen, aldus 
Lieftinck tegenover de Tweede Kamer. Ook de uitvoering van de Rijksbe
groting zou dan worden verstoord. Omdat de hoogte van de Marshall-hulp 
onzeker was, had het volgens de minister geen zin een groot aantal varian
ten op te stellen. Wél had Lieftinck twee modellen laten uitwerken, die het 
Nationaal Budget voor 1948 min of meer moesten vervangen: een, waarbij 
het peil van de Nederlandse volkshuishouding kon worden gehandhaafd 
op basis derhalve van buitenlands crediet of hulp, en een, waarbij op geen 
enkel crediet of hulp uit het buitenland moest worden gerekend. Elders in 
dit hoofdstuk (V.3.b) zal een samenvatting van deze modellen worden ge
geven. Lieftinck heeft tegelijk de Kamer duidelijk gemaakt dat bij het uit
blijven van voldoende crediet of hulp uit het buitenland Nederland in zeer 
ernstige problemen zou komen, die hun weerslag zouden hebben op de 
belastinginkomsten en dus op de overheidsuitgaven. De boodschap van 
Lieftinck was duidelijk: elke prognose was een slag in de lucht, zodat het op
stellen van een Nationaal Budget een onmogelijkheid was.12

Een aannemelijk verhaal. Achter de schermen was echter meer aan de 
hand. Lieftinck wilde om bepaalde redenen van internationale aard niet tot 
publicatie van een Nationaal Budget overgaan, zoals blijkt uit de notulen 
van de REA van 5 november 1947. Enerzijds moest Lieftinck tegenover de 
V.S., die over de Marshall-hulp nog moesten beslissen, de zaken in Neder
land vrij somber voorstellen (zie V.3.b in dit hoofdstuk), anderzijds moest 
voorkomen worden dat een al te sombere schets van de toestand op finan
cieel-economisch gebied de wilskracht van het Nederlandse volk om met de 
wederopbouw voort te gaan zou ondermijnen of de opstandelingen in Ne- 
derlands-Indië zou aanmoedigen de onderhandelingen te traineren om 
daardoor Nederland vanzelf op de knieën te dwingen (de onderhandelingen 
tussen Nederland en de Republiek Indonesia waren na de politiële actie op 
gang gekomen onder bemiddeling van de V.N.). Zo althans moet men de 
uitlatingen van Lieftinck begrijpen, die hij naar aanleiding van de vraag 
van De Wilde (ARP) naar het achterwege laten van het Nationaal Budget en 
van Hofstra (PvdA) naar een volledige opening van zaken op 13 november
1947 in de Tweede Kamer deed: het uitwerken van de alternatieve plannen 
zou niet alleen veel werk kosten en vrijwel vruchteloos kunnen zijn, maar 
"bovendien wekt men daarmede een indruk in binnen- en buitenland, 
waarvan niet in alle opzichten kan worden gezegd, dat het nationale belang 
er door wordt gediend". Met het oog hierop was Lieftinck niet verder gegaan 
dan het aangeven van de twee alternatieven, hiervoor genoemd. Hierin 
moet ook de reden hebben gelegen voor Lieftinck om de wens tot nacalcula
tie van het budget-1947 "te zijner tijd" in te willigen. "Op dit moment is het 
daarvoor echter nog te vroeg." Hofstra stelde daarop voor om de diverse ra
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mingen van het Nationaal Budget-1948 vertrouwelijk aan de Kamer te wil
len overleggen, hetgeen Lieftinck toezei.

Inlossing van de belofte dit cijfermateriaal voor 1948 aan de Tweede Ka
mer te sturen heeft Lieftinck echter nagelaten. Vandaar dat Nederhorst 
(PvdA) in de Tweede Kamer op 12 februari 1948 bij motie om een (produc
tie-) plan voor 1948 vroeg, toen de begroting van Economische Zaken voor
1948 aan de orde orde was. Kortenhorst (KVP) zei het wel nodig te vinden 
dat een dergelijke nota op tafel kwam, maar voelde er niet voor de minister 
hiertoe bij motie te dwingen. Daarop kon minister Van den Brink, die en
kele weken eerder van Huysmans de portefeuille van Economische Zaken 
had overgenomen, veilig meedelen dat het opstellen van een dergelijk door 
Nederhorst verlangd plan door de onzekerheid over de hoeveelheden de
viezen in 1948 onmogelijk was. Wél was hij bereid met collega Lieftinck te 
overleggen of er voldoende "harde" gegevens waren voor een deviezenno- 
ta, waarin dan ook de consequenties van de deviezensituatie zouden wor
den aangeduid. Als aansporing voor een dergelijk overleg kon hij de motie 
van Nederhorst wel aanvaarden. Het PvdA-Kamerlid meende uit dit ant
woord te mogen begrijpen dat een productieplan na een deviezennota kon 
worden verwacht en trok zijn motie, die ook om een deviezennota vroeg, 
in. Van den Brink liet wijselijk na deze veronderstelling van Nederhorst te 
bevestigen.13

Het achterhouden van het Nationaal Budget voor 1948 in de kritieke 
maanden van het najaar van 1947 moet derhalve worden gezien als een po
ging alles na te laten dat door de V.S. en de tegenstanders in Nederlands-In- 
dië tegen het Nederlandse belang in kon worden gebruikt. Vooral de positie, 
waarin Nederland ten opzichte van de V.S. verkeerde, was ingewikkeld, 
omdat de V.S. zowel over de hulpverlening aan Europa beslisten als betrok
ken waren bij de Indonesische kwestie door het lidmaatschap van de V.N.- 
bemiddelingscommissie. Een te somber geschetst Nationaal Budget zou de 
kritiek van de V.S. op de uitgaven in Indië (militaire zaken) hebben uitge
lokt; een te optimistisch beeld van dat Budget zou de kansen op hulpver
lening op een zo vroeg mogelijk tijdstip kunnen hebben geschaad. Het was 
derhalve maar beter een dergelijke prognose, gezien de vele onzekerheden, 
maar helemaal achterwege te laten.

Dat betekent niet dat Lieftinck de Kamers in het geheel geen informatie 
wilde verschaffen over de financieel-economische toestand van het land te
gen het einde van 1947. Zoals nog in dit hoofdstuk zal worden geschetst 
(par.V.3.b) was Lieftinck door een lichte paniek over de ontwikkelingen van 
de deviezenkas eind 1947 bevangen in het zicht van de te verwachten ver
vroegde Kamerverkiezingen die uit de aankondiging van versnelde proce
dure voor de partiële herziening van de Grondwet met het oog op de recon
structie van het Rijk moest volgen (Troonrede-1947). In het ongunstigste 
geval kon worden verwacht dat juist enkele maanden voor die verkiezin
gen drastisch gesneden zou moeten worden in de invoer en derhalve ook 
op de distributie van eerste levensbehoeften, hetgeen juist voor de PvdA- 
ministers die voor deze sectoren op sleutelposities zaten (Lieftinck,
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Mansholt) geen beste publiciteit zou opleveren. De gevolgen voor de PvdA 
bij de stembusslag lieten zich dan gemakkelijk raden. Om dat alles te voor
komen heeft hij de Amerikaanse regering onder zware druk willen zetten 
om Nederland in aanmerking te laten komen voor "interim-aid", een soort 
eerste vorm van Marshall-hulp, zoals Italië en Frankrijk hadden gekregen. 
Vervolgens wilde hij parlement en bevolking concreet inlichten over de 
sombere vooruitzichten op deviezengebied. In meerderheid vond het kabi
net echter dat een dergelijke publicatie eind 1947 voor het landsbelang even 
schadelijk was als de publicatie van een Nationaal Budget, zodat pas op 31 
maart 1948 onder de nodige aandrang vanuit het parlement een deviezen
nota werd uitgebracht. Het tijdstip lag royaal na de totstandkoming van een 
akkoord met de Republiek Indonesia (Renville-overeenkomst, januari 1948) 
en de zekerheid dat de V.S. op tijd en in voldoende omvang Europa in het 
kader van het Marshall-plan te hulp zouden komen. Van deze nota is geen 
gebruik gemaakt om alsnog de hoofdlijnen van een Nationaal Budget voor
1948 bekend te maken. Er waren immers nog steeds te veel onzekerheden, 
zoals de omvang van de te verwachten Amerikaanse hulp voor Nederland 
en de ontwikkelingen inzake het Nederlands-Duitse handelsverkeer. Aan- 
gekondigd werd bij deze gelegenheid slechts dat voor de eerste 6 maanden 
van 1948 de invoer wat zou worden afgeremd; van een drastische verlaging 
zou evenwel geen sprake zijn. Het was de enige prognose die de regering 
had te bieden voor 1948.

c. De parlementaire controle
De Rijksbegroting voor 1948 heeft vooral de Tweede Kamer er toe ge

bracht zich af te vragen of het parlement nog wel in staat was zijn contro
lerende functie te vervullen bij de tamelijk chaotische begrotingsontwikke- 
lingen. De begrotingen voor 1947 en voor 1948 werden volgens enkele Ka
merleden - uit KVP- en CHU-kring - zozeer gekenmerkt door onzekerhe
den, die allerlei latere bijstellingen (Nota's van Wijziging, Suppletoire be
grotingen) vergden, dat het ondoenlijk was nog een overzicht op de begro- 
tingsontwikkeling te houden. De reorganisatie van de comptabiliteit had het 
daarbij vrijwel onmogelijk gemaakt vergelijkingen te maken tussen de be
groting voor 1948 en die voor 1947, die alleen op hoofddelen was omgewerkt 
naar de nieuwe systematiek. Lieftinck was daarbij bepaald schaars geweest in 
zijn toelichting op de afzonderlijke begrotingshoofdstukken. Teulings (KVP) 
gaf als zijn mening in de Tweede Kamer op 12 november 1947 dat de parle
mentaire controle niet naar behoren kon worden vervuld. Hij meende dat 
de Kamer zich niet tot een controle op grote lijnen moest beperken, aange
zien niet zonder reden de begroting tot in details aan de Kamer werd voor
gelegd. Was het geen goed idee om naast de Vaste Commissie voor Rijks
uitgaven een Commissie voor de Rijksbegroting in de Kamer te vormen? 
Hierbij had Teulings een commissie voor ogen, die onder meer alle wijzi
gingen in de afzonderlijke begrotingshoofdstukken van de kant van de Ka
mer zou moeten behandelen en over de effecten ervan op de gehele Rijks
begroting aan de Kamer zou moeten rapporteren. Hofstra (PvdA) erkende de
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noodzaak om tot een betere controle door de Kamer te komen. Daarentegen 
was Tilanus van oordeel dat, hoewel hij bepaald niet tevreden was over het 
gemak waarmee steeds van de begroting werd afgeweken door middel van 
suppletoire begrotingen, de Staten-Generaal niet op de stoel moesten gaan 
zitten van de regering - bij de voorbereiding van de begroting - of op die van 
de Rekenkamer bij nacontrole.14

Minister Lieftinck had aanvankelijk in de Memorie van Antwoord bij de 
Rijksbegroting 1948 over dit thema ironisch geschreven dat inderdaad de 
beoordeling van de begroting een grote kennis van zaken vereist. "Veron
dersteld wordt dat de Kamer voldoende deskundigen telt om op de ver
schillende terreinen door de Departementen bestreken tot een juiste oor
deelsvorming te geraken. Mocht deze veronderstelling onhoudbaar zijn dan 
ware in die toestand verbetering te brengen." De klacht van Tilanus over het 
hooghartig karakter van dit soort opmerkingen van Lieftinck leidde er ver
moedelijk toe dat Lieftinck verklaarde dat de regering zich volkomen open 
stelde voor voorafgaande controle door de Kamer op de aangevraagde be- 
grotingscredieten. De publieke zaak en de gezondheid van de financiën zou
den er slechts mee gediend kunnen zijn, indien de Kamer zich een juist 
oordeel over de rijksuitgaven kon vormen. De minister stelde zich beschik
baar voor elk nader overleg met elke in te stellen Kamercommissie die aan 
dit oordeel kon bijdragen. Hij zei toe te bevorderen dat bij de volgende be
groting meer toelichtend materiaal werd gevoegd. De bijzondere wisselval
lige omstandigheden na de oorlog achtte Lieftinck verantwoordelijk voor de 
vele malen dat van de ingediende begroting moest worden afgeweken.

Het door Teulings aangesneden euvel in de parlementaire controle op de 
Rijksbegroting heeft niets aan actualiteit ingeboet. Een poging om in deze 
controle verbetering te brengen naar de oorspronkelijke suggestie van 
Teulings was de wijziging in het Reglement van Orde van de Tweede Ka
mer, waardoor een Algemene Begrotingscommissie (ABC) kon worden ge
vormd. Het doel van deze ABC was om, nadat de begrotingsonderdelen in 
de verschillende commissies zouden zijn behandeld, alle begrotingshoofd
stukken in onderlinge samenhang in een vergadering van de ABC te be
handelen, met de daarvoor benodigde uitgaven, de geraamde inkomsten, de 
ingediende amendementen en de eventuele moties voor verhoging of ver
laging van inkomsten en/of uitgaven. De ABC uit de Tweede Kamer heeft 
slechts in het zittingsjaar 1967-1968 gefunctioneerd. De toen opgedane erva
ringen hebben niet tot herhaling geleid. De op de ABC betrekking hebbende 
artikelen zijn in 1986 uit het Reglement van Orde van de Tweede Kamer 
geschrapt. Wél zijn in het in december 1985 verschenen "Rapport onderzoek 
van de organisatie en de werkwijze der Kamer" voorstellen gedaan om de 
procedure bij de behandeling van de Rijksbegroting door de Tweede Kamer 
te verbeteren. Met name dienden amendementen uit de Kamer en begro
tingswijzigingen van de kant van de regering op hun financiële consequen
ties snel te kunnen worden getoetst, waarbij een evenwichtige afstemming 
tussen de verschillende beleidssectoren door de Commissie voor de Rijks
uitgaven moest worden bewaakt.15
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d. Realisering begrotingen 1947 en 1948
De Kamers hebben in de periode 1946-1948 gedebatteerd over ramingen, 

waarvan mocht worden verwacht dat die aan de voorzichtige kant waren 
opgesteld. Gelet op de zeer slechte financieel-economische toestand van het 
land kon worden aangenomen dat de begrotingstekorten eerder groter dan 
kleiner zouden zijn dan in de ramingen werd aangenomen. Vandaar dat de 
Kamers zo bezorgd waren over het uitgavenniveau in de begrotingen voor
1947 en 1948. De tekorten waren immers al groot en wat zou er van de bud
gettaire en monetaire sanering in Nederland terecht komen als de tekorten 
nog hoger zouden uitvallen. De taktiek van Lieftinck kwam er op neer om 
de ramingen voor de uitgaven, waarvoor autorisatie werd gevraagd, ruim te 
nemen, zonder overigens precies te weten of de uitgaven uitvoerbaar waren 
en voor bezuiniging in aanmerking kwamen.16 Vervolgens heeft hij de 
opbrengsten van de achterstallige belastingen uit de oorlogsjaren en de eer
ste tijd na de oorlog, die ook niet goed te ramen waren, bewust zoveel mo
gelijk buiten beschouwing gelaten en aanvankelijk slechts pro memorie 
vermeld. Pas in 1948 werd de opbrengst van deze belastingen op 1500 mil
joen gulden - een te laag bedrag - concreet aangegeven. Technisch kwam de 
inning van de achterstallige belastingen er op neer dat, volgens de geldende 
Comptabiliteitswet, een in 1947 resp. 1948 opgelegde achterstallige aanslag 
(b.v. inkomstenbelasting 1943) moest worden afgeboekt op de rijksrekening 
van het jaar 1946 resp. 1947. De ca. 2 miljard gulden die aan achterstallige be- 
lasting-inning aldus is binnengehaald heeft vooral de tekorten van de pe
riode 1946-1948 verkleind. De hiervoor genoemde taktiek van Lieftinck 
zorgde er voor dat naast de mogelijke meevallers op de begrotingen, zoals 
behandeld en goedgekeurd door de Staten-Generaal, de minister nog extra 
ruimte had om te zorgen dat het fragiele bouwwerk van budgettaire en mo
netaire maatregelen niet verstoord zou worden. Aan de uitgavenzijde (de 
geautoriseerde begrotingen) waren het vooral de Buitengewone Dienst I en 
II - de tekorten van het Landbouwegalisatiefonds buiten beschouwing gela
ten - die minder uitgaven vergden dan geraamd, al zorgde de prijsverhoging 
voor voedselartikelen voor een groter tekort van het Landbouwegalisatie
fonds. Het totaal aan meevallers - die Lieftinck, zeker wat de achterstallige 
belasting-inning betrof, had ingecalculeerd zonder dit al te vroeg in zijn 
volle omvang aan de Kamers mee te delen - is verbluffend.

Uit de gegevens van het Ministerie van Financiën, zoals die bij de begro
ting voor 1949 en 1950 over de realisering van de begrotingen 1946, 1947 en
1948 zijn verstrekt, kunnen de volgende saldi worden getraceerd, wanneer 
men de bovengenoemde meevallers aan de inkomsten- en uitgavenkant te- 
samen voegt.17 Het dienstjaar 1946 leverde voor de Gewone Dienst een 
voordelig saldo op van 364.8 miljoen gulden (geraamd: 52 miljoen), voor
namelijk door de hogere belastingopbrengsten en minder uitgaven. Ook bij 
de Buitengewone Dienst 1-1946 vielen de uitgaven lager uit dan geraamd, 
waardoor 1 miljard gulden als meevaller kon worden geboekt. Bij de Bui
tengewone Dienst-II voor 1946 bleek het tekort 160 miljoen mee te vallen.
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Het tekort voor 1946 was derhalve niet 2.6 miljard gulden, maar 1.2 miljard 
gulden (de subsidies op voedsel hadden meer geld gevergd). Het excuus 
voor de onnauwkeurige schatting voor de Rijksbegroting-1946 kon gemak
kelijk worden gevonden in de chaos van de eerste na-oorlogse tijd. Hoewel 
deze begroting-1946 pas eind 1946 bij de Staten-Generaal werd behandeld, 
was het werk hiervoor in de moeilijke eerste maanden van 1946 verzet. 
Doordat bepaalde uitgaven duidelijk van tijdelijk karakter waren - buiten
gewone rechtspleging, verzorging oorlogsslachtoffers, wederopbouwdienst, 
distributie, voedselsubsidies e.d. -, had men bij Financiën onvoldoende zicht 
op de ontwikkeling in de rijksuitgaven om de cijfers voor 1947 behoorlijk te 
kunnen schatten. De begroting voor 1947, die tegelijk met de herziene 
begroting voor 1946 werd ingediend - de eerste ontwerp-begroting voor 1946 
was 12 april 1946 aan de Tweede Kamer aangeboden -, was immers niet ge
baseerd op behoorlijke cijfers over de realisatie van de begroting-1946. Men 
heeft gewoonweg gedane uitgaven in de eerste maanden van 1946 trend
matig vertaald voor een vol jaar 1947 en er de nodige ruimte in gecreëerd 
om de eindafrekening te kunnen verantwoorden. Dit systeem heeft gewerkt. 
De uitgaven voor de Gewone Dienst in 1947 waren weliswaar iets hoger 
uitgevallen - minder dan 100 miljoen gulden -, maar daar stond tegenover 
dat de middelen de raming met meer dan 900 miljoen gulden hadden 
overtroffen, wat een gevolg was van de inning van achterstallige belas
tingen. De verschillen tussen de ramingen voor de uitgaven en de ge
realiseerde uitgaven bij de Buitengewone Dienst I en II, met name het veel 
grotere tekort van het Landbouwegalisatiefonds, hebben dit voordeel van de 
Gewone Dienst in het totale saldo gehalveerd. Het resultaat was dat het 
tekort voor 1947, geraamd op 1.9 miljard gulden - inclusief het tekort van 
het Landbouwegalisatiefonds - op 1.5 miljard gulden uitkwam, een voordeel 
van 400 miljoen. Voor 1948, werd een totaal tekort van 1.6 miljard gulden 
geraamd. Gerealiseerd leverde de begroting een tekort op van 1.3 miljard 
gulden. De meevallers bedroegen derhalve totaal: 2.1 miljard gulden over 
drie begrotingen. Dat dit verschil in het eindbedrag van de begrotingstekor
ten over 1946 tot en met 1948 van grote invloed is geweest op de hoogte van 
de staatsschuld en het weren van het inflatiegevaar behoeft geen nader be
toog.18 Bij de heffing van de Bijzondere Belastingen had Lieftinck overigens 
wél ten volle rekening gehouden met de achterstallige belastinginning.

Lieftinck heeft geweten dat de budgetten ruime marges hadden en er beter 
voorstonden dan hij meedeelde in de stukken aan de Kamers. Alleen door 
deze voorstelling van zaken kon hij de Kamers overhalen in te stemmen 
met verdere maatregelen voor de monetaire en budgettaire sanering. Zou 
hij ook maar in een vroeg stadium - bijvoorbeeld bij de behandeling van de 
begroting voor 1947 - gewag hebben gemaakt van de werkelijke omvang van 
de financiële meevallers, dan zou men in het parlement die meevallers on
middellijk hebben gebruikt om een belastingmaatregel (bijvoorbeeld de 
Heffing Ineens, die in 1947 zou worden behandeld) te mitigeren of een uit
kering te verruimen. Toen halverwege 1948 de Tweede Kamer naar aanlei
ding van een artikel in het nummer van 14 februari 1948 van het Weekblad
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der Belastingen lucht kreeg van de meevallers in de belastinginning 1947, 
werd dit voornamelijk door bepaalde Kamerleden gebruikt om in het Voor
lopig Verslag op het wetsontwerp Materiële Oorlogsschaden te pleiten voor 
integrale vergoeding (zie verderop in dit hoofdstuk).19

Er was nog iets anders. Lieftinck is zich altijd zeer goed bewust geweest dat 
de lasten van Nederland voor het herstel van het Nederlandse gezag en de 
economie in Nederlands-Indië wel eens groter konden zijn dan verwacht. 
Het was immers maar de vraag of in de toekomst het nieuwe gezag in Indo
nesië de door de Nederlands-Indische regering ten opzichte van Nederland 
aangegane schulden en verplichtingen volledig zou willen en kunnen 
overnemen. Bij de besprekingen te Linggadjati tussen het Nederlandse ge
zag in Indië en de Republiek Indonesia (najaar 1946) hadden de republikei
nen al het nodige voorbehoud gemaakt over de verplichting voor de toe
komstige federatie in Indonesië om de door het Nederlandse gezag aange
gane schulden, voortvloeiend uit militaire uitgaven, over te nemen. Zoals 
nog in dit hoofdstuk zal worden beschreven had Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog honderden miljoenen guldens aan Batavia moeten lenen en 
zich garant moeten stellen voor enkele door Batavia buiten Nederland aan
gegane leningen. Een deel daarvan was echter gebruikt voor militaire doel
einden en derhalve als schuldverplichting voor de toekomstige federatie in 
Indonesië in dit licht discutabel. Evident van militair karakter was de schuld 
die Batavia op zich had genomen om een bepaalde bijdrage te leveren in de 
kosten van het (Nederlandse) militaire apparaat in Indië, dat immers poli
tiële activiteiten te land en ter zee ontplooide om orde en rust te herstellen 
en te bewaren, welke juist voor 1948 moest zorgen voor een verlaging van 
de begrotingsposten in Nederland van Oorlog en Marine. Lieftinck maakte 
zich weinig illusies over de terugbetaling van dit deel van de Indische 
schuld. In de vergadering van de Raad-MAK van 21 januari 1947 stelde hij 
dan ook met nadruk, dat Nederland er rekening mee diende te houden dat 
de volle lasten voor alle militaire uitgaven op Nederland zouden komen te 
drukken.20 Maar ook over de terugbetaling van de rest van de Nederlands- 
Indische schulden jegens Nederland had Lieftinck zo zijn twijfels. Vandaar 
dat Lieftinck zoveel waarde hechtte aan de financieel-economische kant van 
de uitwerking van het Akkoord tussen Nederland en de Republiek, waar
voor dan ook een eigen financieel deskundige (prof.drs. S. Posthuma) naar 
Indië werd afgevaardigd. Lieftinck heeft dan wel getracht politieke en eco
nomische zekerheden te verkrijgen voor de terugbetaling van de verleende 
credieten en leningen, hij diende er ook rekening mee te houden dat op zijn 
minst een deel van de verplichtingen van Indonesië ten opzichte van Ne
derland niet zou worden nagekomen. De minister had derhalve te zorgen 
voor de nodige financiële ruimte in de begrotingen om klappen op te van
gen en Nederland voor een financiële ramp te behoeden. Hij stond met zijn 
departement derhalve voor de taak de problemen op lange termijn te over
zien. De Kamers, die bij uitstek de korte termijn en de volgende verkiezin
gen op het oog houden, moest hij derhalve in hun aandrang om elke mee
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valler te gebruiken voor het doen van kiezersvriendelijke uitgaven (oor- 
logsschadevergoeding) frustreren.

Heeft Lieftinck gelijk gehad in zijn sombere voorspelling over de reke
ning die Nederland nog gepresenteerd zou krijgen voor de Indische poli
tiek? In hoofdstuk III, Oorlog en Marine, zijn de nacalculaties voor de be
grotingen van Oorlog en Marine voor 1948 vermeld, die neerkwamen op 
een tegenvaller voor de schatkist van een half miljard gulden. In de slotpa
ragraaf over het Nederlands (staats-)crediet aan Indië in dit hoofdstuk wordt 
er aan herinnerd hoe het aan Nederlands-Indië verleende crediet, in zo
verre dat geacht moest worden te zijn gebruikt voor militaire uitgaven en 
derhalve ook voor de toegezegde bijdragen van Batavia in materieel en per
sonele lasten van de Nederlandse strijdkrachten, als verplichting voor het 
nieuwe gezag in Indonesië bij de overeenkomsten voorafgaand aan de sou- 
vereiniteitsoverdracht wegviel. Lieftinck kon natuurlijk politiek onmoge
lijk op de onzekerheden over de terugbetaling van de credieten en het na
komen van de andere financiële verplichtingen van de kant van de auto
riteiten in Indië tevoren een beroep doen om zijn campagne voor financiële 
soberheid in Nederland te doen slagen. Een dergelijk in het openbaar geuit 
wantrouwen zou de door het kabinet voorgestane politiek inzake Indië en 
derhalve de coalitie zelf in de waagschaal hebben gesteld. Lieftinck heeft 
derhalve wegen gezocht om financiële tegenslagen ten gevolge van de In- 
diëpolitiek te kunnen incasseren. De afrekening van de Indische politiek 
had gemakkelijk grote gaten kunnen slaan in het zo zorgvuldig gesaneerde 
financiële bouwwerk van de staatsfinanciën. De manoeuvre van Lieftinck 
om zoveel mogelijk tegenover het parlement de omvang van de meevallers 
aan de inkomsten- en uitgavenzijde van de schatkist buiten beschouwing te 
laten vindt in de wijze waarop deze afrekening de staatsfinanciën onge
schokt hebben gelaten haar historische rechtvaardiging.

De uitkomsten van de gerealiseerde begrotingen hebben Lieftinck c.s. ook 
de weg gewezen hoe de sanering van de staatsfinanciën in de volgende jaren 
te voltooien. Analyse van deze begrotingen leerde namelijk dat de begro
tingstekorten in de toekomst alleen konden worden vermeden door ver
mindering van de uitgaven voor de Gewone Dienst - waar militaire uitga
ven en de lasten voor de staatsschuld zwaar drukten - en het doen teruglo
pen van de uitgaven voor het herstel en de voedselsubsidies (Buitengewone 
Dienst). Immers: gebleken was dat in de begrotingen voor 1947 en 1948 deze 
lasten - op onderdelen van de uitgaven voor herstel van de oorlogsschade 
na - ook inderdaad waren gerealiseerd en meestal waren tegengevallen (mi
litaire uitgaven, voedselsubsidies). De marsroute van Lieftinck om de be
groting in evenwicht te krijgen in de volgende jaren - als minister van Fi
nanciën in het volgend kabinet - lag dan ook vast, al zou hij slechts bij het 
verlagen van de tekorten op de subsidiefondsen op korte termijn succes 
boeken en moest hij een lang gevecht voeren om de vergoeding voor de 
oorlogsschade binnen de door hem getrokken grenzen te houden. De mili
taire uitgaven zouden Nederland parten blijven spelen; daaraan heeft ook 
Lieftinck niets kunnen veranderen.21
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AANTEKENINGEN:

1 MR 2 juni 1947, pt. 5; MR 21 juni 1947, pt. 7; MR 11 aug. 1947, pt. 5.

2 Zie voor de cijfers van de begroting voor 1948 ten opzichte van de begroting 1947, zoals bij
gesteld volgens de nieuwe administratie en met inachtneming van de suppletoire verho
gingen: Nota betr. de toestand van 's Rijks financiën, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948, 
HTK 1947-1948 Bijlagen A, p. 1.

Omschrijving Vastgestelde 
begroting 1947, 

omgewerkt overeen
komstig de voor 
1948 gebezigde 

opstelling

Begroting 1947 
(eveneens omge

werkt) met in acht
neming van supple
toire verhogingen op 
grond van wet of be
sluit en de herziene 

raming der middelen

Ontwerp
begroting 1948

GEWONE DIENST
Uitgaven
Middelen

2.467.373.883
2.382.347.972

2.564.898.883
2.476.397.972

2.378.143.646
2.738.189.736

Voordelig (1948) resp. 
nadelig (1947)saldo (n) 85.025.911 (n) 88.500.911 (v) 360.046.090

BUITENGEWONE
DIENST
Uitgaven en ontvangsten  
van aflopend karakter
Uitgaven 1.434.620.189 
Middelen 160.807.070

1.434.620.189
160.807.070

1.062.721.232
54.187.650

Nadelig saldo 
Nadelig saldo Land
bouwegalisatiefonds

1.273.813.119

282.955.0(X)*

1.273.813.119

282.955.000*

1.008.533.582

498.235.000
1.556.768.119 1.556.768.119 1.506.768.582

BUITENGEWONE
DIENST
Kapitaalsuitgaven  
en -ontvangsten
Uitgaven
Middelen

503.130.043
36.535.578

541.130.043
36.535.578

468.881.982
49.565.498

Nadelig saldo 466.594.465 504.594.465 419.316.484

GEHELE DIENST
Uitgaven
Middelen

4.405.124.115
2.579.690.620

4.540.649.115
2.673.740.620

3.909.746.860
2.841.942.884

Nadelig saldo 
Nadelig saldo Land
bouwegalisatiefonds

1.825.433.495

282.955.000*

1.866.908.495 

282.955.000*

1.067.803.976

498.235.000
2.108.388.495 2.149.863.495 1.566.038.976
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* Dit bedrag zou waarschijnlijk nog ongeveer ƒ 230 millioen hoger worden, aldus de begro- 
ting-1948.

3 Nota enz., Rijksbegroting 1948, p. 4. Het onderstaande staatje van de personeelssterkte van 
het Rijk is aan deze nota ontleend (p.5):
Tabel
Hoofdstuk/Fonds

1 jan. 1946
Werkelijke sterkte 
31 juli 1946 1 jan. 1947 31 juli 1947

Geraamd
in

begroting
1948

II. Hoge Colleges van Staat,
Kabinet der Koningin en Kabinet
van de Minister-President 1.397 1.228 689 583 600
III. Buitenlandse Zaken 346 421 497 540 584
IV. Justitie 37.316 35.115 33.348 28.471 21.314
V. Binnenlandse Zaken 5.654 5.392 4.170 3.196 2.022
VI. Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen 5.280 5.105 5325 5.534 5.700
VIIB. Financiën 20.125 20.028 21.080 22.226 23.460
VIIIA. Oorlog 4.897 5.846 6.431 7.282 8.076
VIIIB. Marine 3.295 3.910 4.339 4.638 5.006
IXA. Wederopbouw en Volkshuisv 9.038 6.165 6.488 6.746 6.343
IXB. Verkeer en Waterstaat 3.316 7.708 7.179 7.231 7.271
X. Economische Zaken 12.156 12.408 11.700 10.960 10.388
XI. Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening (met inbegrip van het
Landbouwcrisisfonds) 19.991 15.957 14.758 14.286 14.674
XII. Sociale Zaken 5.860 4.682 4.394 4.166 4.266
XIII. Overzeese Gebiedsdelen 203 248 272 290 338
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 380 355 399 368 393
Zuiderzeefonds 989 949 988 1.098 1.193

Totaal 130.243 125.517 122.057 117.615 111.628
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IV. Onder Lieftincks bewind

Van deze personeelsbezetting waren de volgende aantallen betrokken bij diensten van ge
heel of gedeeltelijk tijdelijk karakter:

Dienst Aantal personen 
31 juli 31 juli Ge- 

1946 1947 raamd in 
begro

ting 1948

Justitie
Verblijfs- en Bewaringskampen 9.246 7.126 3.000
Herstel Rechtsverkeer 2.033 2.061 2.265
Bijzondere Rechtspleging 975 1.200 776
Oorlogspleegkinderen en Bijzondere Jeugdzorg 1.174 559 560

Binnenlandse Zaken
Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers 

Financiën
Commissariaat voor Oorlogsschade (incl. Schade-

3.827 2.308 1.496

Enquête Commissie) 1.697 2.053 1.491
Centraal Bureau Vergoeding Militaire Vorderingen 113 262 307

Wederopbouw en Volkshuisvesting
Algemeen Commissariaat voor de Wederopbouw 704 932 792
Bouwbureaux voor de Wederopbouw 2.548 3.425 3.520
Dienst Uitvoering Werken 531 516 486

Economische Zaken
Rijksbureaux voor Handel en Nijverheid 4.487 3,041 2.674
Centraal Distributiekantoor 1.509 1.296 1.300
Prijscontrole dienst 1.130 1.075 1.100
Centrale Dienst voor de Economische Controle 976 857 915
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 
Centrale Dienst van het Directoraat-Generaal

363 569 550

van de Prijzen 450 471 440

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Centrale Controle Dienst 3.096 2.889 3.275
Rijksdienst voor Landbouwherstel
Bureaux Provinciale Voedselcommissarissen en
andere bureaux ressorterende onder de Directie

718 771 803

van de Voedselvoorziening 5.416 5.272 5.450

Ontleend aan Nota enz., Rijksbegroting 1948, p.5.
De bezuinigingen die vooral uit de vermindering van de personeelslasten voor de diensten 
van aflopend karakter voortvloeiden werden voor 1948, ten opzichte van de uitgaven voor
1947, geraamd op: 644.000 gulden voor hfdst. II (RVD, CVD, Buit. Inlichtingen-Dienst); 37
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milj. gldn. voor hfdst.IV (inkrimping Bijz. Jeugdzorg, liquidatie tribunalen, inkrimping po
litieke recherche afdelingen, inkrimping kampen); 36.6 miljoen gldn. voor hfdst. V (ver
mindering op personeel voor Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers, alsmede van 
de provinciale en locale bureaus van de CBVO; vermindering uitgaven (periodieke) uitke
ringen oorlogsslachtoffers en evacué’s); 202.000 gldn. voor hfdst. VI (vermindering voor 
Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie); 228 milj. gldn. voor hfdst. VII A 1, Nationale 
Schuld, (vermindering in rente en kosten geconsolideerde staatsschuld, o.m. door conversie 
en amortisatie en aflossing geconsolideerde staatsschuld); 130 milj. gldn. voor hfdst. VIII.B 
(Marine) (materieel en personeel); 39.5 milj. gldn. voor hfdst. IX A(WV)(vermindering in 
uitgaven DUW-arbeid en tewerkstelling in getroffen gebieden); 1.8 milj. gldn. voor hfdst. IX 
B(VW) (vermindering in exploitatie luchtvaarttereinen, kosten Nedl.Rijnvaartcommissie 
in Duisburg); 7 milj. gldn. voor hfdst. X (vermindering in de tegemoetkoming voor 
gemeenten in de kosten van de uitvoering van de Distributiewet-1939, vermindering kosten 
zuiveringsraden bedrijfsleven, vermindering technische onderzoeken t.b.v. industriële ont
wikkeling; vermindering in kosten voor prijscontroledienst en comm. gen. voor de Nedl. 
Econ. Belangen in Duitsland); 11 milj. gldn. voor hfdst. XI (vermindering exploitatiekosten 
voor Staatsbosbeheer, voor de oogstvoorziening, voor de voedselvoorziening, voor de aan
kleding van het Iandschap); 13 mil. gldn. voor hfdst. XII (vermindering uitgaven voor ar
beidsbemiddeling, rijkswerkplaatsen, nascholing in bedrijven); 311.000 voor hfdst. XIII (OG) 
(uitgavenvermindering voor uitrusting landmacht Suriname en Welzijnsverzorging 
Indië). Zie: Nota enz., Rijksbegroting 1948, pp. 6-7.

4 Zie Voorlopig Verslag op de Rijksbegroting voor 1948, De financiële toestand in het alge
meen, p. 11 I, HTK 1946-1947 Bijl. A.
5 De Wilde, TK 12 nov. 1947, p. 262 I; Korthals, p. 265 II; Van der Feltz, p. 278 I; Zandt, p. 283 II 
in fine.

6 Hofstra, a.v., pp.274-277; Lieftinck, idem, pp. 294 11-299.

7 Pollema, EK 17 febr. 1948, p. 122 II; Rip, pp. 129-132; Stikker, pp. 133 11-138 1.

8 Wijffels, a.v., p. 138; zie het betoog van Teulings, TK 12 nov. 1947, pp. 168 11-271.

9 Lieftinck, a.v., pp. 144-153. Citaat, slot betoog Lieftinck, p. 153 II. Pollema had betoogd dat de 
minister van Financiën zijn werkkracht slechts kon behouden bij welwillende en opbou
wende kritiek.

10 Pollema, a.v., p. 124 I; reactie Lieftinck, idem, p.144 II.

11 Zie het Nationaal Budget, zoals uiteengezet in de Nota enz., Rijksbegroting 1947, pp. 25-28 
en de reacties daarop in het Voorlopig Verslag bij deze begroting, par. 4, p. 3 II.

12 Voorlopig Verslag op Rijksbegroting 1948, TK, Financicle beschouwingen, Voorafgaande 
opmerkingen, p. 10 II; Mem.v.Antw., idem, pp. 27 11-28.

13 REA, 5 nov. 1948, pt. 3; De Wilde, TK 12 nov. 1947, p. 261; Hofstra, idem, p. 274 II; Lieftinck 
TK 13 nov. 1947, p. 296 II; Hofstra, 18 nov. 1947 TK, p. 344 1; Lieftinck, idem, p. 350 II. Klacht 
Nederhorst, TK 10 febr. 1948, p. 1336 II; motie-N., TK 12 febr. 1948, p. 1401 II; Kortenhorst, 
idem, pp. 1403 11-1404 I; Van den Brink, idem, p. 1406 II, verwijst naar mededelingen 
Lieftinck over hoofdlijnen deviezensituatie in Mem.v.Antw., Rijksbegroting 1948, aan EK 
van 11-2-1948; intrekking motie door Nederhorst, TK 12 febr. 1948, p. 1409 I.

!^Z ie  het Voorlopig Verslag op de Rijksbegroting 1948 a.w., p. 10; Teulings, TK 12 nov. 1947, 
pp. 268 11-269; Hofstra, idem, p. 274 I; Tilanus, TK 11 nov. 1947, p. 241 II.

15 Mem.v.Ant., Rijksbegroting 1948, a.w., p. 26 II; Lieftinck, TK 13 nov. 1947, p. 295 I. 
Informatie over de ABC uit de Tweede Kamer ontleend aan E.van Raai te, Het Nederlandse
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Parlement, 's-Gravenhage 1971 (5), pp. 224-225 en p. 428 en aan het schrijven van 9 maart 
1987 van de afdeling voorlichting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

P. Lieftinck in een schrijven aan de auteur van 21 okt. 1983.

17 De cijfers over 1946 en 1947 zijn ontleend aan de Nota enz., Rijksbegroting 1949, pp. 2-3: 
Het dienstjaar 1946 zou vermoedelijk het volgende beeld vertonen:

Gewone
Dienst

Buitengewone 
Dienst I 
(Uitgaven en 
ontvangsten 
van aflopend 
karakter)

Gewone 
Dienst en 
Buitengewone 
Dienst I

Buitengewone 
Dienst II 
Kapitaals
uitgaven en 
-ontvangsten

Uitgaven
Middelen
Saldo

2.230.053.378 
2.615.980.005 
+ 385.926.627

1.695.514.385 
920.799.494 

- 774.714.891

3.925.567.763 
3.536.779.499 
- 388.788.264

555.620.219
111.464.514

-444.155.705

Nadelig saldo
Landbouw-
e.g.fonds 384.800.000 384.800.000

Saldo + 385.926.627 -1.159.514.891 - 773.588.264 -444.155.705

Het dienstjaar 1947 zou vermoedelijk de volgende uitkomsten geven:

Gewone
Dienst

Buitengewone 
Dienst I 
(Uitgaven en 
ontvangsten 
van aflopend 
karakter)

Gewone 
Dienst en 
Buitengewone 
Dienst 1

Buitengewone 
Dienst II 
Kapitaals
uitgaven en 
-ontvangsten

Uitgaven
Middelen
Saldo

2.543.815.783 
3.307.116.133 
+ 763.300.350

1.605.437.215 
246.944.185 

-1.358.493.030

4.149.252.998
3.554.060.318
-595.192.680

307.883.554
72.444.220

-235.439.334

Nadelig saldo 
Landbouw- 
eg. fonds 681.100.000 681.100.000

Saldo + 763.300.350 - 2.039.593.030 -1.276.292.680 - 235.439.334

De cijfers voor 1948 zijn niet in dezelfde vorm als voor 1946 en 1947 verstrekt. Lieftinck heeft 
echter in de Nota enz., voor de begroting van 1950, p. 4, opgesteld een totaal overzicht van de

900



Par. I. De Rijksbegrotingen voor 1946,1947 en 1948

begrotingsresultaten 1946-1950, waaruit kan worden geconcludeerd dat voor 1948 een mee
valler is geboekt:
- Uitgaven 1948 : 4251

} Gewone dienst en Buitengewone Dienst I.
- Middelen : 3855
- Nadelig saldo 

Landb.eg.f.: 523
- Nadelig saldo 

Buitengewone
Dienst II:_______________ 272
Totaal negatief saldo: 1291

De vastgestelde begroting 1948 vertoonde het volgende beeld:

Gewone
Dienst

Buitengewone 
Dienst I 
(Uitgaven en 
ontvangsten 
van aflopend 
karakter)

Gewone 
Dienst en 
Buitengewone 
Dienst I

Buitengewone 
Dienst II 
Kapitaals
uitgaven en 
-ontvangsten

Uitgaven
Middelen
Saldo

2.426.763.859 
2.738.189.736 
+  311.425.877

1.091.028.887 
54.187.650 

-1.036.841.237

3.517.792.746
2.792.377.386
-725.415.360

472.581.982
49.565.498

-423.016.484

Nadelig saldo 
Landbouw
egalisatiefonds _ 498.235.000 498.235.000 .

Saldo +311.452.877 -1.535.076.237 -1.233.650.360 -423.016.484

Dat betekent dat de negatieve saldi van de vastgestelde en gerealiseerde begrotingen voor 
1948 een verschil opleveren: 1.6 miljard gulden begroot tekort tegenover gerealiseerd tekort 
van 1.3 miljard gulden.

901



IV. Onder Lieftincks bewind

Ter afsluiting van de begrotingsbehandeling 1947-1948 volgt hieronder een vergelijkend 
overzicht van de uitgaven van de Rijksbegrotingen voor 1938, 1946, 1947 en 1948, waarbij het 
aandeel van ieder hoofdstuk in het totaal der uitgaven in procenten is uitgedrukt.1 In mil
joenen guldens (Ontleend aan Rijksbegroting voor 1950, bijlage G p. 46):

1938 1946 1947 19482

Hoofdstuk Toe- Percen - Toe- Precen Toe Percen- Toe Percen
gestaan taï?e gestaan ta p gestaan tage gestaan tage

I. Huis der Koningin 1,8 0,2 1,8 0,0 1,6 0,0 1,7 0,0
II. Hoge Colleges van
Staat en Kabinet
der Koningin3 1,9 0,2 8,1 0,1 5,9 0,1 3,2 0,1
IIA. Algemene Zaken 0,1 0,0 - - - - 2,2 0,0
II. Buitenlandse Zaken 3,7 0,4 16,1 0,3 15,7 0,3 29,1 0,7
V. Justitie 26,4 3,0 207,1 3,7 180,6 4,1 140,5 3,5
V. Binnenlandse Zaken 48,6 5,5 301,4 5,4 271,7 6,2 282,9 7,1
VI. Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen 142,3 16,1 262,1 4,7 271,7 6,2 288,3 7,2
IIA1. Nationale schuld 161,6 18,3 739,7 13,1 789,2 18,0 627,3 15,7
IIB. Financiën 161,7 18,3 1.417,0 25,2 886,1 20,2 670,3 16,8
IIA. Oorlog4 670,3 11,9 645,8 14,7 485,5 12,2

( 152,0 17,2
IIB. Marine4 448,0 8,0 375,0 8,5 277,6 7,0
XA.Wederopbouw en
V olkshuisvesting^ - - 497,2 8,8 376,9 8,6 371,4 9 3
XB.Verkeer en Waterstaat^ 62,1 7,0 232,5 4,1 138,8 3,2 235,6 6,0
X, Economische Zaken7 442,1 7,9 125,9 2,9 175,2 4,4

{ 14,1 1,6
XI. Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening7 182,6 3,2 148,8 3,4 148,0 3,7
11. Sociale Zaken 98,9 11,2 194,5 3,5 141,3 3,2 232,4 5,8
III. Overzeese Gebiedsdelen 8,4 1,0 6,1 0,1 16,7 0,4 19,2 0,5
IV. Onvoorziene uitgaven 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTALEN 883.6 100,0 5.626,6 100,0 4.391,1 100,0 3.990,4 100,0

1. Bij de overzichten van de begrotingen 1946, 1947 en 1948 is geen rekening gehouden met de nade
lige saldi van het LandbouwCrisisfonds/Landbouw- Egalisatiefonds, welke voor die jaren op resp. ƒ 
376.240.000, ƒ 316.282.913 en ƒ 498.235,000 zijn geraamd. Uitgedrukt in een percentage van het uitga- 
ventotaal der Rijksbegroting voor het betrokken dienstjaar is dit 6,7% voor 1946, 7,2% voor 1947 en 
2,5% voor 1948.
De in deze tekst opgenomen bedragen hebben betrekking op de Gehele Dienst der onderscheidene be
grotingen.
Indien voor een bepaald hoofdstuk geen uitgaven zijn geraamd is dit aangegeven door een streepje. 
In de gevallen waarin het bedrag zo gering was, dat voor de vermelding van de bedragen in miljoenen 
guldens geen bedrag of geen percentage kan worden opgenomen, is dit aangegeven door de vermel
ding van 0,0.
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2. Voor een juiste beoordeling is in het overzicht van de begroting 1948 geen rekening gehouden met 
het afzonderlijke hoofdstuk VII A2 (Buitengewone aflossing van Nationale Schuld), dat voor 1948 is 
geraamd op ƒ 3.000.000.000.
3. In 1946 en 1947 was hierin tevens opgenomen het Kabinet van de Minister-President, hetwelk in de 
andere jaren was opgenomen in Hoofdstuk II A (Algemene Zaken).
4. In 1938 waren de uitgaven voor Land-, Zee- en Luchtmacht opgenomen in het hoofdstuk Defensie.
5. In 1938 waren de uitgaven voor Verkeer en Waterstaat opgenomen in het hoofdstuk Waterstaat; in
1946 en 1947 was de Rijkswaterataat opgenomen in het hoofdstuk Openbare Werken en W ederop
bouw, welke naam in 1948 wijzigde in Wederopbouw en Volkshuisvesting.
6. In 1938 waren de kosten voor Volkshuisvesting opgenomen in het hoofdstuk Binnenlandse Zaken.
7. In 1938 waren de uitgaven voor Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening opgenomen in het 
hoofdstuk Economische Zaken.

Voor dit onderwerp ook: M.J.H. Smeets, Tien jaar overheidsfinanciën, in: Tien jaar econo
misch leven in Nederland, Herstelbank 1945-1955, 's-Gravenhage 1955, pp. 148-181.

1® In zijn beschouwing over De begroting als instrument van het financieel-economisch be
leid, pp. 10-11, meent Lieftinck dat de meevallende comptabele uitkomsten van de begrotin
gen 1946-1948 flatterend hebben gewerkt. Achterstallige belastinginning voor de oorlogsjaren 
kon maar eenmaal plaats vinden. Het achterblijven van overheidsuitgaven door externe 
oorzaken - materiaal- en deviezengebrek - zou spoedig kunnen omslaan. Lieftinck meent 
daarom dat - ondanks de comptabele meevallers - de inflatoire impulsen uit de begrotingen 
kort na de oorlog ontegenzeggelijk hebben bestaan, maar dat die het binnenlands prijsniveau 
niet ernstig hebben beïnvloed.
l 9 Zie W.P. Erasmus, De opbrengst van de Rijksmiddelen in 1947, in: Weekblad der Belastin
gen, 14 februari 1948, nr. 3876, pp. 50-55; zie voor de reactie vanuit de Tweede Kamer, Voor
lopig Verslag op het wetsontwerp Materiële Oorlogsschaden, d.d. 22 juli 1948, nr. 705 (stuknr. 
5), HTK 1947-1948 Bijlagen, p. 70 1.

20 Raad-MAK 21 jan. 1947, in: S.L.van der Wal, Officiële bescheiden betreffende de Neder- 
lands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, dl. VII 6 jan.-20 maart 1947, ’s-Gravenhage 1978, 
nr. 40, p. 129.

21 Voor de plaatsing van de cijfers van 1946-1948 in de gehele periode-Lieftinck, zie P. 
Lieftinck, The Post-VJar Financial Rehabilitation of the Netherlands, The Hague 1973, pp. 18-
19. D.B.J. Schouten, De Nederlandse en Belgische begroting, in: ESB 29 sept. 1948, pp. 764-766, 
komt tot de analyse dat België in 1948, op de kapitaaldienst na, een sluitende begroting had. 
Belangrijkste verschillen tussen de Nederlandse en Belgische rijksbegroting waren van 
structurele aard: de militaire lasten, de rente op de nationale schuld, de oorlogspensioenen 
en de vergoeding voor de oorlogsschade die in Nederland veel hoger waren dan in België. 
De rijksmiddelen weken niet veel van elkaar af.
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II. Bijzondere Belastingen, Afwikkeling Geldzuivering en Oorlogsschade- 
vergoeding

In de navolgende paragrafen is bijeengevoegd hetgeen Lieftinck in de pe
riode 1946-1948 heeft ondernomen op wetgevend terrein in het kader van de 
geldzuivering. Hieronder vallen bijzondere fiscale maatregelen om het te 
veel aan geld te vernietigen, de afwikkeling van de geldzuivering nadat de 
Bijzondere Belastingen waren geheven en het - restrictieve - beleid bij de 
vergoeding van de materiële oorlogsschade, die immers mede verantwoor
delijk was voor de sterk gestegen schuldenlast van de staat en een belangrij
ke ratio vormde van de heffing van de Bijzondere Belastingen. Het gaat hier 
om wetgeving van zeer ingrijpende aard, die voor zover het de geldzuive
ring en de Bijzondere Belastingen betreft, in de periode-Beel sterk de aan
dacht in het parlement heeft getrokken en de rooms-rode coalitie onder 
spanning heeft gezet.

Allereerst worden in deze paragraaf behandeld de Vermogensaanwasbe- 
lasting en de Heffing Ineens met de aanvullende wetgeving (waardering ef
fecten en wijzigingen in de Bijzondere Belastingen). Bij deze zogeheten Bij
zondere Belastingen ging het om een miljardenoperatie, waarbij het te veel 
aan geld, dat in het kader van de geldzuivering in de periode 
Schermerhorn-Drees was geblokkeerd, voorzover niet door staatsleningen 
geabsorbeerd definitief aan de omloop moest worden onttrokken. Geblok
keerd geld zou worden gebruikt voor aflossing van de gedurende de oorlog 
torenhoog gestegen staatsschuld. Aldus werden een monetair en een bud
gettair doel bereikt: blijvend evenwicht tussen het lage goederenpeil en een 
lage geldcirculatie, en verlichting van de lasten van het rijk voor de rente en 
aflossing op de staatsschuld. Het derde en sociale doel van deze bijzondere 
belastingheffing was het omslaan van de verarming van het land - het 
meest zichtbaar in de materiële oorlogsschade - naar draagkracht van de 
contribuabelen. Onder dit sociale doel kan ook worden gerangschikt het 
oogmerk met de belasting die personen extra te treffen, die van de oorlog 
hadden geprofiteerd en bijzondere winsten hadden geboekt. De blokkering 
van vrijwel alle geldmiddelen en de registratie van alle effecten en andere 
vermogensbestanddelen van personen en bedrijven maakten het opleggen 
van de Bijzondere Belastingen mogelijk. De goede uitvoering van de nog te 
noemen wettelijke bepalingen inzake de bijzondere (en de gewone) belas
tingheffing was bij voorbaat verzekerd door de tijdelijke toekenning van 
enige bijzondere bevoegdheden aan de ambtenaren van ’s Rijks belasting
dienst (Besluit van 9 november 1945, Stbl.F.254; voor het merendeel verval
len per 1 januari 1951 resp. 1 januari 1952, zie de wet van 21 december 1950, 
Stbl. K.624, houdende nadere bepalingen inzake het conservatoir beslag voor 
belastingschulden krachtens F.254). Tegenover de door Financiën met straffe 
hand gevorderde Bijzondere Belastingen, stonden de uitgaven, in het bij
zonder die voor de vergoeding van de materiële oorlogsschade. Op basis van 
een nauwkeurige en ambtelijk systematisch uitgevoerde registratie en taxa
tie van de oorlogsschade - naar de waarde van het verlorene op 9 mei 1940,
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zo was in 1945 vastgelegd - werden door Financiën zeer voorzichtig voor
schotten tot herstel van de schade verleend, die pas later zijn vervangen 
door de uitkeringen op basis van de wetgeving op de Materiële Oorlogsscha
den. Het ministerie van Financiën had derhalve de touwtjes bij de heffing 
en de besteding van de Bijzondere Belastingen - delging staatsschuld, ver
goeding oorlogsschade - stevig in handen, waardoor de geldzuivering kon 
slagen.

Bij de wetgeving op de Bijzondere Belastingen en vooral bij de waarde
ring van effecten voor deze bijzondere belastingheffing alsook bij de wijzi
gingen in de Bijzondere Belastingen was de aandacht van een aantal fracties 
in de Kamers zeer groot. Belastingzaken zijn immers bij uitstek onderwer
pen, waar de parlementsleden zich als volksvertegenwoordigers én belan
genbehartigers kunnen laten gelden. Bij de Bijzondere Belastingen kwam 
Lieftinck vooral in aanvaring met de KVP, die als volkspartij een breed scala 
aan belangen, in dit geval vooral die van boeren, tuinders, middenstanders, 
kleine ondernemers en familiebedrijven, had te vertegenwoordigen. De 
KVP-fractie in de Tweede Kamer wist bij haar voorstellen ter verzachting 
van de bijzondere belastingheffing de steun van het rechterdeel van de op
positie te verwerven, waartegenover de PvdA veelal met de CPN alleen 
kwam te staan. De door de KVP geïnitieerde bijstelling en amendering van 
de bijzondere belastingheffing ten behoeve van bepaalde groepen zorgde er 
voor dat tenslotte ook een deel van de oppositie zich akkoord kon verklaren 
met deze belastingen, al heeft de uitleg door Lieftinck van de sociale doel
einden van de belastingheffing in het algemeen enkele oppositieleden ver
hinderd zich aan te sluiten bij de voorstemmers.

Het restant van de geblokkeerde gelden - na de bijzondere belastinghef
fing - is, anders dan de eigenaren er van hadden gehoopt, pas geleidelijk aan 
vrijgegeven. Lieftinck is met een constructie ter afwikkeling van de geldzui
vering gekomen, waarbij de blokkering in feite is verlengd voor enkele ja
ren. Pas nadat een groot deel van de Tweede Kamer, onder aanvoering van 
de fractie van de KVP, liet weten niet langer genoegen te nemen met de wij
ze waarop de minister het Besluit Machtiging Geldzuivering verlengde is 
Lieftinck met een wetsontwerp op de afwikkeling van de geldzuivering ge
komen. Precies als bij de bijzondere belastingheffing ondervond Lieftinck 
ook in deze kwestie de meeste tegenkanting van de coalitiepartner, de KVP. 
Alleen door de portefeuillekwestie in het kabinet te stellen wist hij de ver
lenging van de blokkering op basis van het machtigingsbesluit nog voor een 
jaar te bewerkstelligen.

Aangezien de grondslag voor de vergoeding van de oorlogsschade aan 
particulieren en bedrijven in de periode-Beel slechts kon worden besproken 
in de schriftelijke fase van het wetsontwerp op de Materiële Oorlogsschaden 
ligt de parlementaire strijd over dit wetsontwerp in de volgende kabinetspe
riode. Het compromis binnen het kabinet dateerde echter uit de periode- 
Beel, terwijl dezelfde minister van Financiën hetzelfde wetsontwerp - zij het 
met het nodige, ook door de groeiende economische spankracht van het 
land mogelijk gemaakte wisselgeld - met dezelfde oogmerken in de kabi-
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netsperiode Drees-Van Schaik door de Kamers wist te slepen. Het leek juist 
de afwikkeling van dit wetsontwerp in deze paragraaf volledig op te nemen, 
aangezien er een nauw verband bestond tussen enerzijds de Bijzondere 
Belastingen en de geldzuivering en anderzijds de wijze waarop de materiële 
oorlogsschade werd vergoed. Evenzo is de wettelijke voorziening voor de 
wederopbouw van publiekrechtelijke of daarmee gelijk te stellen lichamen 
in deze paragraaf meegenomen. Hoewel de Tweede Kamer over dit laatstge
noemde onderwerp al kort na de verkiezingen van 1946 een Voorlopig Ver
slag kon uitbrengen, was dit Verslag zo negatief over het wetsontwerp, dat 
een nieuw wetsontwerp moest worden gemaakt. De parlementaire behan
deling hiervan lag grotendeels in de volgende kabinetsperiode. Beide wetten 
op de vergoeding van de oorlogsschade vormen het sluitstuk van de geld
zuivering in ruimere zin - het intomen van de geldhoeveelheid in over
eenstemming met de armoede van het land - en zijn daarom aan het einde 
van deze paragraaf na de afwikkeling van de geldzuivering in engere zin, 
die het geblokkeerde geld betrof, geplaatst.

1. De Bijzondere Belastingen

a. Vermogensaanzuasbelasting
Op 23 februari 1946 werd bij de Tweede Kamer van de Voorlopige Staten- 

Generaal het wetsontwerp op de Vermogensaanwasbelasting (VAB) inge
diend. Hoewel de Tweede Kamer het Voorlopig Verslag uitbracht op 20 
maart 1946 en de minister van Financiën, Lieftinck, het antwoord al op 26 
april 1946 gereed had, bleef de verdere afwikkeling liggen voor de nieuwe 
Staten-Generaal. De nieuwe Tweede Kamer heeft prompt het overleg met 
Lieftinck heropend, waaruit een nieuw Verslag resulteerde. De openbare be
handeling volgde in de Tweede Kamer eind juli, begin augustus 1946; in de 
Eerste Kamer op 18 september 1946. Vooral de uitvoerige schriftelijke fase 
van de behandeling van dit wetsontwerp door de Tweede Kamer wees op 
het grote gewicht van de VAB, die met de aangekondigde Heffing Ineens 
kernstuk was in de opzet van Lieftinck de geldzuivering af te ronden, de 
staatsschuld te saneren, de lasten voor de staatsschuld te verkleinen en de 
gevolgen van de oorlog eerlijk te verdelen. De twee systemen, die hier ach
tereenvolgens in hun parlementaire gang zullen worden beschreven, vul
den elkaar aan. Eerst zou de vermogensaanwas, die tussen 1 mei 1940 en 1 
januari 1946 had plaats gevonden bij natuurlijke personen en lichamen (be
drijven, instanties) worden belast, waarna de Heffing Ineens per 1 januari
1946 zou toeslaan. Beide Bijzondere Belastingen, waarvan het systeem al aan 
het eind van de oorlog was ontworpen op basis van hetgeen in de Neder
landse historie aan heffingen in bijzondere omstandigheden al eerder was 
vertoond, zouden 5.5 miljard gulden moeten opleveren.1

Lieftinck noemde als hoofddoel van het wetsontwerp op de VAB het 
weer in normale banen leiden van het financiële bestel. De blokkering van 
het grootste deel van de geldhoeveelheid in Nederland diende in het kader 
van de geldzuivering gevolgd te worden door het definitief vernietigen van
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een deel van het geblokkeerde geld. Het loslaten van dit geld zou immers 
een tomeloze inflatie op gang hebben gebracht, welke schadelijk was voor de 
vaste inkomens - rentetrekkers en vaste pensioenen - en voor de export
positie (de loon-prijsspiraal). Het stelsel van distributie- en prijsbeheersing 
had met de geldzuivering een zekere rust geschapen op het binnenlandse 
loon- en prijsfront, van waaruit aan het herstel van Nederland kon worden 
gewerkt. Naast de sanering van de geldhoeveelheid en het daardoor tegen
gaan van inflatie kon als tweede doel worden onderscheiden het wegwerken 
van een deel van de staatsschuld en het vermijden van een verder oplo
pend tekort op de Rijksbegroting. De lasten voor de onder de oorlog sterk 
gegroeide staatsschuld waren immers groot. Die staatsschulden, waaronder 
ook het pakket Duitse rijksmarken moest worden gerekend dat tegen staats
papieren van De Nederlandsche Bank moest worden overgenomen, weer
spiegelden de armoede van het land na vijf jaar bezetting en uitplundering. 
Wilde men geen gebruik maken van waardevermindering van de munt
eenheid of gedeeltelijke niet-erkenning van de staatsschuld, dan bleven als 
enig middel de Bijzondere Belastingen over. Met de opbrengst van die be
lastingen, voornamelijk te betalen in geblokkeerd geld, kon een deel van de 
staatsschuld worden afgelost of voorkomen worden dat de staat het begro
tingstekort verder zou moeten laten oplopen.

Niet onbelangrijk was voor Lieftinck het derde doel, dat men zou kunnen 
rangschikken onder sociale correcties. Een Heffing Ineens zou geen rekening 
kunnen houden met de oorzaak van iemans vermogen op een bepaalde 
peildatum. De VAB deed dat wel. Deze belasting richtte zich immers op de 
verrijking van personen en bedrijven door de oorlog, waarbij een onder
scheid zou worden gemaakt tussen oirbare verrijking ten gevolge van de 
oorlog (aflossing schulden door inflatie, gestegen prijzen voor allerlei goe
deren zoals huizen door schaarste en inflatie ) en een onoirbare verrijking 
door hulpverlening aan de vijand of het profijt trekken van de nood van 
het volk (woeker, hamsteren, zwarte markt). Het rechtvaardigheidsbeginsel 
vorderde volgens Lieftinck dat dit onderscheid in de vermogensaanwas 
werd aangebracht en beide soorten aanwas werden belast alvorens te komen 
tot een werkelijke, eerlijke heffing op alle vermogens en bezittingen. VAB 
en Heffing Ineens hadden in sociaal opzicht verstrekkende doelen: de Me
morie van Toelichting stelde dat de VAB "vooral gericht is op de correctie 
van de tijdens de oorlog ingetreden wijzigingen in de bezitsverhoudingen, 
terwijl de algemene vermogensheffing een correctie zal brengen op de daar
na overblijvende verschillen in bezit". Wilde men de rechtvaardigheid vol
ledig doen zegevieren dan moest ook datgene, wat onder de oorlog uit oor
logswinst was verteerd, kunnen worden belast, maar hier liet de fiscale 
techniek haar grenzen kennen. Wel kondigde Lieftinck aan dat hoge verte
ringen in de oorlog door de belastingdienst zouden worden geschat en via 
het Buitengewoon Navorderingsbesluit worden aangeslagen. Het kwam er 
niettemin op neer dat de belasting zou zijn gericht op de resterende voorde
len uit de oorlog. Diegenen die hadden gefuifd onder de oorlog en hun oor
logswinsten hadden opgemaakt waren het beste af. Diegenen die hun win-
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sten hadden belegd of in roerend goed hadden gestoken (kunstvoorwerpen) 
konden de fiscus niet ontgaan volgens Lieftinck. Door de geldblokkering, de 
registratie van effecten, het Buitengewoon Navorderingsbesluit, de Beschik
king Fiscale Recherche en het Besluit Uitbreiding Bevoegdheden Belasting
ambtenaren zou ontduiking van deze VAB vrijwel onmogelijk zijn. De 
hardheid in dit wetsontwerp werd weer wat afgezwakt door de bepalingen 
dat de minister in sommige gevallen uitstel van betaling of zelfs afschrij
ving van betaling kon accepteren en tegemoetkomingen kon doen wegens 
bepaalde onbillijkheden. Lieftinck had bijvoorbeeld het oog op landbouwers 
die de hypotheek op hun bedrijf hadden afgelost en hun aanwasbelasting al
leen in schuldbewijzen zouden kunnen voldoen. Het wetsontwerp, waar
van Lieftinck toegaf dat het nogal ruw werkte, schiep ook de mogelijkheid 
om bij een aanslag voor onoirbare aanwas na een uitspraak bij de raad van 
beroep en de Hoge Raad beroep in te stellen op een scheidsgericht voor de 
VAB. Het wetsontwerp bedreigde het opzettelijk doen van een verkeerde 
aangifte of het opzettelijk overleggen van valse gegevens met max. vier jaar 
gevangenisstraf.2

Omdat de VAB - zoals de KVP-er Teulings later in de Tweede Kamer op
merkte - "een van de grote punten is, waaraan wat te kluiven valt", is in de 
schriftelijke behandeling van het wetsontwerp door de Tweede Kamer op 
nogal wat punten met succes getracht de minister tot nuanceringen in zijn 
ontwerp te brengen, al werden deze door Lieftinck tegen een bepaalde prijs 
aangebracht. Van groot belang was de wijziging op verzoek van de KVP en 
de PvdA in het stelsel van de tarieven voor de onoirbare en oirbare aanwas. 
De onoirbare aanwas zou worden belast met 90%; de oirbare aanwas met 
50%. Dit was op zichzelf al een concessie aan het concept van het wetsont
werp dat Lieftinck had gemaakt, waarin hij alle aanwas met 100% wilde be
lasten, zoals Teulings over het eerste mondelinge onderhoud over dit wets
ontwerp met de minister aan de Tweede Kamer - niet weersproken door 
Lieftinck - mededeelde.3 Zowel de KVP als de PvdA hebben een progressief 
tarief voor de oirbare aanwas bepleit, waarbij de KVP hoopte op een tarief 
dat lager zou beginnen en op 70% zou eindigen om kleine bezitters te ont
zien en de PvdA met 50% wilden beginnen om bij 90% te eindigen om al te 
grote bezitsverschillen uit de oorlog ontstaan, te voorkomen.4 Lieftinck koos 
voor een tussenoplossing, waarbij hij op dit punt meer belasting kon bin
nenhalen. Uit sociale overwegingen, zoals hij schreef, wilde hij een tarief 
van 50% op de eerste (oirbare) aanwas van 50.000 gulden van natuurlijke 
personen, 60% voor de volgende 50.000 en 70% voor hetgeen de 100.000 gul
den te boven zou gaan. In ruil hiervoor werd de vrijstelling voor normale 
besparingen gebracht op per persoon 10.000 gulden (was 5.000 gulden). Per
sonen beneden de 18 jaar hadden 1000 gulden vrij. Zo was Lieftinck ook wel 
bereid om voor uitmergeling van landbouwgronden onder de oorlog rege
lingen te treffen, waardoor de stijging van de grondprijzen en dus de aanwas 
voor de boer of tuinder meer in overeenstemming kon worden gebracht 
met de werkelijke waarde. Of de boeren en tuinders daar veel aan hadden - 
in de Tweede Kamer zou Van der Weijden (KVP) op dit punt terugkomen -
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mocht betwijfeld worden, gezien de uitbreiding die Lieftinck op verzoek van 
een aantal Kamerleden had gegeven van het begrip "onoibare aanwas". Hier 
werd aan toegevoegd "dan wel op ongerechtvaardigde wijze verkregen". 
Aangezien de minister de bewijslast bij de belastingplichtige had gelegd door 
de bepaling dat gebrek aan bewijs omtrent de oirbare herkomst de aanwas als 
onoirbaar zou stempelen, dreigden vooral die ondernemers (en landbou
wers) die aan de bezetter ook onder dwang hadden geleverd onder het hoge 
tarief te vallen. Lieftinck meende echter dat deze kwestie door de rechter 
moest worden uitgezocht. Toch heeft Lieftinck ten aanzien van het punt 
van de onoirbare aanwas, juist met het oog op de leveranties aan de vijand, 
onder druk van de Kamer zich gedwongen gezien in een vierde Nota van 
Wijziging de goederenleveranties als onoirbaar te kenschetsen, wanneer 
deze waren gedaan "in strijd met de zorgvuldigheid ten aanzien van de na
tionale zaak, welke redelijkerwijze betaamde".5

Een soortgelijke ruil van voor- en nadelen paste Lieftinck toe bij het zeer 
ingewikkelde punt van de waardering van effecten en onroerende goederen 
van lichamen. Zo was Lieftinck bereid om de correctie op de koers bij het 
begin van het belastingtijdvak (1 mei 1940) van 5% op 10% te brengen, aan
gezien de effecten door het uitbreken van de oorlog in september 1939 al aan 
het dalen waren. De minister haalde het verlies weer ruim terug door de 
vrijstelling van aandelen van besloten vennootschappen voor aandeelhou
ders met aanmerkelijk belang ongedaan te maken. Teulings (KVP) zou later 
tevergeefs proberen dit voor de familie-NV's zo belangrijke punt alsnog te
rug te draaien. Concessies die Lieftinck verder deed betroffen verdergaande 
vrijstellingen voor coöperatieve lichamen en het laten vervallen van een 
berekening van aanwas op door oorlogsomstandigheden vernietigd goed. 
Beide concessies hadden voor de schatkist weinig nadelen. Lieftinck wist 
derhalve goed wat hij ruilde. Het zeer ingewikkelde wetsontwerp, met zijn 
talloze bepalingen omtrent de bezitsaanspraken van personen en lichamen 
die voor belasting in aanmerking kwamen, was door deze wijzigingen niet 
wezenlijk aangetast. Overtuigd van het zeer grote belang dat met dit wets
ontwerp voor het land op het spel stond zou Lieftinck dan ook niet toestaan 
dat in de plenaire zitting van de Tweede Kamer over dit wetsontwerp af
breuk zou worden gedaan aan de effecten ervan. De mondelinge behande
ling van dit wetsontwerp zou vele dagen in beslag nemen, maar de serie 
amendementen die hieruit voortvloeide was bij voorbaat vrijwel kansloos.

Op 31 juli 1946 begonnen de debatten in de plenaire vergadering van de 
Tweede Kamer. Hoewel het wetsontwerp uiteindelijk door alle partijen zou 
worden aanvaard, heeft de oppositie zich aanvankelijk nogal kritisch opge
steld. Het Kamerlid De Wilde (ARP) heeft zich zelfs zo laten gaan in zijn af
keuring van het beleid van Lieftinck, dat de minister geen reden meer zag 
om het betoog van De Wilde serieus te beantwoorden. De Wilde bracht dan 
ook nogal wat in het geding. De VAB was volgens hem "de zwaarste, de 
meest drukkende belasting, die ons volk is opgelegd. Het is een belasting, die 
voor veler besef zeer ongelijk en daarom onrechtvaardig zal werken."6 Dat 
er radicale maatregelen nodig waren en naar het rechtsbewustzijn van de
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bevolking vereist, ontkende De Wilde niet. Hij vond alleen dat nu toevallig 
diegenen werden getroffen, die het geld hadden opzij gelegd. Spaarzin en 
ondernemingsgeest konden door de VAB worden gedood. Ook leek het niet 
ondenkbaar dat door deze belasting zoveel economische macht bij politieke 
personen werd gelegd, dat dit "tot dwingelandij en corruptie" moest voeren. 
De onduidelijkheid over de onoibare aanwas zette de deur open voor wille
keur. Het hele wetssysteem van de VAB was volgens hem zo ingewikkeld 
dat het beter was om de zwarthandelaren en leveranciers aan Duitsland 
voor 100% te pakken en verder te volstaan met een progressieve vermo- 
gensheffing. Schmal (CHU) was beter te spreken over het ontwerp. Volgens 
hem zou geen enkel wetsontwerp op dit gebied iedereen ten volle kunnen 
bevredigen. Zijn zorg betrof vooral de kapitaalsverzekerden, veelal mid
denstanders, die aan de vrijstelling van 10 mille niet voldoende zouden 
hebben om hun bedrijfje voor de toekomst veilig te stellen.7

Bierema (PvdV) had wel kritiek, maar was het met Lieftinck eens om 
door ingrijpende belastingmaatregelen het te veel aan geld weg te werken. 
Experimenten in andere landen om langs monetaire weg het geld te laten 
wegvloeien hadden hem geleerd dat de weg van Lieftinck rechtvaardiger 
was. Bezwaren had hij wel. Hij vond de norm voor onoirbare aanwas te 
vaag. Hoewel hij - anders dan De Wilde - een zekere progressie in de VAB 
wilde accepteren, ging de progressie die Lieftinck bij Nota van Wijziging had 
ingevoerd hem te ver. De pensioengerechtigden waren volgens hem in de 
VAB bevoordeeld boven kapitaalsverzekerden. Hij kwam, evenals Schmal 
en Teulings, op voor de personen die aandelen hadden in familieonderne- 
mingen. Deze personen dreigden tweemaal door de belasting gepakt te wor
den, namelijk als particulieren met een belegging en als delen in de onder
neming. Of van de doelstelling van de VAB - en van de Heffing Ineens - 
namelijk de sanering van de geldhoeveelheid in Nederland veel terecht 
kon komen, betwijfelde Bierema, die dan ook een drastische bezuiniging 
van de overheidsuitgaven een eerste voorwaarde noemde om deze doel
stelling te halen.8 Voor de oppostionele CPN sprak Hoogcarspel weliswaar 
zijn instemming uit met het wetsontwerp, maar hij had toch nogal wat 
kanttekeningen. De communist haalde fel uit tegen de zwarthandelaren en 
bunkerbouwers en zag daarom liever de onoibare aanwas met 100% belast. 
Ook achtte hij een progressie die voor oirbare aanwas doorliep tot 90% 
boven de 300.000 gulden redelijker, teneinde de kapitaalsaanwas in handen 
van de gemeenschap te brengen. Een poging van Hoogcarspel deze twee 
wensen bij amendement in de wetstekst te brengen mislukte, met alleen de 
stemmen van de CPN voor. Lieftinck zei namelijk dat 100% niet realistisch 
was. De personen met een onoirbare aanwas zouden toch ook proceskosten 
moeten kunnen betalen, zodat het eindeffect toch de 100% zou benaderen. 
De progressie wilde Lieftinck niet verder optrekken, teneinde een verschil te 
kunnen houden ten opzichte van de onoibare aanwas.9 Tenslotte voerde 
Van Dis (SGP) het woord. Hij vreesde gote staatsinmenging en voorspelde 
afhankelijkheid van het particuliere bedrijfsleven van de staat. Deze som-
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bere zienswijze op de effecten van de VAB zou Van Dis niet verhinderen 
zijn stem aan het wetsontwerp te geven.10

Van groot belang waren de zeer uitvoerige betogen van de woordvoerders 
van de regeringsgezinde fracties, Schilthuis (PvdA), Teulings (KVP) en Van 
der Weijden (KVP). "Er is nooit in Nederland een wetsontwerp ingediend, 
dat in zo sterke mate als het ontwerp vermogensaanwasbelasting verplaat
sing van vermogen met zich bracht", aldus begon Schilthuis zijn betoog. 
Uiteraard was dit Kamerlid tevreden over het wetsontwerp, zoals dat na alle 
wijzigingen op tafel lag. Anders dan De Wilde of Schmal achtte hij het juist 
dat de vermogens werden teruggebracht tot het peil van voor de oorlog en 
wel in de minder waard geworden guldens van na de oorlog. Alleen zo kon 
de verarming van het land ook voor de vermogensbezitters tot uitdrukking 
worden gebracht. Kritiek had hij op de behandeling door het ontwerp van 
de oorlogsschade aan onroerend goed, waarbij algeheel verlies van dat goed 
wel in mindering kon worden gebracht op de vermogenstoestand, gedeelte
lijk verlies niet. Ook vond hij het systeem van onoirbare aanwas, naar de 
nieuwe formulering van Lieftinck, geen verbetering, waar het ging om de 
land- en tuinbouwers en de middenstand. Hij was van mening dat niet alle 
leveranties door deze groepen via inkooporganisaties aan de vijand tegen 
bepaald niet hoge prijzen hun konden worden aangerekend. Deze groepen 
waren volgens hem door de voorafgaande crisisjaren al zozeer getroffen dat 
de VAB met het hoge tarief voor de aanwas ten gevolge van leveranties die 
deze groepen niet zelf hadden kunnen bestemmen de bedoelde groepen te 
zwaar zou belasten. Op dit laatste punt heeft ook Van der Weijden (KVP) 
gewezen. Dit Kamerlid bepleitte een systeem dat de vermogens verbetering 
van de land- en tuinbouw ten opzichte van de vooroorlogse situatie, gerea
liseerd dank zij de oorlog, grotendeels zou ontzien. Een nieuwe verarming 
van het platteland zou "bedenkelijke verschuivingen" opleveren "in de 
geestesgesteldheid en denkbeelden van deze mensen". Men moest het plat
teland ontzien, want dat was "een waarborg voor orde, rust en werklust", 
aldus Van der Weijden. De volksverbeelding had volgens hem in de oor
logsjaren de boeren en tuinders ten onrechte als miljonairs voorgesteld, ter
wijl het zo was dat de gestegen welvaart op het platteland - die Van der 
Weijden niet ontkende - alleen maar door hard werken was verkregen 
(voor de actie van de KVP-fractie in de Tweede Kamer om de afkalving van 
de niet slechte positie van sommige boeren en tuinders door bepaalde om
standigheden in de loop van 1947 - weer, gebrek aan voer en kunstmest e.d., 
prijs- en subsidieregelingen - tegen te gaan, namelijk bij motie van het Ka
merlid Groen in september 1947, zie hoofdstuk VII, par.IV.c.).11

Het enige Kamerlid dat het wetsontwerp volledig beheerste was Teulings, 
die dan ook door Lieftinck veel lof kreeg toegezwaaid, ook al moest deze 
vrijwel alle amendementen van Teulings afwijzen. Teulings heeft de VAB 
positiever benaderd dan, later, de Heffing Ineens. Dat had sterk te maken 
met zijn opvatting dat de VAB terecht werd ingevoerd om de geldhoeveel
heid in Nederland aan te passen aan de verarming van het land, terwijl - 
zoals later zou blijken - hij de Heffing Ineens moeilijk los kon zien van de
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visie van Lieftinck om door middel van de Bijzondere Belastingen te ko
men tot andere sociaal-economische verhoudingen in het land, zoals 
Lieftinck die aan het slot van de behandeling van de VAB in de Tweede Ka
mer zou ontvouwen. Teulings stond daarbij onder sterke druk, zoals hij ook 
in de Kamer meedeelde, van zijn achterban, die zich in honderden brieven 
beklaagde over deze belastingen.12 De belangrijkste vraag in Teulings' rede
voering was die naar het begrip onoibare aanwas. Viel hieronder ook de le- 
vering van goederen en diensten die was geschied onder onontkoombare 
dwang en te goeder trouw? Bij de artikelsgewijze behandeling zou dit 
vraagstuk nog worden uitgediept, omdat Donker (PvdA) zich afvroeg of het 
Besluit Bezettingsmaatregelen (E.93), dat een aantal verordeningen over le- 
veringen van goederen en diensten aan de Duitsers na de oorlog als geldend 
recht (lijst B) erkende, niet voor complicaties zou zorgen bij het bepalen van 
oirbare aanwas. Romme (KVP) heeft daarop gesteld dat E.93 nooit was be
doeld om iemands zuiverheid van handelen te bepalen, waarbij Lieftinck 
zich aansloot. Ter beantwoording van de vraag van Teulings, Van der 
Weijden en vele andere Kamerleden of de land- en tuinbouwers onder het 
zware tarief van 90% vielen, antwoordde Lieftinck dat zij, die via veilingen 
goederen hadden afgeleverd, zonder dat zij redelijkerwijze konden voor
zien dat deze aan de vijand en zijn handlangers ten goede zouden komen, 
niet onder het hoge tarief zouden vallen. Het scheidsgerecht voor de VAB 
zou nader moeten bepalen wat redelijkerwijze op een bepaald tijdstip in een 
bepaalde streek kon worden verwacht omtrent het gedrag van de leveran
ciers. De Kamerleden hebben met deze uitleg zich tevreden getoond.13

Teulings had nogal wat wensen van zijn fractie in amendementen ver
vat. Zo wilde hij het vrijstellingsbedrag verhogen, wanneer het ging om in
komsten uit vermogen en in het geval van zeer grote gezinnen. Bij de arti
kelsgewijze behandeling heeft Lieftinck - bijgevallen door Donker (PvdA) - 
dit bestreden. Lieftinck zei de rijke, grote gezinnen niet te willen bevoor
delen boven de arme, grote gezinnen. De minister wilde vermogende men
sen ook daarom niet ontzien, omdat hij van mening was dat men van deze 
categorie personen had mogen verwachten "dat zij de veelvuldige gelegen
heden, die tijdens de bezetting hadden bestaan om een grotere of kleinere 
bijdrage te leveren aan de illegaliteit of aan de oorlogsslachtoffers, wellicht 
wat beter hadden kunnen gebruiken". Teulings meende dat dit argument 
van de minister buiten het debat moest blijven, omdat het onmogelijk was 
na te gaan of bedoelde gefortuneerde personen niet op andere dan financiële 
wijze steun hadden verleend aan het vaderland. Hem ging het om een goe
de gezinspolitiek, ook voor vermogende personen. De minister bleef bij de 
vrijstellingen, zoals die in het wetsontwerp waren omschreven. Verande
ring ervan voor allerlei groepen zou het ontwerp uithollen. Teulings kreeg 
voor zijn amendementen alleen steun van de PvdV.14 Succes boekte 
Teulings slechts met een voorstel om het Nederlandse bedrijf dat buiten 
Nederland werd uitgeoefend onder de regeling te laten vallen dat 110% 
eindvermogen mocht worden berekend ten opzichte van de begindatum. 
Dit voorstel werd aangenomen met de stemmen van de PvdA en CPN te-
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gen. Lieftinck had dit voorstel niet onaannemelijk genoemd. Lieftinck ging 
bovendien mee met de bezwaren van IJsselmuiden (KVP) tegen het onmid
dellijk opleggen van de VAB aan personen en lichamen die door oorlogsge
weld waren getroffen. De zwaarst getroffenen zouden pas na de regeling van 
de materiële oorlogsschade worden aangeslagen.15 Voor de rest accepteerde 
Lieftinck geen wijzigingen in zijn ontwerp.

Het is in de plenaire zitting van de Tweede Kamer over dit wetsontwerp 
geweest, dat Lieftinck ook andere dan zuiver monetaire doelen bij de Bij
zondere Belastingen noemde. De belastingheffing bewoog zich volgens de 
minister in tal van landen in een meer sociaal-economische richting. "Bijna 
overal is men tot de erkenning gekomen, althans in de meer moderne sta
ten, dat de belastingwetgeving mede een belangrijke functie kan vervullen 
op het gebied van de sociaal-economische politiek, hetzij om sociale correc
ties tot stand te brengen op de resultaten van het maatschappelijk stelsel, 
hetzij om behulpzaam te zijn om het economisch stelsel meer gelijkmatig te 
laten functioneren of het in bepaalde banen te leiden, hetzij om het sociaal- 
economisch stelsel in zijn geheel te hervormen."16 De belastingheffing 
diende op dat moment niet meer uitsluitend voor het vullen van de schat
kist. De minister werd door De Wilde (ARP) op dit punt geïnterrumpeerd 
met: "Dat is Duits geredeneerd. Het is fascistisch!" Lieftinck reageerde hier 
niet op.17

Lieftinck stelde vervolgens dat belastingheffing, gezien het progressieve 
tarief, aanvaard werd als middel tot het corrigeren van de inkomensverde
ling. Volgens hem lag ook het corrigeren van de vermogensverdeling voor 
de hand. Aanvaard werd dat deze correctie van de vermogens nodig was in 
bijzondere omstandigheden. Volgens minister was het dan een kleine stap 
om te erkennen dat ook buiten de oorlogsomstandigheden zich verschijn
selen kunnen voordoen, zij het in langzamer tempo, waarbij de inkomens- 
en vermogensverhoudingen ernstig worden verstoord. Aanvaardde men 
correctie van de vermogensverhoudingen in het ene geval, dan diende men 
dat volgens Lieftinck ook in het andere geval te doen.18 Men kan stellen dat 
Lieftinck met deze twee verklaringen over de doeleinden bij belastinghef
fing en de overweging om ook onder normale omstandigheden te komen 
tot het corrigeren van de vermogens in het land een duidelijk visitekaartje 
had afgegeven over wat hem als socialistische minister van Financiën voor 
ogen stond. De Wilde verklaarde van deze uiteenzetting geschrokken te 
zijn. Hij wilde een VAB accepteren om de armoede naar draagkracht te ver
delen. De minister voegde nu plotseling een sociaal element in zijn verde
diging van het wetsontwerp toe, dat hij niet accepteerde. Volgens De Wilde 
ging het kennelijk allemaal om de nivellering van vermogens: "alle socia
lisme leidt die kant uit, of het nu is personalistisch socialisme of nationaal- 
socialisme".19 Zijn poging alsnog het enkelvoudig tarief voor oirbare aan
was (50% of 60%) in het wetsontwerp te brengen leed schipbreuk. Een daar
toe strekkend amendement kreeg slechts de steun van de PvdV, SGP en 
CHU. Een poging van Donker (PvdA) om op dit zelfde punt juist verder 
gaande progressie in te voeren werd door Lieftinck bestreden (alleen steun
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PvdA-CPN).20 Het wetsontwerp op de VAB werd tenslotte na dagenlange 
debatten en de afhandeling van 25, voor het merendeel zeer technische 
amendementen - waarvan er slechts twee succes boekten -, zonder hoofde
lijke stemming aangenomen.21

De behandeling van het wetsontwerp op de VAB in de Eerste Kamer op 
18 september 1946 stond sterk onder invloed van de beschouwing, hierbo
ven aangehaald, die Lieftinck aan het doel van belastingheffing had gewijd. 
Pollema (CHU), Molenaar (PvdV) en Rip (ARP) wezen deze uitgangspunten 
van Lieftinck, die zij ook meenden te bespeuren in de VAB, met kracht af. 
Van den Brink en Wijffels, beiden KVP, accepteerden de VAB als een mid
del om de geldsanering af te ronden en de schatkist te vullen, maar wezen 
vermogensegalisatie als doel in de belastingheffing en vooral bij deze VAB 
af. Merkwaardig was dat Van Canten (CPN) waarschuwde voor de aantasting 
van particulier kapitaal, omdat daarmede de invloed van de banken in de 
bedrijvigheid van Nederland gevaarlijk zou kunnen toenemen. Hij knoop
te er een pleidooi voor nationalisatie van de banken aan vast. In ’t Veld 
(PvdA) deed alle moeite om aan te tonen dat deze speciale vermogenscor- 
rectie aanvaard kon worden, los van de vraag of men de socialistische belas- 
tingpolitiek steunde. Hij begreep heel goed dat Lieftinck met zijn betoog in 
de Tweede Kamer tegen de haren van een aantal Kamerleden ingestreken 
had, waardoor het ontwerp wel eens serieuze tegenkanting in de senaat kon 
oproepen. Hij hoopte dan ook van harte, aldus zijn woorden, dat leden van 
de Eerste Kamer, die nog aarzelden, zich van hun grote verantwoordelijk
heid bewust waren. Verwerping van het ontwerp zou grote gevolgen kun
nen hebben.22

Lieftinck heeft de situatie goed aangevoeld. Hij nam nogal wat van zijn 
betoog in de Tweede Kamer terug. Wél hield hij een beschouwing over de 
eigendom, de naar zijn opvatting in de christelijke leer moest worden be
grepen als het uitoefenen van rentmeesterschap. De eigendom was derhalve 
nooit onaantastbaar, maar te danken aan en derhalve ook onderworpen aan 
de gemeenschap. De gemeenschap, de staat, behoefde derhalve inzake de ei
gendom niet afzijdig te blijven. Lieftinck ontkende dat zijn uiteenzetting 
impliceerde dat de VAB - en de Heffing Ineens - zonder meer moest worden 
gezien als "uiting van een bepaald politiek streven om in het algemeen op 
sociologische gronden wijziging te brengen in de vermogensstructuur, ook 
los van de bijzondere omstandigheden". Wél hechtte hij er aan te stellen dat 
in de belastingpolitiek in het algemeen sociaal-economische doelstellingen 
een grote rol dienden te spelen, waarvoor het rentmeesterschap van de ei
gendom volgens hem de basis was. Rip (ARP) en Janssen de Limpens (KVP) 
waren verheugd dat de minister dit wetsontwerp had losgemaakt van een 
bepaalde visie op belastingpolitiek, al achtte Janssen de Limpens het betreu
renswaardig dat de minister zichzelf niet had losgemaakt van een "fascis
tisch of communistisch" belastingbeginsel, namelijk de correctie via de be
lastingen van de vermogens- en inkomstenverhoudingen. Het wetsontwerp 
werd vervolgens met 29 tegen 5 stemmen aangenomen. De CHU had haar 
argwaan jegens de minister niet kunnen overwinnen.23 De wet is vastge-
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steld op 19 september 1946, Stbl.G.264. De effecten van de VAB zullen be
handeld worden aan het slot van de parlementaire geschiedenis van de 
Heffing Ineens.

b. Vermogensheffing Ineens
Tot de zogeheten Bijzondere Belastingen, waarmede Lieftinck de geldzui

vering zocht af te ronden, behoorde de Heffing Ineens. Op 26 oktober 1946 
werd het wetsontwerp inzake de vermogensheffing ineens bij de Tweede 
Kamer ingediend. Nadat de hiervoor behandelde Vermogensaanwasbelas- 
ting de aanwas van de oorlogsjaren grotendeels had wegbelast, diende een 
Heffing Ineens te volgen. Verschillende doelen werden hiermee gediend. 
Door geblokkeerd geld te gebruiken voor de betaling van deze Heffing werd 
overtollige koopkracht vernietigd (monetair doel), door de inkomsten uit 
deze Heffing (en de VAB) voor schulddelging van de staat aan te wenden 
behoefde minder te worden betaald voor rente en aflossing (budgettair doel), 
door de verarming van het land eerlijk over de bewoners om te slaan werd 
een sociaal doel bereikt en door het vertrouwen in de Nederlandse munt te 
herstellen via de monetaire en budgettaire sanering een economisch doel.

De Heffing Ineens zou al het vermogen, naar de stand van 1 januari 1946, 
van natuurlijke personen belasten, alsook van buitenlandse natuurlijke 
personen of lichamen, die in Nederland vielen onder de wet vermogensbe
lasting (1892). Naamloze vennootschappen en andere lichamen waren niet 
bij de Heffing betrokken. In de Toelichting verklaarde Lieftinck dat hij dub
bele belastingheffing wilde voorkomen en bovenal een progressief tarief - 
bijvoorbeeld naar het vermogen van individuele aandeelhouders - wilde 
hanteren. Dit tarief kon uiteraard niet bij lichamen als NV's worden toege
past. De moeilijkheden die overwonnen moesten worden om deze licha
men toch onder de werking van de Heffing Ineens te brengen met het doel 
buitenlandse aandeelhouders te treffen en mee te laten delen in de algeme
ne verarming wogen volgens de minister niet op tegen de verwachte in
komsten. Merkwaardig genoeg golden deze argumenten kennelijk niet voor 
de heffing op buitenlandse lichamen die bepaalde Nederlandse vermogens
bestanddelen bezaten. "Waar heffing in dit geval haar grond vindt in het 
aanwezig zijn van een bepaalde band tussen die vermogensbestanddelen en 
ons land, is er geen reden invloed toe te kennen aan de omstandigheid of de 
eigenaar een natuurlijk persoon dan wel lichaam is", aldus de Toelichting. 
De minister meende dubbele belasting in dit geval te kunnen ondervangen 
door zijn bevoegdheid (wetsontwerp art.39.c) in bepaalde gevallen wegens 
onbillijkheden de heffing te verzachten. In het voorgestelde systeem werd 
door de uitsluiting van (Nederlandse) lichamen van de werking van deze 
heffing mogelijk een groot deel van het bedrijfskapitaal buiten schot gehou
den en werden slechts aandelen belast. Het kleine (eenmans-) bedrijf (mid
denstander, boer, tuinder enz.) werd aldus wel belast, de vennootschap als 
zodanig niet. De fracties van KVP en PvdA in de Tweede Kamer gaven in 
het Voorlopig Verslag Lieftinck gelijk in zijn argumentatie om de bedoelde 
lichamen buiten de Heffing te houden en de benadeling van de kleine on
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dernemer voor lief te nemen. Het was immers praktisch onuitvoerbaar om 
de NV en daarmee gelijk te stellen lichamen in het systeem van het wets
ontwerp onder te brengen (KVP); het onbelast laten van bedoelde lichamen 
was de noodzakelijke consequentie van de progressie (PvdA). In het Voor
lopig Verslag van de Tweede Kamer werd wel de vraag gesteld of de vermo
gens in de dode hand (eigendommen toebehorend aan niet-commerciële 
rechtspersonen, zoals stichtingen van kerkelijke of geestelijke aard met lief
dadige of culturele doelen) niet onder de werking van deze Heffing Ineens 
moesten worden gebracht. Deze vermogens, veelal belegd in staatspapieren 
of andere in guldens luidende activa, hadden immers alle baat bij de hand
having van de waarde van de gulden, welke door de Heffing Ineens zou 
worden vergemakkelijkt. Het ging bij deze vermogens om een groot bedrag 
(blijkens de gegevens van de in 1939 afgeschafte belasting van de dode hand 
was aan die belasting in 1939 onderworpen een vermogen van rond de 1.067 
miljoen gulden). Was het niet onredelijk een belangrijk deel van het Ne
derlandse volksvermogen buiten de omslag van de oorlogsverliezen over 
het Nederlandse volk te houden, ook al erkenden de betrokken Kamerleden 
(PvdA) dat de instellingen van de dode hand bijzondere belangen dienen? 
De KVP-fractie liet onmiddellijk weten absoluut tegenstander te zijn van 
het belasten van het bezit in de dode hand. Lieftinck heeft in zijn Memorie 
van Antwoord een heffing op bedoelde vermogens ''op theoretische gron
den inderdaad verdedigbaar" genoemd, maar praktisch vanwege de bijzon
dere doeleinden van deze vermogens en de geringe opbrengst (vrijstellin
gen) weinig aantrekkelijk. De KVP-fractie had niet ten onrechte er op gewe
zen dat bij een heffing op de vermogens in de dode hand ook andere vor
men van collectief bezit, zoals pensioen- en weerstandskassen (vakorganisa
ties), zouden moeten worden belast.

Kern van het wetsontwerp was de heffing op het persoonlijk vermogen 
volgens een progressief tarief. Onder vermogen werd veel begrepen: roeren
de en onroerende goederen, goodwill van een bedrijf, opgebouwde rechten 
bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (vanaf een bepaald be
drag). Pensioenaanspraken tot 4000 gulden per jaar, alsook levensverzeke
ringen en lijfrenten met een maximale uitkering van 20.000 gulden waren 
vrij. Goud en zilverwerk werd tot een bedrag van 2000 gulden vrijgesteld; 
huisraad, boeken en kunstvoorwerpen tot een bedrag van 15.000 gulden per 
persoon. Daarnaast kregen ongehuwden 8000 gulden vrij, gehuwden 12.000 
gulden en elk kind 4000 gulden. Personen van 40 jaar en ouder, wier inko
men 1500 gulden per jaar niet te boven ging, kregen een vrijstelling van
50.000 gulden. Uiteraard ging het om vermogen, na aftrek van de aanslag 
van de VAB. Dit vermogen werd dan volgens een progressief opgebouwd 
tarief belast, 10% voor vermogen tot 100.000 gulden en geleidelijk oplopend 
tot 25% boven de 1 miljoen gulden. Dit tarief zou het centrale discussiepunt 
worden bij de behandeling door de Tweede Kamer, omdat de KVP het onder 
geen beding wilde accepteren en het wetsontwerp daardoor dreigde te stran
den. De Heffing Ineens kon in termijnen worden voldaan en de minister 
kon uitstel van betaling, betaling op andere wijze dan in geld of afschrijving
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van de belastingschuld accepteren in bijzondere gevallen. Beroep stond 
open bij de Raad van Beroep voor de directe belastingen. Bepalingen van 
strafrechtelijke aard - vier jaar gevangenisstraf bij opzettelijke foutieve aan
gifte - sloten het wetsontwerp af. De opbrengst werd op 2 miljard gulden ge
schat bij een totale belastbare som van 12 miljard gulden.24 De budgettaire 
besparing zou op jaarbasis ca. 67 miljoen gulden bedragen.25

De verdediging van de Heffing Ineens door Lieftinck berustte vooral op 
de noodzaak van de financiële sanering van de staatsschuld.26 Bij voorbaat 
gaf de minister aan dat de Bijzondere Belastingen de staatsschuld slechts ten 
dele konden saneren, zodat het restant slechts kon worden betaald uit de be
lastingen op de nominaal gestegen prijzen en inkomens en - na enige tijd - 
op het reëel gestegen volksinkomen. Juist om de stijging van de productie te 
bereiken, waarop de toekomstige stijging van dat volksinkomen kon wor
den gebaseerd, diende er voor gezorgd te worden dat de belastingplichtigen 
hun inspanningen bleven leveren. "Men kan van hen, die deze inspanning 
moeten leveren, in redelijkheid niet vergen, dat zij de vruchten daarvan, 
via de belastingheffing, voor een groot deel zullen zien dienen tot handha
ving van de bezitsverhoudingen, welke zonder oorlog en daarmede gepaard 
gaande verarming zouden hebben bestaan. Zij zullen - terecht - de vermo
gensheffing ineens zien als een gedeeltelijke omslag van het verlies aan na
tionaal vermogen over de vermogensbezitters die op 1 januari 1946 hier te 
lande woonden, naar de maatstaf van de vermogens van dat ogenblik."27 De 
vermogenden dienden volgens Lieftinck te bedenken dat het achterwege la
ten van de Bijzondere Belastingen verdere geldontwaarding zou betekenen, 
waardoor hun vermogens zouden worden aangetast. "In dit licht gezien, is 
het duidelijk, dat de Heffing Ineens, mits met beleid geregeld, voor vele 
vermogenden niet eens het ergste van de twee kwaden is." Daarbij was 
Lieftinck er van overtuigd dat de bereidheid tot het brengen van offers op 
dat moment nog groot was, zodat de Heffing Ineens zou worden geaccep
teerd. Zou men deze Heffing nalaten en zijn heil zoeken in hogere belastin
gen, dan was het gevaar groot dat de fiscale moraliteit zou dalen naarmate 
de indruk van het gemeenschappelijk doorstane leed zou vervagen. De be
lastingadministratie zou niet in staat zijn een duurzame scherpe controle 
tegen de massale fraude uit te oefenen.

Men krijgt niet de indruk dat Lieftincks betoog erg aansloeg. Hoewel 
Lieftinck ruim tevoren had aangekondigd de geldzuivering te doen afslui
ten met de Vermogensaanwasbelasting en de Heffing Ineens als middelen 
om de enorme hoeveelheden geld definitief aan de omloop te onttrekken, is 
het begrip voor de VAB groter geweest dan voor de Heffing Ineens. De VAB 
had dan ook betrekking op opgeblazen geldhoeveelheden uit de oorlogstijd, 
waarbij gevoelens van afkeer jegens oorlogswinstmakers een grote rol 
speelden. Bij de Heffing Ineens - in de Nederlandse historie als belasting
middel en als dreigement bij bepaalde saneringen van de staatsschuld geen 
onbekend verschijnsel28 - werd het begrip eigendom in het spel gebracht, ze
ker gelet op de eerdere uitlatingen van Lieftinck bij de behandeling van het 
wetsontwerp op de VAB. Juist omdat er al een VAB was ingevoerd, kon
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men zich de vraag stellen of de Heffing Ineens niet te zeer een bepaalde 
groep - de vermogensbezitters - deed opdraaien voor de sanering van de 
staatsschuld die ten behoeve van alle ingezetenen was aangegaan. Een vol
gende vraag was of de kleine bezitters - middenstanders, boeren en tuinders, 
kleine ondernemers - niet ontzien moesten worden, aangezien deze groep 
het belangrijkste aandeel had in de werkgelegenheid en productie van Ne
derland.29 Meer dan bij de VAB brak er daarom een pamflettenstrijd ron
dom de Heffing Ineens uit en werden talloze artikelen over dit wetsontwerp 
in de dag- en weekbladen (vooral ter rechterzijde, zoals Trouw) en in de 
vakpers (zie met name Economisch-Statistische Berichten) geschreven. Veel 
indruk maakte het pleidooi van de President van De Nederlandsche Bank, 
Holtrop, in het jaarverslag over 1946, dat begin 1947 verscheen, om het tarief 
van de Heffing Ineens te matigen, aangezien volgens Holtrop de Heffing In
eens, zoals voorgesteld, het (kleine) bedrijfsleven - de firma en de besloten 
vennootschap - te zwaar zou treffen. "Door deze heffing, waarbij geen bij
zondere aanleiding is voor de verwachting dat de last der heffing in het al
gemeen wel zal worden opgevangen door het bezit van in de oorlog geaccu
muleerde liquide middelen, kan inderdaad de onderneming in liquiditeits- 
moeilijkheden komen, omdat zij niet, zoals de particulier, een deel van 
haar vermogen kan afstoten of als betaalmiddel kan gebruiken." De moge
lijkheid van uitstel van betaling bood volgens Holtrop enige uitkomst, maar 
de plicht tot betaling "blijft toch een druk vormen op de toekomstige mid
delen der onderneming".30 Deze stellingname van Holtrop, voordat het 
wetsontwerp in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer behandeld 
zou worden, heeft veel invloed uitgeoefend: Teulings (KVP) zou deze dan 
ook hanteren bij zijn pleidooi voor een veel gematigder tarief, juist voor de 
kleine vermogens.

Het Voorlopig Verslag weerspiegelde de hiervoor genoemde discussies 
over de Heffing Ineens. Dat de ARP, CHU en PvdV bij de economische 
grondslagen en ethische fundering van de Heffing Ineens nogal wat vraag
tekens plaatsten was niet zo verwonderlijk na de debatten over de VAB. Dat 
de CPN meende dat er genoeg te halen was bij de vermogende Nederlanders 
was evenmin een verrassing. Ook was het niet opmerkelijk dat de PvdA 
Lieftincks voorstel verdedigde. Volgens de PvdA was de zorg van bepaalde 
kringen over de armslag voor het bedrijfsleven, gefnuikt als die zou worden 
door de hoge tarieven van de Heffing Ineens, ongegrond. De banken zou
den, eenmaal verlost van het schatkistpapier, meer crediet voor het be
drijfsleven kunnen openen. De PvdA was van mening dat het verzet tegen 
de Heffing voornamelijk kwam uit kringen die terugkrabbelden nu er wer
kelijke offers gevraagd werden. Zoals van de arbeiders iedere dag hun arbeid 
werd gevraagd, zo moesten ook ondernemers en vermogensbezitters hun 
offers brengen, aldus de PvdA. Veel opmerkelijker was dat de KVP nogal 
wat bezwaren ventileerde. Zij achtte de bevolking te zwaar belast door de 
VAB én de Heffing. Het merendeel van de KVP-fractie was van oordeel dat 
de economische grondslagen goed moesten worden overdacht en "dat het 
algemeen belang ook in zijn sociaal aspect niet wordt gediend met een
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maatregel, die economisch hoogst nadelige repercussies zou hebben". Het 
verwijt van terugkrabbelen zoals de PvdA die had geuit, noemde de KVP 
"niet bevorderlijk voor een zakelijke en objectieve gedachtenwisseling". 
Hoewel de KVP-fractie de financiële overwegingen van Lieftinck billijkte, 
achtte zij het niet juist deze een overwegende rol te laten spelen. De econo
mische gevolgen moesten meer worden overdacht en de spaarders en het 
bedrijfsleven moesten worden ontzien. Alleen zo konden de broodnodige 
investeringen op gang worden gehouden. De financiële voordelen wogen 
volgens de KVP niet op tegen de economische nadelen.31

Lieftinck ontveinsde zich niet dat over de Heffing Ineens minder een
stemmigheid heerste dan in 1945, toen de eerste plannen voor de geldsane- 
ring bekend werden gemaakt. Juist omdat de toestand zich veel minder 
gunstig had ontwikkeld dan aanvankelijk was gedacht was de afronding van 
de geldsanering des te noodzakelijker. Tegenover de nog steeds geringe hoe
veelheid goederen mocht niet de sluis van de deblokkering in vrij geld 
worden gezet, op straffe van inflatie. Lieftinck hield vol dat deze monetaire 
sanering voorkwam dat nog lange tijd zeer hoge belastingen zouden moeten 
worden geheven, waardoor de spaarders en vermogensbezitters ook zouden 
worden getroffen. Hoewel Lieftinck ontkende dat de ontwikkeling van de 
nijverheid zou worden geschaad door deze Heffing, heeft hij het aan de an
dere kant een voordeel van de Heffing genoemd dat kapitaalintensieve be
drijven voorlopig niet in Nederland zouden worden gevestigd en al te 
grootse uitbreidingen van bestaande bedrijven werden ontmoedigd. Een po
ging van enkele Kamerleden om over dit vraagstuk de minister van Econo
mische Zaken, Huysmans (KVP), te horen, werd door Lieftinck onmiddel
lijk afgestraft: staatsrechtelijk was de minister, die de Memorie van Toelich
ting had ondertekend, verantwoordelijk. In ieder geval was het wetsont
werp "gebouwd op de grondslag van de sociale ethiek van de regering, ter
wijl de constructie zelve in grote mate mede bepaald is door overwegingen 
van economische en technische doelmatigheid."32

Hoezeer ook Lieftinck overtuigd was van de doelmatigheid van het wets
ontwerp, toch ging de minister overstag ten gunste van een aantal door de 
KVP gewenste wijzigingen. Zo stelde hij het bedrag van pensioen vrijs telling 
van 4000 op 6000 gulden; spaarders voor eigen rekening ten behoeve van de 
oude dag kregen een extra vrijstelling (3000 gulden). Kleine vermogenbezit- 
ters werden iets meer ontzien en de kinderaftrek werd iets verruimd. Om 
toch de nodige inkomsten te verkrijgen wijzigde Lieftinck het tarief waar
door de progressie voor de hogere vermogens iets werd aangescherpt. Daar
mee moet Lieftinck de KVP als het ware uitgedaagd hebben tot amende
ring.33

Toen Teulings (KVP) op 13 mei 1947 het debat over de Heffing Ineens 
opende, was al uit de aanhef van zijn betoog duidelijk dat de Heffing er niet 
ongeschonden van af zou komen. Ook al stond de Heffing in het urgentie- 
program van de KVP en in het regeringsprogram van het kabinet-Beel, dat 
ontsloeg de Kamer niet, aldus Teulings, om "hic et nunc, naar eer en gewe
ten, dit voorstel te beoordelen op zijn innerlijke waarde en op de uitwer
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king, welke het in de huidige omstandigheden, vandaag de dag, én sociaal 
én economisch voor het volkswelzijn zal hebben".34 Teulings erkende de 
waarde van de Heffing Ineens als een middel om de algemene verarming 
van Nederland om te slaan naar draagkracht. Ook het monetaire aspect van 
de Heffing Ineens werd door de KVP volgens hem niet bestreden. Men kon 
twisten over de vraag of de belastingschulden nu volledig met geblokkeerd 
geld moesten worden betaald of niet, het was ook voor Teulings buiten kijf 
dat de geldzuivering noodzakelijk was geweest en door een Heffing Ineens 
moest worden afgesloten. De krachtige aanpak van dit probleem loofde hij 
in het optreden van Lieftinck, die hij een "bekwame en excessief hard wer
kende bewindsman" noemde. Het wezenlijke bezwaar van Teulings kwam 
dan ook neer op de mogelijke aantasting van de liquiditeit van de kleinere 
ondernemer. Deze wilde hij niet afhankelijk laten worden van bankcre- 
dieten. De verzachting die Lieftinck had aangebracht in de voet van het ta
rief van de Heffing en voor personen, wier vermogen voor meer dan een
derde was belegd in een bedrijf, was voor hem onvoldoende.

Aan het einde van het debat diende Teulings dan ook een amendement 
in op het artikel van het wetsontwerp dat handelde over het tarief. Het 
voorstel van Teulings was om de tariefschaal te matigen, van 4% (was: 5%) 
aan de voet tot maximaal 20% (was: 25%). Hofstra, Wagenaar en Lieftinck 
bestreden dit voorstel. Hofstra (PvdA) bleek bezorgd over de opbrengst van 
de Heffing, Wagenaar (CPN) over de stemming onder de arbeiders die deze 
opvattingen ter rechterzijde zouden vernemen en Lieftinck sprak zelfs van 
een beschadiging van een der hoekstenen van het financiële saneringsplan. 
Het onaanvaardbaar sprak hij echter niet uit. Hij betreurde het voorstel 
maar "ik geef één ding toe, namelijk dat het een voordeel zou zijn, indien 
dit wetsontwerp zou worden aanvaard door de gehele Kamer, althans door 
een zo groot mogelijk deel van de Kamer".35 Teulings hield voet bij stuk, 
aangezien zijn voorstel volgens hem meer recht deed aan de katholieke so
ciale rechtvaardigheid, die niet alleen rechtvaardigheid vorderde ten op
zichte van de arbeidersklasse, maar ook "tegenover personen uit de mid
denstand of uit de hogere klassen".36 Het amendement werd aangenomen 
met 49 tegen 34 stemmen. PvdA en CPN bleken tegenover de rest van de 
Kamer te staan. Met de aanneming van dit amendement zou de opbrengst 
van de Heffing 400 miljoen gulden lager uitkomen, waarmede vooral kleine 
ondernemers waren geholpen. De politieke leider van de KVP, Romme, zou 
in De Volkskrant naar aanleiding van deze overwinning van de KVP 
schrijven dat het oude tarief het grote gevaar met zich meebracht dat belas
ting in goederen zou moeten worden voldaan. De staat zou aldus eigenaar 
worden van allerhande productiemiddelen. "Voor wilde mannen op het 
gebied van de socialisatie, om vinger en duim af te likken. In de Kamer lik
kebaardden de communisten reeds bij dit vooruitzicht." Bij het gematigder 
tarief-Teulings was dit gevaar geweken.37 Van Santen (CPN) noemde later 
in de Eerste Kamer deze redenering van Romme kinderlijk.38 Voor de KVP 
is deze overwinning op Lieftinck zeer belangrijk geweest. De 400 miljoen die 
men had weten binnen te halen voor de middengroepen werd jarenlang
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aangevoerd als bewijs van goede belangenbehartiging door de fractie van 
deze volkspartij.39

Zoals uit de hiervoor genoemde stemming bij het amendement-Teulings 
blijkt heeft de PvdA pal achter de minister van Financiën gestaan. 
Schilthuis (PvdA) heeft met klem gewaarschuwd voor de inflatiegevaren als 
de Heffing Ineens niet zou worden doorgezet. De economische nadelen van 
het wetsontwerp voor het bedrijfsleven achtte hij zwaar overtrokken. Ook 
Hofstra, de financiële specialist van de PvdA, deed weinig anders dan de ar
gumenten van Lieftinck nog eens etaleren. Interessant was hoogstens dat 
Hofstra door middel van dit wetsontwerp geen herverdeling van het natio
nale inkomen mogelijk achtte gezien het geringe bedrag waar het om ging. 
Het sociale element bij de Heffing bestond er volgens hem in "dat een recht
vaardige verdeling van de lasten van de oorlog en een rechtvaardige verde
ling van de vermindering, die het nationale vermogen heeft ondergaan, 
meebrengen, dat althans een gedeelte van deze vermindering rechtstreeks 
wordt gebracht ten laste van de vermogensbezitters en niet in de vorm van 
een jaarlijkse heffing, die wellicht een indirecte belasting zal moeten zijn, 
ten laste van de grote massa van het Nederlandse volk". Het voordeel was 
volgens Hofstra ook dat de Heffing gemakkelijk aan de hand van de dossiers 
voor de VAB kon worden opgelegd; jaarlijkse heffingen waren veel arbeids
intensiever. De Kamer zou, volgens Hofstra, haar verantwoordelijkheid 
slecht begrijpen, indien dit ontwerp niet ongewijzigd - wat de hoofdzaken 
betrof - zou worden aanvaard. Zoals hiervoor is aangetoond was een meer
derheid van de Kamer het met deze opwekking van Hofstra oneens.40

Dichtbij het standpunt van Lieftinck en de PvdA stond de CPN, waarvoor 
Hoogcarspel het woord voerde. De CPN was voor een Heffing, liefst van 
veel grotere omvang, om de staatsschuld te verminderen, aangezien de 
houders van de staatspapieren in de CPN-visie een te grote aanspraak be
hielden op de toekomstige meerwaarde, die door de arbeidersmassa moest 
worden opgebracht. Of de staatsschuld door déze Heffing werkelijk kon 
worden opgelost betwijfelde de CPN-woordvoerder sterk, gezien de zware 
lasten voor de improductieve militaire uitgaven voor een koloniale oorlog. 
Hoogcarspel riep op om daadwerkelijk te hervormen en niet met halfslach
tige methoden te trachten de problemen op te lossen.41

De andere oppositiepartijen waren kritisch over het ontwerp, al zouden 
de ARP, CHU en PvdV daaraan hun stem, zij het na wijziging in het tarief, 
geven. Het meeste opzien baarde Van der Feltz (CHU), die zich zo opwond 
over de socialistische belastingpolitiek dat de voorzitter hem tweemaal 
moest onderbreken. Enerzijds beschuldigde hij Lieftinck ervan dat deze als 
hoogleraar een te grote hang had naar systematiek en theoretische beschou
wingen "met een tekort aan inzicht in de praktische werkelijkheid" - wat 
Lieftinck bij interruptie een goedkoop argument vond -, anderzijds kon hij 
niet begrijpen dat een minister, "die in deze materie toch zoveel knapper is 
dan ik" hardnekkig bleef vasthouden aan een heffing, waaraan zulke grote 
bezwaren waren verbonden voor het herstel van de welvaart van het Ne
derlandse volk. Het motief om aan deze Heffing vast te houden was volgens
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de CHU-woordvoerder partijpolitiek, om precies te zijn nivellering en 
spreiding van bezit. Zijn alternatief was een gedwongen lening van grote 
omvang (2 miljard), waarop Lieftinck onmiddellijk repliceerde: "Moet die 
lening dan niet betaald worden?" Volgens de minister van Financiën miste 
de lening het budgettaire effect - de lasten voor de lening zouden moeten 
worden betaald uit belastingen - en was het onbillijk vermogenbezitters in 
die mate een claim te geven op het toekomstig volksvermogen. Alleen door 
een Heffing kon volgens Lieftinck de geldsanering, staatsschuldverminde- 
ring en budgettaire lastenverlichting mét de oorlogsschadevergoeding wor
den gekoppeld. In het leningensysteem viel dit allemaal niet meer te rij
men. Aangezien Lieftinck zich verder teleurgesteld toonde over het niveau 
van het betoog van Van der Feltz, die de partijpolitiek in het geding had ge
bracht, verklaarde de laatste dat zijn opmerkingen anders bedoeld waren. 
Zijn fractie stemde uiteindelijk voor het wetsontwerp.42

Van christelijke zijde werd nog meer geopponeerd tegen het wetsont
werp. De Wilde (ARP) noemde de Heffing "de tweede grote onteigening 
zonder schadeloosstelling". In feite nam hij een wat tweeslachtige houding 
in door enerzijds te stellen dat hij niets voelde voor het hanteren van de 
belastingschroef als middel voor nivellering - volgens hem zouden ook de 
bezitslozen niets opschieten met overdracht van alle bezittingen en vermo
gens aan de staat en bovendien zouden alle inwoners van het land dan hun 
vrijheid kwijt zijn -, anderzijds had hij formeel geen bezwaren tegen dit 
wetsontwerp, noch tegen de daarin ingevoerde progressie in de Heffing. Hij 
wilde slechts het wetsontwerp toetsen op de vraag of de Heffing in de gege
ven omstandigheden gerechtvaardigd was. Het sterkste argument voor de 
Heffing Ineens zag de ARP in de geldsanering. Aan de andere kant was het 
bedrijfsleven te weinig ontzien. Bij voorbaat wenste hij Teulings in diens 
amendering bij te vallen. Verder sloot hij af met de opmerking dat hij zo
lang mogelijk de minister van Financiën , "die een van de moeilijkste posi
ties in ons land inneemt", zou steunen. De Wilde nam bij de behandeling 
van dit wetsontwerp een duidelijk mildere houding in dan bij de VAB. 
Kwam dat door het optreden van de CHU bij de VAB, die zich toen nogal 
distantieerde van de felle bewoordingen van De Wilde?43 In het christelijke 
kamp was Van Dis (SGP) voorstander van grotere vrijstellingen voor spaar
ders die uit principiële overwegingen geen verzekeringen hadden afgeslo
ten. Pensioentrekkers en polishouders werden immers in het wetsontwerp 
tegemoet gekomen. Verder toonde dit Kamerlid zich bezorgd over de over
heidsbemoeienis met het economisch leven en de hoge overheidsuitga
ven.44 Een zeer negatief oordeel over dit wetsontwerp gaf Bierema (PvdV). 
Het wetsontwerp was volgens hem in strijd met de sociale rechtvaardigheid. 
De spaarders waren bij alle regelingen tot dan toe getroffen te zeer het 
slachtoffer geworden. Hij vreesde dat de Bijzondere Belastingen alle spaar
zin voor de toekomst zouden ondermijnen, waarop Lieftinck interrum
peerde met de stelling dat juist het defaitisme van Bierema aan deze on
dermijning het meeste bijdroeg. Gelet op de economische bezwaren tegen 
het wetsontwerp en de mogelijkheid dat de betaling van deze heffing niet
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geheel in geblokkeerd geld zou geschieden - waardoor het argument van de 
geldsanering werd ondergraven - kondigde Bierema aan dat zijn fractie ern
stige bezwaren tegen de Heffing zoals voorgesteld zou houden, tenzij het 
wetsontwerp op veel punten zou worden bijgesteld.45

Lieftinck heeft in zijn verdediging de zakelijke argumenten ten gunste 
van dit wetsontwerp nogmaals breed uiteengezet. Daarbij vermeed hij - an
ders dan bij de VAB - het sociale aspect uit te diepen. De vrij grote kritiek op 
dit wetsontwerp moest zakelijk worden opgevangen. Daarom ging hij ook 
zo ver dat hij toegaf dat de VAB en de Heffing slechts een klein deel van de 
staatsschuld zouden vernietigen. Er zou dus een flinke last voor het jaar
lijkse budget overblijven, zoals Bierema had gesteld. De minister meende 
echter dat verdere heffingen waren uitgesloten, zodat de spaar- en investe- 
ringsquota niet zou worden ondermijnd. "Voor de nadelen, die er voor het 
economische leven voortvloeien uit een te zware aantasting van de vermo
gens, moet men nu eenmaal op een bepaald punt halt maken. Daarom zou 
ik de zaak niet mooier willen voorstellen, dan zij is. De beide heffingen, ..., 
brengen slechts een zeer gedeeltelijke verlichting. Toch zijn zij onmis
baar."46 De budgettaire toestand zou door een besparing van 67 miljoen gul
den voor de lasten voor de staatsschuld niet doorslaggevend worden verbe
terd: de begrotingstekorten werden immers veroorzaakt door zware lasten 
voor het herstel van orde en rust in Indië, de levensmiddelensubsidies en 
de wederopbouw (resp. 18%, 21% en 31% van het tekort voor 1947). Het be
langrijkste argument van Lieftinck ten gunste van de Heffing Ineens was 
het monetair aspect. Een afkeuring van het wetsontwerp zou dan ook vol
gens Lieftinck een afkeuring van het gehele plan van de geldsanering bete
kenen. Dat betekende dat Lieftinck aankondigde dat verwerping van de Hef
fing Ineens voor hem een reden zou zijn tot aftreden. Ten aanzien van het 
tarief vond hij dat wijziging hiervan in een gematigder tarief ten nadele zou 
werken van de geldsanering; Lieftinck liet echter na de wijziging van het ta
rief onaanvaardbaar te noemen. Tegenover de Eerste Kamer verklaarde hij 
later dat hij zich verplicht voelde "begrip te tonen voor de vrees, dat het 
door hem voorgestelde tarief, met name voor het bedrijfsleven, tot liquidi- 
teitsmoeilijkheden aanleiding zou geven, die mede op psychologische gron
den moeilijk geheel te ondervangen zou kunnen blijken te zijn".47 Een 
vrijwel unanieme aanvaarding van het wetsontwerp achtte de minister van 
hoge morele betekenis. Om de Kamer tegemoet te komen kondigde 
Lieftinck aan dat, indien de Heffing voldoende zou bijdragen aan de ver
dwijning van geblokkeerd geld, de rest van dit geld op bepaalde voor waar
den (b.v. belegging in aandelen of in staatsleningen) kon worden gedeblok
keerd.48

Zoals al is vermeld is Teulings geslaagd met zijn voorstel om het tarief te 
wijzigen. Ook wist Teulings te bereiken dat het bedrijfsleven deze Heffing 
eventueel kon voldoen in 8 in plaats van 5 jaarlijkse termijnen (71 tegen 10 
CPN). De regering nam een amendement van Teulings over om studerende 
kinderen onder de kinderaftrek in dit wetsontwerp te brengen. Daarmede 
ging Lieftinck tot de grens van wat hij aan "wisselgeld" naar de Kamer had
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meegenomen. Hij verklaarde immers ook dat het tarief niet zo laag mocht 
worden en de termijnen voor betaling zo uitgesmeerd dat de heffing niet 
meeer zou werken als sluitstuk van de geldsanering, maar dreigde te wor
den betaald uit de jaarlijkse inkomens.49 De amendering door Teulings had 
het wetsontwerp voor de ARP aanvaardbaar gemaakt. De liberalen bij mon
de van Bierema, die de amendementen van Teulings had ondersteund, 
vonden echter dat de minister onvoldoende aan de bezwaren van de PvdV 
tegemoet was gekomen. Aangezien Bierema geen inhoudelijke bezwaren 
meer inbracht tegen het wetsontwerp, moet de stemverklaring van Bierema, 
die wist dat het wetsontwerp zou worden aanvaard, meer zijn afgelegd uit 
partijpolitieke overwegingen: het electoraat van de PvdV werd immers met 
deze Heffing geen dienst bewezen. Het wetsontwerp werd, zoals te verwach
ten was, zonder hoofdelijke stemming aanvaard, met aantekening van de 
tegenstemmen van de PvdV-fractie.50

De behandeling van het wetsontwerp op de Heffing Ineens in de Eerste 
Kamer op 9 en 10 juli 1947 bracht weinig nieuwe argumenten op tafel. Wél 
voegde Lieftinck, evenals bij de VAB-behandeling in de senaat, weer een 
meer filosofische noot toe aan zijn argumentatie. Het deelhebben via de Bij
zondere Belastingen aan de algemene verarming achtte hij "meer in over
eenstemming met hetgeen mag worden verwacht van hem, die zich als 
rentmeester over zijn bezit gehouden acht tot het beheer naar Christelijke 
levensopvatting, dan een weigeren van een naar ieders vermogen bepaalde 
bijdrage in de algemene nood. Voor enige beduchtheid dat de vermogens
heffing ineens zou leiden tot "staatsfondsvorming" en socialisatie is geen 
grond, evenmin opent de heffing de deur voor een politiek van de rijke 
staat."51 Men diende bij de beoordeling van de Heffing goed te bedenken dat 
de keuze was "dit offer of een ander offer" en niet "dit offer of geen offer". 
De minister gaf de voorkeur aan de eenmalige, deflatoire, sociaal verant
woorde en het budget ontlastende heffing. In uitvoerige betogen plaatsten 
Pollema (CHU) - die overigens afstand nam van het betoog van Van der 
Feltz (CHU) in de Tweede Kamer -, Van den Brink (KVP), Molenaar (PvdV) 
en Rip (ARP) kritische kanttekeningen bij de werking van dit wetsontwerp 
op monetair en budgettair terrein.52 Vooral het betoog van Van den Brink 
was - in het licht van de ooit mede door hem bij de minister van Financiën 
ingediende nota over de geldsanering waarin werd betoogd dat afdoende 
wegwerking van de staatsschuld slechts kon worden bereikt door een om
vangrijke vermogensheffing van 10 miljard gulden (nota van zes econo
men, d.d. 18 mei 1946)53 - merkwaardig, nu hij meende dat rechtvaardig
heids- en doelmatigheidsoverwegingen een dergelijke heffing ondenkbaar 
maakten en hij vervolgens ook de bescheiden Heffing Ineens van Lieftinck 
een belemmering vond van de rust op economisch en financieel gebied. De 
Heffing Ineens vond Van den Brink vanuit budgettaire overwegingen zelfs 
beneden de maat. Als afsluiting van de geldsanering kon hij de Heffing ech
ter aanvaarden. Pollema en Molenaar kondigden aan het wetsontwerp niet 
te kunnen steunen. Zij waren niet overtuigd van de budgettaire en mone
taire voordelen van de Heffing voor de sanering van de gulden en het
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staatsbudget. Pollema zei nadrukkelijk dat de houding van de CHU-fractie 
na lang beraad was bepaald en niets had te maken met wat men "populair 
en cru pleegt te noemen: de bescherming van de geldzak". Voor Molenaar 
was de onvoldoende aandacht van Lieftinck voor de belangen van de kleine 
spaarders en lieden met een levensverzekering de doorslaggevende reden 
om zich uiteindelijk tegen het wetsontwerp te keren. Daarentegen verklaar
de Rip (ARP) overtuigd te zijn van de noodzaak van een heffing ineens 
boven een lening, zoals Lieftinck volgens hem overduidelijk had aange
toond. Gelet op de steun die de ARP vanaf de aanvang van de geldzuivering 
de minister van Financiën had gegeven, wilde ook de fractie in de senaat bij 
dit wetsontwerp niet achterblijven. Aangezien de PvdA en de CPN zich ak
koord verklaarden met de Heffing was de uitslag in de Eerste Kamer 23 
tegen 6 (CHU en PvdV). De wet is vastgesteld 11 juli 1947, Stbl. H. 238.54

Eind 1947 werden de eerste voorlopige aanslagen in de Bijzondere Belas
tingen opgelegd. Pas in 1948 begonnen de inkomsten uit deze belastingen 
goed binnen te komen. Tot en met 1948 was 2.1 miljard gulden werkelijk 
geïnd, waarvan twee-derde door de VAB en een-derde door de Heffing In
eens. Al in mei 1948 werd door het ministerie van Financiën geschat dat de 
inkomsten uit de Bijzondere Belastingen lager zouden uitvallen dan na de 
parlementaire behandeling was geraamd: de VAB had in totaal 3.5 miljard 
moeten opleveren (10 miljard vermogensaanwas leverde na aftrek allerlei 
posten ca. 6.5 miljard belastbare aanwas op), de Heffing Ineens 1.6 miljard 
gulden (bij een totale belastbare som van 11 a 12 miljard gulden). Men 
schatte in mei 1948 dat de totale opbrengst maximaal 3.5 miljard gulden zou 
bedragen. De bedragen waren uiteindelijk 2.1 miljard gulden voor de VAB 
en 1.1 miljard gulden voor de Heffing Ineens.55 Het merendeel van de Bij
zondere Belastingen is betaald met afboekingen op geblokkeerd geld (en 
Grootboek-1946, een omzetting van geblokkeerd geld in rentedragende reke
ning) en op zekerheidstellingen (door belastingschuldige reeds gestorte be
dragen). Een niet onbelangrijk deel (ca. 1/6) was betaald met geconsolideerde 
staatsschuldpapieren en een soortgelijk percentage in vrij geld en vrij spaar
tegoed. Ongetwijfeld was de opbrengst van de Bijzondere Belastingen enigs
zins teleurstellend, gelet op de eerdere uitspraken van Lieftinck dat lagere 
opbrengsten voor deze belastingen nadelige gevolgen zou hebben voor de 
vernietiging van het te veel aan geld, vermindering van de staatsschuld en 
van de lasten voor het budget. Aan de andere kant was de opbrengst hoog 
genoeg om een aanzienlijke invloed ten goede uit te oefenen op de ontwik
keling van de staatsschuld en het budget na de oorlog en op de afwikkeling 
van de geldsanering. Voor de afwikkeling van het restant aan geblokkeerd 
geld is een aparte Beschikking Afwikkeling Geldzuivering-1947 uitgevaar
digd (Stbl. H. 377), die begin 1948 in werking trad. Deze beschikking is later 
bevestigd in de Wet Afwikkeling Geldzuivering (Stbl. J. 53). Op deze afwik
keling zal apart worden teruggekomen.

Eerst zal nog aandacht worden besteed aan twee wetsontwerpen, die kort 
na de afhandeling van de Bijzondere Belastingen in het parlement werden 
ingediend ter bepaling van de waardering van effecten bij de VAB en ter
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correctie van enkele artikelen uit de wetsteksten van de Bijzondere Belas
tingen. Niet alleen om hun inhoud waren deze twee kleine wetsontwerpen 
van belang, maar ook vanwege de duidelijke confrontatie tussen de mini
ster van Financiën en diens belangrijkste opponent bij de hele wetgeving op 
de Bijzondere Belastingen, Teulings (KVP). De eenheid in het regeringsblok 
kwam door deze groeiende confrontatie tussen de PvdA, die de socialistische 
minister van Financiën door dik en dun steunde, en de KVP, die als volks
partij zich verplicht achtte voor een breed spectrum van belangen op te ko
men, onder zware druk te staan. De PvdA wenste, niet onbegrijpelijk voor 
een socialistische partij die ten dele aanknoopte bij de vooroorlogse ooit 
revolutionair getinte SDAP, de Bijzondere Belastingen aan te grijpen om tot 
een andere verdeling van de aardse goederen in Nederland te komen; de 
KVP stond sedert begin 1947 onder druk van de groep-Welter, die ook de 
onvrede over de sociaal-economische politiek bij een deel van de katholieke 
achterban - middenstanders en beter gesitueerden - zocht uit te buiten. Van
uit deze achtergrond kreeg de discussie over de aanvulling en wijziging van 
de Bijzondere Belastingwetgeving een aparte spanning.

c. Waardering effecten
Het beursverkeer op de Amsterdamse effectenbeurs was na de oorlog ge

ruime tijd onderworpen aan allerlei beperkingen in verband met tijdelijke 
en meer algemene omstandigheden, die door de beurshandel zoals de com
missionairs en de banken slechts met moeite werden geaccepteerd en door 
de KVP-Tweede Kamerfractie in het Voorlopig Verslag op de begroting van 
Financiën voor (1946 en) 1947 werden beschouwd als mogelijke bewijzen 
voor de socialistische neigingen van de minister om onder het mom van de 
geldsanering de beurs te laten verkommeren. Minister Lieftinck meende 
echter dat deze beschuldiging geen hout sneed. Hij was van oordeel dat "het 
apparaat van het effectenverkeer in de jaren van onze grootste bloei inder
daad onschatbare diensten heeft bewezen" en dat hij bereid was "er naar te 
streven aan dit apparaat ook onder de huidige omstandigheden zijn beteke
nis in het internationale financiële verkeer zoveel mogelijk te hergeven". 
Er waren echter vele factoren werkzaam, die de betekenis van Amsterdam 
als financieel centrum tijdelijk en wellicht ook voor langere tijd hadden be
perkt. De opbloei van het Amsterdamse beursverkeer was allereerst aan 
banden gelegd door het complex van maatregelen op het stuk van de geld
zuivering. Een tweede belangrijke rem op de ontplooiing van de beurshan
del was het herstel van het (effecten-) rechtsverkeer, waaronder werd begre
pen het terugdraaien van de door de Duitsers afgedwongen verkoop van 
Joods vermogen tenzij de nieuwe bezitters van effecten uit dit vermogen - 
de beurs had het aanbod van deze effecten niet geweigerd - de betreffende 
stukken te goeder trouw hadden verkregen. Hiervoor was een ongestoorde 
effectenregistratie noodzakelijk, die tevens de mogelijkheid bood aan de fis
cus achterstallige en nieuwe (bijzondere) heffingen op te leggen. Tenslotte 
kon via deze effectenregistratie, waar het buitenlandse effecten betrof, een 
bijdrage worden geleverd aan de deviezencontrole. Lieftinck vatte dit samen
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als een pakket van tijdelijke maatregelen, waarnaast hij echter onderscheid
de omstandigheden van meer duurzame aard, die invloed uitoefenden op 
het beursverkeer. Hij rekende hieronder de wijziging van de internationale 
positie van het land van crediteur-natie tot debiteur-natie en de noodzaak 
voor de overheid in de wederopbouwperiode een zekere mate van toezicht 
in de monetaire en financiële sfeer uit te oefenen.

In het kader van de hiervoor genoemde bijzondere omstandigheden 
werd allereerst een algehele stillegging van het beursverkeer tussen 7 mei
1945 en 7 januari 1946 doorgevoerd. Nadat eerst hervatting van het beurs
verkeer slechts met een speciale vergunning in binnenlandse obligaties en 
pandbrieven tegen geblokkeerd geld (aankoop in vrij geld werd spoedig mo
gelijk) was toegelaten, volgde in de beursbeschikking van 27 april 1946 (Stbl. 
H. 99) de op 10 mei 1946 voorziene heropening van de handel in bank- en 
industriële aandelen, waarbij de aankoop in vrij geld mogelijk was, maar de 
verkoop slechts ten dele in vrij geld werd toegestaan. De beurshandel bleef 
ontevreden over de trage wijze waarop het beursverkeer werd genormali
seerd. Lieftinck liet op een persconferentie begin oktober 1946 over deze 
klachten weten dat de beurshandel zich meer liet leiden door eigenbelang 
dan door algemeen belang, waarbij de minister indirect het niet vlekkeloze 
optreden van de beurs onder de oorlog op de korrel nam (zie herstel rechts
verkeer). Prompt gingen op 10 oktober 1946 de hoeklieden op de beurs uit 
protest voor één dag in staking. Concreet was de grootste grief de beperking 
op de handel in Amerikaanse effecten. De klachten van de fractie van de 
KVP in de Tweede Kamer over het beperkte beursverkeer in het genoemde 
Voorlopig Verslag op de begroting van Financiën van 6 november 1946 wa
ren op dit incident terug te voeren. Nadat was bepaald dat de handel in 
certificaten Amerikaanse aandelen was toegestaan, indien ter beurze werd 
verkocht onder verplichting tot doorverkoop in de V.S., volgde de beursbe
schikking van 27 maart 1947 (Stbl. H. 105), waarbij vanaf 1 april 1947 de beurs 
van de meeste beperkingen werd bevrijd en tegen vrij geld effecten konden 
worden gekocht, behalve waar het ging om effecten die onder het effecten- 
rechtsherstel vielen. Wel werd bepaald dat aankoop van effecten anders dan 
met eigen geld was verboden, hetgeen gericht was tegen speculatie en cre- 
dietexpansie. Deze "bevrijding" van de beurs in Amsterdam stemde in het 
parlement zeker de KVP tevreden, want klachten over Lieftincks beleid in
zake de beurs werden bij de behandeling van de begroting van 1948 niet 
meer genoteerd.56

De vrijmaking van de beurs - het rechtsherstel zou een slepende zaak 
worden en zelfs leiden tot een proteststop op de effectenhandel in mei 1952 - 
had voor Lieftinck ook zo zijn duidelijke voordelen. Door de beurs vrij te 
laten kon de minister van Financiën namelijk zijn bijzondere belastinghef
fing afronden in zoverre het ging om de bepaling van de waarde van effec
ten voor de fiscus. Op 20 oktober 1947 werd dan ook bij de Tweede Kamer 
een wetsontwerp op de waardering van effecten bij de belastingheffing inge
diend, dat vooral van belang was voor de heffing op deze vermogensbe
standdelen voor de Vermogensaanwasbelasting en de Heffing Ineens.

Par. II. Bijzondere Belastingen, Afwikkeling Geldzuivering...
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Lieftinck had met de indiening van dit wetsontwerp gewacht tot de koersen 
op de beurs in Amsterdam na de vrijmaking van 1 april 1947 zich hadden 
gestabiliseerd. Vanuit die koers, waarin de aankondigingen voor de Bijzon
dere Belastingen geacht konden worden te zijn verwerkt, kon worden afge
leid wat de courante fondsen waard waren voor de belastingheffing. Omdat 
echter gebleken was dat de koersen voor deze fondsen al sedert het najaar
1946 aan het oplopen waren vanwege de optimistische economische ver
wachtingen, besliste Lieftinck dat de peildatum voor de belastingheffing op 
de effecten 1 oktober 1946 zou zijn. De koersen voor effecten op die datum 
werden geacht het best de waarde van de effecten voor de Bijzondere Belas
tingen - die immers de oorlogsaanwas tijdens of het vermogen aan het eind 
van de oorlog op het oog hadden - te representeren. Aangezien sommige 
fondsen al in 1946 in de beperkte beurshandel in koers waren geklommen 
kwam Lieftinck de contribuabelen tegemoet door voor alle fondsen - behal
ve obligaties - reductie te geven op de koerswaarde voor de belastingaangifte. 
Op de buitenlandse effecten mocht 10% worden gereduceerd; op binnen
landse effecten 1/9. Incourante familieaandelen zouden worden gewaar
deerd naar de geldwaarde van 1 januari 1946. Het departement van Finan
ciën gaf een prijscourant uit voor courante en enige incourante fondsen. Het 
systeem van dit wetsontwerp was niet nieuw, want de minister was al bij 
beschikking van 20 januari 1947 met een Voorlopig Waardenbesluit geko
men dat als peildatum 1 oktober 1946 had genomen. De kwestie was wel dat 
Lieftinck in dat besluit een reductie op binnenlandse aandelen en winstbe
wijzen van 20% had vastgesteld en dat die reductie in de definitieve waar
dering van effecten aanzienlijk was verminderd. Het financiële belang van 
het Rijk bij de waarderingsdatum en bij de reductie was groot, wanneer men 
bedenkt dat op 1 oktober 1946 de waarde van het Nederlandse aandelenbezit 
werd geraamd op 4.7 miljard gulden; in 1947 was de koers al zover opgelo
pen dat de totale waarde de 6 miljard gulden overschreed. Gelet op het alge
mene indexcijfer van de koersen van Nederlandse aandelen was de koers 
van 1 oktober 1946 ca. 116% ten opzichte van de gemiddelde koers van 1938 
(1938 = 100). De reductie van 1/9 zou er voor zorgen dat de koers op ca. 104% 
kwam te liggen, uitgangspunt voor de Bijzondere Belastingen. Lieftinck was 
er niet toe overgegaan om aparte reducties per groepen aandelen vast te 
stellen. Dit betekende dat bij de waardering van effecten voor de VAB waar 
een beginpeildatum (mei 1940) werd gehanteerd, de koersontwikkelingen bij 
een aantal fondsen door de oorlogstoestand elders (vanaf september 1939) 
geen rol speelden.57

Evenals bij de procedure rond de wetsontwerpen op de Bijzondere Belas
tingen is de schriftelijke procedure bij dit wetsontwerp omvangrijk geweest 
(2 fasen). De uitwerking immers van bovengenoemde systeem tot waarde
ring van effecten was hoogst technisch en de Kamer beschikte over vol
doende fiscale specialisten om de degens te kruisen met de ambtelijke staf 
van de minister, mits voldoende voorbereidingstijd werd gegund. De Ka
mer specialisten wisten langzamerhand wel dat Lieftinck tijdens het monde
linge beraad in de plenaire zitting van de Kamer niet bereid was over details
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van de belastingswetgeving te discussiëren, maar slechts over hoofdlijnen. 
Al te gauw had Lieftinck de neiging bij zeer specialistische amendementen 
bij de wetgeving betreffende de Bijzondere Belastingen te stellen dat een be
paald voorstel "technisch onuitvoerbaar" was. Bij de behandeling van dit 
wetsontwerp tot waardering van effecten zou Teulings (KVP) bij de bespre
king van een van zijn amendementen Lieftinck hierover zo scherp aanval
len, dat de minister zich verplicht zag water in zijn wijn te doen.

De schriftelijke procedure nam in dit geval zoveel tijd in beslag dat pas op
16 en 17 juni 1948 de Tweede Kamer plenair vergaderde over dit wetsont
werp.58 De twee regeringsgezinde fracties in de Kamer kwamen lijnrecht te
genover elkaar te staan. Hofstra (PvdA) vond het ontwerp van zoveel be
lang voor de staat vanwege de mogelijke baten van de bijzondere belasting
heffing op deze vermogensbestanddelen en van zo groot moreel belang als 
belangrijk onderdeel bij de verdeling van de lasten van de oorlog dat hij 
onder alle omstandigheden wilde vasthouden aan de waarderingsdatum (1 
oktober 1946) zónder het toestaan van reducties. In dit verband wees hij er 
op dat de opbrengsten van de Bijzondere Belastingen waren tegengevallen, 
zodat hij met het oog op het noodzakelijk succes van deze belastingen als 
onderdelen van de geldzuivering er niet voor voelde verder aan het tarief te 
laten knabbelen. Hofstra diende een motie in, waarin om afschaffing van de 
reducties werd gevraagd en om een hogere waardering van de incourante 
fondsen. Teulings (KVP) nam hiertegen fel stelling. Hij wees er op dat on- 
roerend-goed-bezitters bij de bijzondere belastingheffing een reductie kregen 
van 20%. Het leek Teulings niet rechtvaardig effectenbezitters zwaarder aan 
te slaan dan bezitters van andere vermogensbestanddelen. Tenslotte achtte 
Teulings het nodig een opmerking te maken, "die misschien niet politiek, 
niet handig is”, namelijk dat verdere lastenverzwaring zowel in de particu
liere sector als in de sector van het economisch leven onverantwoord was. 
Hij steunde derhalve het regeringsvoorstel. Voor Lieftinck was het amen- 
dement-Hofstra fiscaal welkom, omdat er daardoor ca. 200 miljoen gulden 
meer naar de fiscus zou vloeien. Vanuit rechtvaardigheidsoverwegingen 
echter achtte hij het voorstel-Hofstra onjuist. Het amendement-Hofstra 
werd daarna met 41 tegen 22 stemmen (PvdA-CPN) verworpen.59

Waar de PvdA naar verzwaring van de Bijzondere Belastingen streefde, 
trachtte de KVP verlichting voor bepaalde groepen - vooral de familie-NV's 
die in katholieke streken de meest voorkomende bedrijfsvorm waren - ver
lichting te bereiken. De KVP bleef er bij dat de effectenbezitters te zeer bena
deeld waren. Daartegenover stond de visie van Lieftinck dat de prijsbeheer- 
sing voorschriften had opgesteld voor limieten op alle vermogensbestand
delen, uitgezonderd effecten. Voor effecten gold een vrije koersvorming, 
zodat waardevermeerdering ten volle tot uitdrukking kwam in de grootte 
der vermogens. Teulings was het met deze redenering van Lieftinck eens 
voor de aandeelhouder-belegger. Voor de bezitters van pakketten aandelen 
in een familie-NV, waarbij het ging om aandeelhouders-ondernemers, 
wenste Teulings een aparte regeling ingevoerd te zien, waarbij deze bezitters 
dezelfde voordelen zouden krijgen die de VAB aan ondernemers gaf (sterke
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kortingen met het oog op het bedrijfsvermogen). Daarnaast vroeg Teulings 
om limieten op de waardering voor incourante aandelen. Natuurlijk was 
Hofstra het oneens met Teulings: hij zag in de voorstellen van de KVP 
slechts de bevoordeling van de incourante belegger-eigenaar. Ook Lieftinck 
vond dat diegene, die had gekozen voor de vorm van een familie-NV en 
daar de bijbehorende belastingvoordelen voor genoot, thans niet apart 
moest worden behandeld. Lieftinck wilde nog net niet het "onaanvaard
baar" uitspreken, maar zei wel dat de voorstellen van Teulings "ons voor 
zodanige technische moeilijkheden zal stellen, dat ik voor de juiste uitvoe
ring daarvan bepaald niet kan instaan".60

Teulings constateerde dat de minister voor de zoveelste keer, steunend op 
een grote technische staf, had laten weten dat een bepaald voorstel onuit
voerbaar was. Voor deze gelegenheid had Teulings zich "een klein departe- 
mentje" aangemeten, "om nu eens niet alleen te staan tegenover de des
kundigen van het Departement". Teulings zei op te komen voor midden- 
standsondernemingen, die in de NV-vorm waren gegoten, en voor die on
dernemers met grote gezinnen, die de NV-vorm hadden gekozen om een 
latere verdeling over de kinderen te vergemakkelijken.61 Men kan derhalve 
aannemen dat hij advies heeft gekregen van de katholieke middenstands
organisatie en de katholieke werkgeversorganisatie, wier requesten tegen dit 
wetsontwerp hij ook aanhaalde. Lieftinck antwoordde dat het voorstel van 
Teulings een billijke en goed uitvoerbare regeling tot waardering van de ef
fecten in de weg stond, zodat hij dit voorstel ontried. Omdat de Kamer een 
dag later, de 17e juni 1948, over dit onderwerp verder zou praten, heeft 
Teulings met Lieftinck buiten de Kamerzitting om een compromis kunnen 
afspreken, waarbij de belastingplichtige in de vennootschap met aanmerke
lijk belang (bij incourante fondsen) toch de reductie kreeg van 1 /9. Een be
voordeling van de grootaandeelhouder, aldus Hofstra.62 Lieftinck daarente
gen zei begrip te hebben voor het onderscheid dat Teulings wenste te hante
ren tussen de eigenaar-aandeelhouder en de aandeelhouder-belegger. Hij 
was de KVP-woordvoerder bijzonder erkentelijk, voor het feit dat deze "zijn 
volle medewerking heeft willen verlenen bij het zoeken naar een oplossing 
voor de grote technische bezwaren, verbonden aan zijn oorspronkelijk 
amendement".63 De Kamer steunde Teulings met 41 tegen 22 (PvdA-CPN).64 
Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de 
aantekening dat de CPN werd geacht te hebben tegengestemd. Deze partij 
stemde ook tegen in de Eerste Kamer, waar dit wetsontwerp zonder debat en 
hoofdelijke stemming werd aangenomen.65 De opbrengsten van de Bijzon
dere Belastingen, oorspronkelijk geraamd op 5.1 miljard en dank zij de vele 
verzachtingen in de parlementaire behandeling van de wetsontwerpen op 
deze belastingen teruggebracht op 3.5 miljard gulden, zouden nu nog min
der gaan opbrengen. Aan de andere kant was Lieftinck er in geslaagd de KVP 
te winnen voor een waarderingssysteem op effecten voor deze belastingen, 
dat op hoofdpunten niet was aangetast. De tegemoetkoming voor de fami- 
lie-NV's was dit zeker waard.
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d. Wijzigingen in de Bijzondere Belastingen
Op 17 november 1947 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp inge

diend, waarbij wijzigingen in de Bijzondere Belastingen werden voorgesteld 
die voornamelijk ten voordele van de schatkist uitvielen en daarom, na de 
uitvoerige behandeling van de wetsontwerpen op de Bijzondere Belastin
gen, niet voetstoots door de Tweede Kamer zijn aanvaard. Naast een wijzi
ging van de bepaling van de waarde van onderdelen in het buitenland van 
Nederlandse bedrijven (110%) die hij aan de Tweede Kamer had toegezegd 
en enige wijzigingen die de strekking hadden een meer gelijkmatige belas
tingdruk te verzekeren, scheen de minister van de gelegenheid gebruik te 
willen maken enige verfijningen in de Bijzondere Belastingen aan te bren
gen.66 Het punt waar het om ging was dat de minister, er van uitgaande dat 
de winst van bedrijven over de jaren 1940-1945 pas in 1946 of later werd 
vastgesteld, de tantièmes en andere winstuitdelingen aan personen en 
lichamen wilde belasten zowel voor de VAB als voor de Heffing Ineens. Zo
als de wetteksten van de VAB en de Heffing Ineens luidden was dat niet 
mogelijk. De bepalingen van deze wet tot wijziging van de Bijzondere Be
lastingen zouden terugwerken tot op de data van ingang van deze belastin
gen.

Lieftinck meende dat het bij deze wijzigingen niet ging om het achteraf 
toch nog pogen binnen te halen van gelden die bij de behandeling in het 
parlement van de wetsvoorstellen voor de Bijzondere Belastingen verloren 
waren gegaan, zoals in het Voorlopig Verslag was gesuggereerd. De algeme
ne tendens in dit wetsontwerp, zo gaf Lieftinck toe, was in het voordeel van 
de schatkist, omdat bij het wetgevingsproces juist de voordelen van de be
lastingplichtigen voorop hadden gestaan. Ook bij de uitvoering van de Bij
zondere Belastingwetten werd altijd verzachting toegepast67 Het was der
halve volgens de minister vanzelfsprekend dat bij wijzigingen een tegenge
stelde tendens overheerste. Bij dit wetsontwerp ging het om een zaak van 
rechtvaardigheid, die niet gedoogde dat door de wet, zoals die luidde en die 
zeer zware lasten op tal van groepen van de bevolking legde, "andere groe
pen (-) door een toeval of een omissie daarbuiten mogen vallen, waardoor 
zij niet in die mate zouden bijdragen in de lasten, die op het Nederlandse 
volk zijn gelegd, als met de rechtvaardigheid strookt".68 Voor het bezwaar 
van de terugwerkende kracht in dit wetsontwerp had de minister oog, maar 
men diende nu eenmaal een keuze te doen tussen rechtszekerheid en 
rechtsongelijkheid. Overigens werkten de Bijzondere Belastingen naar hun 
aard al met terugkwerkende kracht.

Bij de behandeling in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op
17 juni 1948 werd vooral van KVP-zijde bij monde van Teulings protest 
aangetekend tegen de terug werkende kracht en tegen de eenzijdige, ten 
gunste van de schatkist werkende, wijzigingen in de Bijzondere Belastingen. 
Hij beschuldigde Lieftinck er van eerst de amenderingen in deze Belastingen 
te accepteren en daarna "door deze novelle en met behulp van terugwer
kende kracht te incasseren wat hem in andere vorm in eerste aanleg is mis
lukt".69 Lieftinck ontkende deze op zet te hebben gehad en deed toezeggingen
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jegens Teulings en andere Kamerleden - Van der Weijden (KVP), Schilthuis 
(PvdA) en Bierema (VVD) - om de "meest getroffenen" onder de oorlogs
slachtoffers te ontzien, alsook familie-NV's in liquiditeitsmoeilijkheden een 
meer gespreide betaling te gunnen (max. 8 jaar).70

Teulings (KVP) heeft duidelijk van de gelegenheid willen gebruik maken 
om door amendering alsnog enkele bepalingen van de Bijzondere Belastin
gen te wijzigen, ten gunste van bepaalde groepen. Met uitzondering van de 
CPN steunde de Kamer Teulings bij zijn amendement om de VAB voor 
erfgenamen te beperken tot een bepaalde limiet.71 Een uiterst ingewikkeld 
debat ontspon zich tussen Teulings, Hofstra (PvdA) en Lieftinck over het 
voorstel van de eerstgenoemde om dochters en filialen van in Nederland 
gevestigde moedermaatschappijen gelijkelijk voor de VAB in het tarief van 
110% te plaatsen, gerekend vanaf de eerste peildatum, een achteruitgang ten 
opzichte van het tarief dat Lieftinck in dit soort gevallen voor ogen had. 
Deze berekening van Teulings, die vooral de overboeking van bijvoorbeeld 
schepen van de Nederlandse maatschappijen naar de buitenlandse dochters 
onder het lage tarief zou brengen, werd door de Kamer met 34 tegen 22 ge
steund (PvdA-CPN tegen).72 Fel kwam Teulings op tegen de poging van 
Lieftinck om de VAB ook te laten gelden voor bedragen bij vennootschap
pen, ontstaan uit herkapitalisatie uit reserves. Een aantal bedrijven waren, 
bedreigd door de superdividendbelasting uit de bezettingstijd tot deze her
kapitalisatie overgegaan, maar dit was volgens Teulings geen vorm van 
vermogensaanwas in strikte zin. Lieftinck wilde niet wijken, omdat andere 
bedrijven niet in staat waren geweest deze herkapitalisatie door te voeren en 
dus in het nadeel zouden verkeren. Teulings en Korthals (VVD) stemden 
tegen dit onderdeel van het wetsontwerp.73 Van der Weijden (KVP) slaagde 
er niet in de minister te bewegen tot een tegemoetkoming bij de VAB voor 
personen, die al voor de oorlog regelmatig hadden gespaard, maar geen 
pensioenaanspraken of levensverzekeringen hadden genomen. Hij doelde 
hierbij vooral op de boeren, tuinders en middenstanders. Lieftinck achtte dit 
technisch moeilijk en vanwege de inkomstenderving voor de fiscus "on
aannemelijk". Lieftinck beloofde wel in dit soort gevallen de leidraad voor 
de toepassing van de VAB te verzachten.74 Het wetsontwerp werd vervol
gens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. In de Eerste Kamer kon 
zonder debat en zonder hoofdelijke stemming dit wetsontwerp worden 
aanvaard.75

AANTEKENINGEN:

1 Zie B.J.F. Steinmctz, Aantekeningen over de geschiedenis van de Nederlandse staatsschuld 
en de heffing ineens, in: Openbare Financiën 2 (1947) pp. 68-110, waarin de vroegere bijzon
dere heffingen ter sanering van de staatsschuld worden uiteengezet.

2 Zie de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet op de Vermogensaanwasbelas- 
ting, ingediend 23 febr. 1946, HTK 1945-1946, nr. 166; gedrukte stukken verder TK 1946 I en II.
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3 Teulings, TK 1946 II, 31 juli 1946, p. 23 II. Lieftinck bevestigde dit in zijn antwoord in de 
Kamer.

4 Teulings, idem, p. 23 I.

5 Zie de zes Nota's van Wijziging die door Lieftinck bij dit wetsontwerp zijn ingediend, 
waarvan drie voor het debat in de Tweede Kamer, dat op 31 juli 1946 startte, en drie gedu
rende de behandeling in de plenaire vergadering van deze Kamer zijn ingediend.

6 De Wilde, TK 31 juli 1946, p. 13 II; verder: pp. 14-19.

7 Schmal, idem, pp. 27-28 I.

8 Bierema, idem, pp. 24-271.

9 Hoogcarspel, idem, pp. 36-39; Hoogcarspels amendementen: TK 7 aug. 1946, pp. 112 11-114 I; 
p. 118; pp. 121-122 I; Lieftinck, p. 119 I. Eindstemmingen, resp. 56-8 en 56-8, p. 123 idem.

10 Van Dis, TK 31 juli 1946, pp. 39 II- 41 I.

11 Schilthuis, TK idem, pp. 33-36 I; Van der Weijden, pp. 28-31 I. Van der Weijden meende 
dat vee als noodzakelijk bedrijfsmiddel moest worden gezien en niet door belastingen 
mocht worden aangetast. De vraag was immers of de aankoop of de aanfok van vee door de 
belasting zou worden getroffen. De moeilijkheid school in de peildata, omdat in het begin 
van de oorlog het vee van de boeren laag gewaardeerd stond in de balans, terwijl vee, aange
kocht onder of kort na de oorlog, aanzienlijk hoger gewaardeerd stond door de aanzienlijke 
prijsstijgingen. Toch werkten de boeren met hetzelfde aantal koeien - veel was onder de 
oorlog door verplichte leveringen weggehaald -, zodat men zich kon afvragen of het juist 
was daarin een strikte vermogensaanwas te zien. De uitspraak van de Hoge Raad van 16 jan.
1946 dat aangekocht vee voor de aankoopprijs op de balans moest staan maakte het nog er
ger. Aanfok van vee was aanzienlijk beter voor de boer: deze aanfok moest in waarde wor
den geschat. Het probleem voor de boeren was niet verschillend van dat voor andere on
dernemers: de nominale aanwas moest worden belast om het te veel aan nominaal geld af te 
romen. Alleen voor boeren klonk dat met het belasten van vee en andere levende have 
somberder.

Teulings, a.v., pp. 19-24 I.

13 Men zie de amendementenreeks bij art. 27 van de VAB, pp. 57-64, TK 1 aug. 1946. Het be
treffende Besluit Bezettingsmaatregelen E. 93 kende een lijst A van verordeningen uit de be
zettingstijd die geacht werden nimmer te hebben bestaan en een lijst B van geldend recht uit 
de bezettingstijd (zie over dit onderwerp Duynstee-Bosmans, a.w., pp. 50-51), dat geleidelijk 
aan buiten werking zou worden gesteld; lijst C gold bezettingsregelingen welke bij Besluit E. 
93 (17 sept. 1944) gewoon Nederlands recht werden. Waar vooral Donker (PvdA) in de Ka
mer op wees was dat drie verordeningen van de Rijkscommissaris, van belang met het on
derwerp leveranties aan de vijand, waren opgenomen op lijst B: namelijk Verordening 49 
(1940), betr. vergoeding verrichtingen t.b.v. de Duitse weermacht; verordening 50 (1940) betr. 
betaling vergoeding inzake inkwartiering bij particulieren en in hotels of pensions; veror
dening 144 (1940) betr. ingebruikneming van bebouwde en onbebouwde onroerende goede
ren t.b.v. de Duitse weermacht. Donker had de indruk dat aan de hand van deze voorbeel
den menigeen zich zou verschonen voor een scheidsgerecht inzake de VAB-bepaling ten 
aanzien van onoirbare aanwas. Vandaar de nadere uitleg van Lieftinck, TK 1 aug. 1946, p. 61 
I. E. 93 was volgens hem en Romme slechts bedoeld om rechtszekerheid te verschaffen.

14 Zie TK 7 aug. 1946, pp. 103-110. Citaat Lieftinck, p. 104 II. Uitslag voor deze voorstellen van 
Teulings, 36 tegen 29 en 37 tegen 29, waarbij KVP en PvdV samen gingen legen de rest. 
Bierema kreeg een deel van de katholieken mee bij zijn voorstel een extra-aftrek van 3% 
met het oog op "schijn"-winsten in te voeren. Hij verloor toch: 34 tegen 32 (SGP, enkele 
KVP, PvdV, enkele ARP), zie p. 110.
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15 Am. Teulings, TK 1 aug. 1946, pp. 55-56, alwaar stemming. Het betoog van IJsselmuiden, 
idem, moest tweemaal door de Kamervoorzitter worden onderbroken om een ontoelaatbaar 
geoordeeld gedeelte door andere woorden te laten vervangen, zie TK 1 aug. 1946, pp. 49 II - 51 
I. Reactie Lieftinck, idem, p. 51.
16 Lieftinck, TK 31 juli 1946, p. 41 II.

17 De Wilde, a.v., p. 42 I. De Wilde doelde op het systeem-Schacht onder Hitler in Duitsland. 

Lieftinck, a.v., p. 42 I.

19 De Wilde, TK 7 aug. 1946, p. 111 II.
2° Lieftinck, a.v., p. 118 II; eindstemming over am. De Wilde, p. 123 II, uitslag 47-19. Amen- 
dement-Donker, toelichting, a.v., pp. 114-115 I; laconieke reactie Lieftinck, p. 119 I; eind
stemming p. 123 II, uitslag 40-42.

21 De debatten in de Tweede Kamer werden gehouden op 31 juli, 1, 6 en 7 aug. 1946. Naast 
het am. Teulings, hiervoor genoemd (aantek. nr. 15), is alleen een voorstel van Schmal om 
het onderscheid tussen aandeelhouder en genieter van tantième in art. 12, dat handelde 
over de wijze waarop vermogen van belastingplichtigen met aandelen van een voor de 
tweede peildatum ontbonden vennootschap moest worden berekend (tegemoetkomingen), 
te laten vervallen (zonder hoofdelijke stemming) aangenomen. De minister ging er mee ak
koord, onder voorwaarde dat het hier om die winstgerechtigden ging, die statutair gewaar
borgde rechten hadden op een liquidatieoverschot, wanneer tot ontbinding van de 
vennootschap werd overgegaan. Zie TK 1 aug. 1946, p. 52. De eindstemming van het wets
ontwerp op de VAB in de TK, 7 aug. 1946, p. 127 I.

22 Zie de debatten in de EK, 18 sept. 1946, pp. 15 II- 36 1.

23 Antw. Lieftinck, idem, pp. 36-42; reacties Rip en Janssen de Limpens, pp. 42 II- 42, alwaar 
eindstemming. Voor het onderwerp VAB zij verder verwezen naar: H.M.J. Blomjous (tot 
juni 1946 lid EK voor de KVP), Het ontwerp van wet vermogensaanwasbelasting in verband 
met het socialistische economisch fiscaal beleid van minister Lieftinck, Tilburg 1946; J.R. 
Schaafsma, M.A. Wisselink, H.J. Dammers, Oorlogsheffingen in onderscheidene landen. Een 
vergelijking van de in België, Frankrijk en Zwitserland tijdens en na den tweeden wereld
oorlog ingevoerde belastingen op oorlogswinsten, kapitaalheffingen en dergelijke met de in 
Nederland ontworpen heffingen tot dekking der oorlogslasten: vermogensaanwasbelasting 
en heffing ineens (met een voorwoord van H.J. Hofstra), Geschriften van de groep Neder
land der internationale vereniging voor financieel en fiscaal recht, nr. 1, juli 1946; A. van der 
Minne, Wef op de Vermogensaanwasblasting, Zwolle 1946 (nr. 141 van de Schuurman- 
Jordens-editie) en A.J. van den Tempel, Heffingen ineens, t.w. vermogensaanwasbelasting 
en vermogensheffing ineens, Deventer 1947 (Vakstudie o.r.v. J. de Willigen, deel X E). De 
indiening van het wetsontwerp op de VAB heeft een discussie losgewoeld in tijdschriften als 
De Naamloze Vennootschap (april 1946), Economisch Statistische Berichten (nr. 1505), De In 
dustrie ( le  jrg. nr. 8), Het Financieele Dagblad en De Financieele Koerier. Zie ook het week
blad De Groene, 16 maart 1946.

24 Mem. v. Toel., Voorlopig Verslag en Mem. v. Antw. bij het wetsontwerp inzake een 
vermogensheffing ineens, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 346.
Voor literatuur over het vraagstuk Heffing Ineens: M.W. Holtrop, De druk der oorlogslasten 
en hun afwikkeling in de toekomst, z. pl., 1942; C. Westrate, De delging van hoge oorlogs- 
schulden door heffing ineens of uit jaarlijkse belastingen, Gorinchem 1942; H.J. Hofstra, H et  
vraagstuk van de heffing ineens, gezien in het licht der concrete cijfers voor Nederland, 
Amsterdam 1945; H.W.J.A. Vredegoor, Monetaire vraagstukken tijdens en na de oorlog, 
Amsterdam-Brussel 1945; M.J.H. Smeets, Economische beschouwingen over de vermogens- 
heffingen voor één keer, in: Openbare Financiën, nr. 2, 1946, pp. 125-142; rapport van de 
commissie uit de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Het geldvraag-
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stuk en het schuldenprobleem, Haarlem 1945 (W eycr, Holtrop, Koopmans, Posthuma). 
Vrijwel alle studies achtten een behoorlijke heffing ineens de beste oplossing voor het 
schuldenprobleem.
Internationaal liep Nederland met een Heffing Ineens en een VAB niet uit de pas, al hebben 
sommige landen slechts gekozen voor een van beide bijzondere belastingen. Zo kende Bel
gië een extrabelasting op oorlogswinsten en op leveringen aan de vijand, zomede een niet- 
progressieve vermogensheffing op bepaalde vermogensbestanddelen. Er was een blokkering 
aan vooraf gegaan, gevolgd door omzetting van het geblokkeerde geld in 3,5 % staatsobliga
ties. Frankrijk had geen blokkering gekend, maar wel omwisseling van bankbiljetten. Dit 
land had soortgelijke bijzondere belastingen als België. De heffing op vermogen was 
progressief. Denemarken kende een vermogensaanwasbelasting en een stabiliseringslening, 
die men kon ontgaan door voor de helft van het bedrag van de lening een schenking aan de 
staat te doen. De vermogensregistratie bracht belangrijke belastingontduikingen aan het 
licht. Ook Zwitserland had een oorlogswinstbelasting tegen een hoog tarief, naast een kapi- 
taalheffing (Wehropfer) van max. 4,5%. Zweden had een zeer hoge oorlogswinstbelasting. 
Beide neutrale landen hadden hoge mobilisatiekosten gehad, die moesten worden betaald.

25 De berekening van dit bedrag was als volgt: een rentebesparing op staatsschulden, 60 mil
joen (3% geconsolideerde staatsschuldpapieren tot een hoogte van 2 miljard gulden - de 
vermoede opbrengst van de Hl - zouden worden afgelost); aan lasten voor aflossing van 
deze papieren op de jaarlijkse begroting een besparing van 40 miljoen. Daartegenover stond 
een derving aan inkomsten aan vermogens-, inkomsten- en ondernemingsbelasting van 
resp. 10, 20 en 3 miljoen. Aldus resteerde een netto-bedrag van 67 miljoen.

26 De totale staatsschuld bedroeg op dat moment 26.3 miljard gulden, waarvan 17 miljard af
komstig was uit de oorlogsperiode en 600 miljoen uit de periode 1945-1946. De banksaldi en 
vorderingen (waaronder dubieuze) bedroegen 4.2 miljard, zodat 22.1 miljard gulden netto 
resteerde. De staatsschuld was in vergelijking met de V.S. en Engeland gesteld tegenover het 
nationale inkomen niet bijzonder hoog, zij het dat de vooruitzichten om van deze schulden 
af te komen voor de V.S. en Engeland beter waren dan voor Nederland, dat zijn produc
tievermogen en handelsrelaties aanzienlijk aangetast zag. Hier de cijfers:
U.S. - nat. ink.: 161 miljard dollar tegenover 278.7 miljard dollar schuld.
Eng.- nat. ink.: 8.4 miljard pond tegenover 24.3 miljard pond schuld.
Nedl. -nat. ink.: 8.3 miljard gldn. tegenover 26.3 miljard gulden schuld.

27 Lieftinck in Mem. v. Toel., a.w., par. 3, p. 9 II.

28 Zie het artikel van Steinmetz in Openbare Financiën, aantek. 1.

29 Aldus samengevat de bezwaren tegen de Heffing Ineens, zie aantek. nr. 30.

30 Verslag van De Nederlandsche Bank over het boekjaar 1946, Amsterdam 1947, p. 13. Van 
de ingezonden stukken moeten worden genoemd: brief van de Kamer van Koophandel 
voor Noord-Holland aan de Tweede Kamer, 28 nov. 1946; die van Zuid-Holland van 20 nov.
1946, welke organen vonden dat de liquiditeitsproblemen voor het bedrijfsleven te zwaar 
waren geworden. Een lening leek het best. De Vereniging voor de Effectenhandel stuurde 
met de bedrijfsgroep handelsbanken een brief aan de Tweede Kamer op 25 nov. 1946, waarin 
het wetsontwerp onaanvaardbaar werd genoemd. Er zou door de Heffing geen koopkracht 
overblijven voor aankopen van vermogensbestanddelen. Het Kon. Oudheidkundig Ge
nootschap in Amsterdam liet op 16 nov. 1946 aan de Tweede Kamer weten het belasten van 
voorwerpen van kunst en wetenschap schadelijk te achten voor de opbouw van particuliere 
verzamelingen, die de trots der natie moesten zijn. Men was bevreesd dat bij gedwongen 
verkoop veel kunst naar het buitenland verkocht moest worden. Een zeer interessante 
discussie werd gevoerd in het dagblad Trouw . Zie A.A. van Sandick, Verhoging der 
vermogensbelasting beter dan heffing ineens, Trouw 15 febr. 1947; Tj. Greidanus, Spreiding  
van betaling der heffing is wenselijk, Trouw, 22 febr. 1947; Ir. J.C. Kaars Sypesteijn, Onze in-
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ternationale positie verzwakt door de heffingen, in: Trouw, 26 febr. 1947; en de samenvatting 
in : Trouw, 19 maart 1947. De discussie is in overdruk verschenen: Discussie over de verrno- 
gensheffing-ineens, 1947.
Verder moet gewezen worden op de discussie in ESB  naar aanleiding van het voorstel van 
de "zes", J.R.M. van den Brink, Tj. Greidanus, L.A.M. Thole, J.P. van Tienhoven, G.M. 
Verrijn Stuart en F. de Vries in een adres van 18 mei 1946, waarin een heffing van 10 mil
jard gulden werd bepleit om in een keer van de hoge staatsuitgaven (rente en aflossing) af te 
komen en de subsidiepolitiek te kunnen afschaffen door vermindering van de belastingen. 
Zie hierover: N.J. Polak, Scyïla en Charibdis, in: ESB  29 mei 1946, pp. 339-340; H.F. van 
Leeuwen, Een minder gelukkig advies, in: ESB  19 juni 1946, pp. 388-389; A.A. van Sandick, 
Een vermogensheffing van 10 milliard gulden?, in: E SB , idem, pp. 389-390; N.J. Polak, 
Vermogensheffing, in: ESB  33 juli 1946, pp. 419-421; N.J. Polak, Strijdpunten ten aanzien van 
de vermogensheffing, in: ESB 12 maart 1947, pp. 205-207; reactie op voorgaand stuk van J. 
Meyer, in: ESB  2 april 1947, pp. 271-273. Uitzonderlijk was het betoog van J.A. Veraart, 
Economische nood en financiële voorziening, in: ESB  13 nov. 1946, pp. 744-746, waarin werd 
gepleit het geblokkeerde geld voor de industrie te laten staan, teneinde de banken buiten de 
industrieën te houden. Dat zou inhouden dat normale bedrijfsbelastingen moesten kunnen 
worden betaald uit de geblokkeerde gelden, zodat het bedrijfsleven ruimte hield om met vrij 
geld te investeren. Het monetaire aspect was hier verruild voor het economische. Waar het 
Veraart om ging was te zorgen dat er in de toekomst een productieapparaat zou zijn dat de 
belastingen kon opbrengen om de overheidsuitgaven te dekken. Anders had geldsanering 
geen zin. Zie over het begin van de discussie over het heffingenbeleid: Duynstee-Bosmans, 
Het kabinet Schermerhorn-Drees, pp. 336-337.

Zie het Voorlopig Verslag op wetsontwerp nr. 346, d.d. 20 jan. 1947.

32 Memorie van Antwoord, nr. 346, d.d. 4 mrt. 1947, spec. par. 2, p. 31 II.

33 Nota van Wijziging, 4 mrt. 1947, nr. 346. De ingewikkeldheid van het wetsontwerp dwong 
tot een nader overleg tussen Kamer en minister, teneinde de voorbereiding van de plenaire 
vergadering van de Kamer af te ronden. Het ging hier vooral om technische zaken, zodat de 
discussie in de Kamer kon gaan over hoofdzaken. Zie het Verslag van deze bijeenkomst van 
de commissie van voorbereiding en de minister en diens staf, nr. 346, stuknr. 10, HTK 1946-
1947 Bijlagen.

34 Teulings, TK 13 mei 1947, p. 1567 II; redevoering T., pp. 1566 11-1575 I.

35 TK 14 mei 1947, pp. 1624-1626 I.

36 Teulings, a.v., p. 1626 (cit.: 1626 II). Stemming: p. 1627 I.

37 Romme, De Volkskrant, 16 mei 1947, p. 1: Vermogensheffing ineens.

38 Van Santen, EK 9 juli 1947, p. 850 I.

39 Dat de tegenstellingen tussen PvdA en KVP door deze overwinning waren aangescherpt: 
zie Het Vrije Volk, 16 mei 1947, p. 1, Vermogensheffing. De gegevens over de KVP zijn ont
leend aan bestudering van het propagandamateriaal van de KVP uit de periode 1948-1967, 
aanwezig in KVP-archief, KDC te Nijmegen.

40 Schilthuis, TK 13 mei 1947, pp. 1587 II - 1590 I; Hofstra, idem, pp. 1595- 1599 I.

41 Hoogcarspel, a.v., pp. 1592 -1595 1.

42 Van der Feltz, a.v., pp. 1575-1579; Lieftinck, idem, p. 1604 II; Van der Feltz, TK 14 mei 1947 
p. 1947.

43 De Wilde, TK 13 mei 1947, pp. 1579 II - 1585 I.

44 Van Dis, a.v., pp. 1601-1603 I. In de Kamer sprak ook nog Van der Weijden (KVP) over dit 
onderwerp, vooral ten gunste van middenstanders, boeren, tuinders en kleine spaarders,
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alsook Van den Heuvel (ARP) over enkele technische kwesties rond de Heffing, zoals het 
taxatievraagstuk, zie TK 13 mei 1947, pp. 1590-1591 en pp. 1599-1601 I.

45 Bierema, a.v., pp. 1585-1587 I.

46 Lieftinck, a.v., p. 1605 1.

47 Mem. v. Antw., wetsontwerp nr. 346, HEK 1946-1947 Bijlagen, p. 18 1.

48 Antw. Lieftinck aan TK, 13 mei 1947, pp. 1603-1610.

49 Am. Teulings over spreiding betalingstermijnen, TK 14 mei 1947, pp. 1627-1628; overne
ming door regering van am. Teulings, idem, pp. 1622-1623 I; verklaring Lieftinck, p. 1626 I.
50 Bierema, a.v., p. 1629, alwaar eindstemming.

51 Mem. v. Antw., EK nr. 346, a.w., p. 19 I.

52 Zie EK 9 juli 1947, pp. 841 II- 857 en 10 juli 1947, pp. 859 II - 865. 

j3  Zie aantekening 30 van deze subparagraaf, 2e alinea.

° 4 Antw. Lieftinck, EK 10 juli 1947, pp. 865-872 I, waarna duplieken. Eindstemming, p. 876 I.

5d Gegevens, vriendelijk verstrekt door het Ministerie van Financiën in 1983. Voor de plaats 
van de bijzondere belastingen na de oorlog in het Nederlands fiscale stelsel: H. Schuttevaer 
en J.G. Detiger, Anderhalve eeuw belastingen, De ven ter-Antwerpen 1964, pp. 64-69.

;>6 De gegevens over het herstel van het beursverkeer in Nederland na 1945 zijn ontleend 
aan Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effec
tenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976, Amsterdam 1976, hfdst. V, Van be
drijfsorganisatie tot de oplossing van het effectenrechtsherstel 1941-1953, pp. 201-209, en 
hfdst. VI, Structuurwijzigingen en groei 1953-1976, pp. 223-225. Voor het effectenrechtsherstel 
zij verwezen naar: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 
dl. 12, Epiloog, tweede helft, wet. ed., Leiden 1988, pp. 602-705, De effecten uit Joods bezit. Voor 
de kritiek van de KVP-Tweede Kamerfractie: Voorlopig Verslag, hfdst. VII B, Rijksbegroting
1947, HTK 1946-1947 Bijlagen A, par. 2; antw. Lieftinck, Memorie van Antwoord, 21 nov.
1946, idem, par. 2.
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2, Afwikkeling Geldzuivering

a. Verlenging van het Machtigingsbesluit Geldzuivering: eenmaal, an
derm aal

Kort na de oorlog is Lieftinck als minister van Financiën in het kabinet 
Schermerhorn-Drees begonnen aan de geldzuivering, waaronder werd ver
staan het in evenwicht brengen van de geld- en goederenhoeveelheid. De 
oorlog had Nederland achtergelaten met weinig goederen en veel schulden, 
zodat een zeer grote geldhoeveelheid (het vijfvoudige aan chartaal en giraal 
geld ten opzichte van 1940) stond tegenover een gering aantal goederen. 
Deze zogeheten zwevende koopkracht moest aan de circulatie worden ont
trokken om inflatie te voorkomen. Daarnaast had de geldzuivering nog en
kele andere oogmerken. Belangrijk was de identificering van de zuiverheid 
van de bron van het vermogen met het oog op de opsporing van het door 
collaboratie en zwarte handel verworven vermogen. Ook voor de fiscus was 
het door de geldzuivering te verwerven inzicht in het vermogen van groot 
belang. Verder kon door de geldzuivering de omvang van het aan chartaal 
geld uitstaande bedrag worden bepaald. De blokkering van al het geld was 
een eerste stap in dit proces. Hoewel deblokkering in een aantal gevallen 
noodzakelijk was om het economisch leven in gang te houden, was het toch 
de bedoeling het merendeel van dit geblokkeerde geld door aparte belasting
heffing, zowel op de vermogensaanwas onder de oorlog als op het vermo
gen naar de stand van 1 januari 1946 zelf, blijvend aan de circulatie te ont
trekken en daarmede de staatsschuld af te lossen. Geleidelijk zou dan de rest 
van het geblokkeerde geld aan de eigenaars worden teruggegeven. Om deze 
eigenaren niet al te zeer te benadelen had Lieftinck begin 1946 de mogelijk
heid geopend het geblokkeerde geld om te zetten in inschrijvingen in het 
Grootboek-1946 (staatslening van 3% over 50 jaar) of spaarcertificaten (loop
tijd van 5 jaar, 2,5% rente, inschrijving tot een beperkt bedrag). De staatsle
ning zou voorlopig niet verhandelbaar zijn. Om de bijzondere belastinghef
fing effectief te kunnen toepassen voerde Lieftinck een registratie door van 
alle effecten en andere vermogensobjecten. De hele operatie van de geldzui
vering baseerde Lieftinck op het Machtigingsbesluit Geldzuivering (Stbl. F. 
133) van 3 augustus 1945.1 In de periode 1945-1946 bleek dat Lieftincks geld
zuivering op zichzelf werd gesteund, terwijl ook de voorbereiding om tot 
bijzondere belastingheffing over te gaan fundamenteel niet werd bestreden. 
De vraag was alleen hoe lang de blokkering zou duren en hoe lang de over
heid door tientallen voorschriften het economisch leven aan banden zou 
leggen. Wanneer was het einde van deze geldzuivering in zicht?

Deze vraag kwam volop aan de orde, toen bij de Tweede Kamer een wets
ontwerp werd ingediend om het genoemde machtigingsbesluit met een jaar 
te verlengen (tot 9 augustus 1947). Lieftinck had deze verlenging, volgens de 
Toelichting op het wetsontwerp, nodig om de resultaten van de geldzuive
ring veilig te stellen en deze te kunnen aanpassen aan de zich wijzigende 
economische omstandigheden. Een deel van de Tweede Kamer was niet be
reid de minister zonder meer in dit voorstel te volgen. De minister van Fi
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nanciën zag zich verplicht in zijn Memorie van Antwoord van 16 juli 1946 
de geldzuivering nogmaals te verdedigen. Achtergrond voor de tamelijk ge
prikkelde reacties van een aantal fracties uit de Tweede Kamer was het ach
terwege laten van een principiële discussie tussen regering en parlement 
over de geldzuivering in de periode 1945-1946. Het verlengingsontwerp 
werd derhalve aangegrepen om eens van de minister van Financiën te ver
nemen wat hij nu precies van plan was.2

Kortenhorst (KVP) opende zijn kritisch betoog in de Tweede Kamer op 18 
juli 1946 met een soort excuus jegens Lieftinck, die hij ging aanvallen: "Het 
Nederlands parlement is nu eenmaal geen fanfarekorps, dat steeds huldi- 
gingsfanfares ten beste pleegt te geven ter ere van het beleid van Ministers." 
De minister moest de woorden van Kortenhorst maar nemen als die van 
"een vriend, die feilen toont". Toen volgde de kritiek. Hoewel de minister 
niet verplicht was om de hele materie van de geldzuivering achteraf bij wet 
te regelen, zou het toch passend zijn als hij de zaken eens met het parlement 
doorsprak. De minister gedroeg zich echter volgens Kortenhorst als een ge
neraal, die weinig behoefte voelde aan "gecommitteerden te velde". De mi
nister werd er verder van beschuldigd "er niet afkerig van te zijn, de geld
zuivering door middel van een aan hem overgedragen totalitaire macht 
door te voeren". Kritiek kon de regering gelukkig niet verbieden, aldus 
Kortenhorst, die er vooral op wees dat de geldzuivering in haar effecten on
gedaan werd gemaakt door de geldschepping van de overheid om de begro
tingstekorten aan te vullen. Van grondige bezuiniging bij de overheid was 
volgens dit KVP-Kamerlid geen sprake. Kortenhorst wilde de problemen 
van de geldhoeveelheid, de budgettaire tekorten bij de overheid en de te
korten op de betalingsbalans veel meer langs de goederenzijde benaderen 
dan langs de monetaire zijde. De remedie was: "full employment van het 
Nederlandse bedrijfsleven". Alles wat dit verhinderde - onder meer de 
blokkeringsmaatregelen in het kader van de geldzuivering voor wat betreft 
de middelen van het bedrijfsleven - diende te worden afgeschaft. Hoewel hij 
de stelling van Lieftinck, dat investeringen moesten worden opgebracht 
door reële nieuwe besparingen, onderschreef, meende Kortenhorst dat het 
bedrijfsleven eerst op gang moest worden gebracht om te besparen. Zijn 
slotconclusie kwam neer op een pleidooi ten gunste van deblokkering in de 
vorm van verhandelbare staatsleningen. Ten aanzien van het wetsontwerp 
zelf vroeg Kortenhorst om halvering van de verlengingstermijn. In zijn 
stellingname werd Kortenhorst grotendeels gesteund door het ARP-Kamer- 
lid De Wilde.

De socialist Schilthuis wilde Lieftinck best een jaar verlenging gunnen 
om de geldzuivering af te wikkelen, maar hij had toch ook het gevoel dat de 
deblokkering te lang uitbleef. Hij vroeg zich af wat de sanerende werking 
van de geldzuivering was als het bedrijfsleven voor de uitbreiding van zijn 
activiteiten aangewezen was op het bankcrediet, dat neerkwam op het 
scheppen van nieuw vrij geld. Daarentegen verklaarde Hoogcarspel (CPN) 
alle vertrouwen in de maatregelen van Lieftinck te hebben. Deblokkering in 
een te vroeg stadium zou er slechts toe bijdragen dat de ondernemersklasse
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werd bevoordeeld. Het was volgens dit Kamerlid beter het bedrijfsleven tot 
besparingen te dwingen en daardoor een opzichtige luxe bij bedrijven en 
ondernemers te voorkomen.3

Uiteraard heeft Lieftinck zich in zijn antwoord tegen de aantijgingen van 
Kortenhorst verweerd. Hij erkende dat de begrotingstekorten, niet gedekt 
door belastinginkomsten en geldleningen, inflatoire effecten hadden. Een 
sluitende begroting was op dat moment echter onmogelijk, "voor en aleer 
orde en rust in het Koninkrijk zullen zijn hersteld en voor en aleer het eco
nomisch leven zich voldoende zal hebben kunnen ontplooien". De over
heid streefde volgens Lieftinck wel degelijk naar het terugdringen van de 
tekorten, maar kon zich niet onttrekken aan een wereldwijde tendens tot 
opwaartse prijsontwikkeling. Deze inflatoire impuls werd echter volgens 
Lieftinck geneutraliseerd door de grote importen, waardoor geld, dat ter om
wisseling voor deviezen werd aangeboden, aan de circulatie werd onttrok
ken (deflatie). Hij was het oneens met Kortenhorst om in een overspannen 
arbeidsmarkt en volledige benutting van het aanwezige productievermogen 
verdere deblokkering toe te passen. Dat zou spanningen oproepen in het 
loon- en dus het prijsniveau. Bankcrediet werd volgens Lieftinck veel zorg
vuldiger gebruikt dan geld dat uit de deblokkering afkomstig was. Crediet 
moest worden afgelost. Gedeblokkeerd geld bleef in omloop. Lieftinck wilde 
wél individuele deblokkering voor bedrijven en in bepaalde sociaal schrij
nende gevallen - kleine ondernemers of personen die van hun vermogen 
moesten leven - toestaan, omdat bij individuele deblokkering de noodzaak 
tot deblokkering in vrij geld en de besteding konden worden getoetst. Struc
turele deblokkering verhinderde deze toetsing. Voor Lieftinck stond voorop 
dat consumptieve besteding van het gedeblokkeerde geld moest worden 
voorkomen. Dat zou-de zwarte markt die er toch al was verder doen 
groeien. Na dit betoog werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming 
door de Tweede Kamer aangenomen. Noch Kortenhorst noch De Wilde 
hebben verder aangedrongen op verlenging van een half jaar in plaats van 
een jaar. Lieftinck heeft alleen aangekondigd binnen een half jaar opnieuw 
met de Kamers over de geldzuivering van gedachten te wisselen, wat een 
vrome belofte is gebleven.

De behandeling van het verlengingswetje in de Eerste Kamer op 6 augus
tus 1946, kort voor de expiratiedatum van het Machtigingsbesluit, werd ge
kenmerkt door een wat vriendelijker stemming tegenover Lieftinck dan 
hem in de Tweede Kamer te beurt was gevallen. Van den Brink (KVP) en 
Molenaar (PvdV) toonden begrip voor de noodzaak tot verlenging van de 
machtiging en voor de gevaren die uit al te drastische deblokkering konden 
voortvloeien. Het is Pollema (CHU) geweest die in de senaat de meeste kri
tiek had op de praktijk van de geldzuivering. Hij voelde er weinig voor 
verlenging toe te staan zonder te weten waar de minister bij de geldzuive
ring op af koerste, zeker gelet op de verdenking die hij koesterde dat 
Lieftinck de geleide (staats-) economie voor ogen had. Lieftinck verklaarde 
dat hij nog in de loop van het verlengingsjaar met nadere voorstellen zou 
komen om de geblokkeerde saldi en Grootboekinschrijvingen om te zetten
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in verhandelbare - niet beleenbare - certificaten. Hij ontkende een geleide 
economie na te streven, maar meende wel dat er redenen konden zijn om 
tijdelijk door prijsvoorschriften, subsidiepolitiek, loonmaatregelen en in- 
vesteringscontroles de economie te sturen. De Eerste Kamer besloot vervol
gens de Machtiging Geldzuivering, ongeclausuleerd, voor een jaar te ver
lengen. De verlenging werd bij de wet van 8 augustus 1946 (Stbl. G. 203) tot 9 
augustus 1947 verleend.4

Ondanks de aankondiging van Lieftinck bij de behandeling van de wets
ontwerpen op de Bijzondere Belastingen in de beide Kamers dat spoedig de 
afwikkeling van de geldzuivering zou volgen in aansluiting op zijn mede
deling in de Eerste Kamer op 6 augustus 1947 dat deze afwikkeling zelfs vóór 
9 augustus 1947 te verwachten was, werd op 19 juni 1947 bij de Tweede Ka
mer een wetsontwerp ingediend om de Machtiging Geldzuivering nogmaals 
te verlengen tot 9 augustus 1948. Lieftinck verdedigde deze verlenging met 
het argument dat de geldblokkering niet ongedaan mocht worden gemaakt 
alvorens de Bijzondere Belastingen volledig waren ingevoerd. De wetge
vingsprocedure inzake deze belastingen had nogal wat tijd gekost, zodat 
verlenging van het Machtigingsbesluit Geldzuivering voor de hand lag. Het 
doel van de geldzuivering, het afwenden van een dreigende inflatie, was 
weliswaar bereikt, maar er resteerde de taak "om in het kader van de bijzon
dere heffingen het eenmaal geblokkeerde tegoed af te wikkelen op een zoda
nige wijze, dat monetair de gunstigste resultaten worden verkregen en dat 
storingen in de geldsfeer zoveel mogelijk worden vermeden". De verlen
ging van deze machtiging geldzuivering was wel geclausuleerd: het wets
ontwerp bepaalde dat van de verlenging van de machtiging slechts gebruik 
mocht worden gemaakt om de afwikkeling van de geldzuivering voor te 
bereiden.5 De minister verklaarde het overleg al te hebben geopend met ad
viseurs uit de praktijk van de bankwereld om de monetaire en fiscale aspec
ten van de afwikkeling van de geldzuivering zorgvuldig te bekijken.

Lieftinck begreep wel dat deze verlenging op tegenstand zou stuiten, ge
zien zijn beloften bij de behandeling van het eerste verlengingswetje. Hij 
zag zich derhalve verplicht een opsomming te geven van alle structurele 
deblokkeringen of dereguleringen die tot op het tijdstip van indiening van 
dit wetsontwerp waren getroffen inzake het geblokkeerde geld en inzake 
controles op vermogensbestanddelen. De tegenwaarde van alle buitenlandse 
activa kon worden afgerekend tegen vrij geld; de beurshandel was op 1 april 
1947 volledig van alle belemmeringen bevrijd; het hypotheekverkeer was 
volledig vrij geworden; aflossingen op oude leningen mochten vrij worden 
afgerekend, behalve voor leningen gesloten na 1941; uitkeringen uit kapi
taal verzekeringen beneden de 1000 gulden waren vrij; alle geblokkeerde te
goeden beneden de 100 gulden waren al per 31 augustus 1946 vrij gegeven. 
Maar Lieftinck kondigde tevens aan dat, met het oog op behoud van het 
monetaire evenwicht dat dank zij de geldblokkering was bereikt, verdere 
deblokkering over een grooot aantal jaren zou worden uitgesmeerd (3 tot 5 
jaar). Wél zou het restant van het geblokkeerde geld, na hetgeen de fiscus 
had opgeëist, in deze jaren een zeker rendement voor de eigenaren opleve-
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ren, gelijk met de beleggingsmogelijkheden in het "vrije" verkeer. Zo zou 
de overheid de mogelijkheid openen dit restant te plaatsen op beleggings- of 
spaarrekeningen. Ook zou het restant van het geblokkeerde geld kunnen 
worden gebuikt voor de betaling van de belastingen van anderen (het zoge
heten vermogenschangement) in ruil voor bepaalde objecten. Lieftinck 
achtte de doeleinden van de blokkering bereikt: herstel van het monetaire 
evenwicht en registratie van vermogens, verhaalsobject voor de invoering 
van de Bijzondere Belastingen en van achterstallige belastingen uit de oor
logsjaren, en geen vergoeding voor biljetten toebehorende aan vijanden.6

De poging van Lieftinck met behulp van een lijst van deblokkerings- 
maatregelen en het uitzicht op omzetting van het resterende geblokkeerde 
geld in rentedragende rekeningen de Kamer te overtuigen van de noodzaak 
nogmaals een verlenging van een jaar voor het Machtigingsbesluit Geld
zuivering te geven kon niet geslaagd worden genoemd, zeker niet door de 
toevoeging door Lieftinck aan zijn betoog dat de blokkering haar doeleinden 
had bereikt. De KVP-fractie in de Tweede Kamer, die al bij het eerste verlen- 
gingswetje in 1946 had gesteigerd, heeft in het Voorlopig Verslag op het 
wetsontwerp tot verlenging van het Machtigingsbesluit krachtig stelling ge
nomen tegen de inhoud van dit wetsontwerp. Het had er volgens de KVP 
alle schijn van dat de blokkering nog zeer lang kon gaan duren, zeker als de 
termijn van het Machtigingsbesluit werd verlengd zonder de zekerheid te 
hebben dat de minister in de gevraagde verlengingsperiode ook daadwerke
lijk met een wetsontwerp ter afwikkeling van de geldzuivering zou komen. 
De KVP achtte het voortduren van de geldblokkering, zonder dat daar een 
strikte noodzaak zoals de inning voor de Bijzondere Belastingen toe ver
plichtte, fiscaal volstrekt ten onrechte, waardoor "het extra derven van rente 
door houders van geblokkeerde saldo's bij het slepend houden van de defi
nitieve liquidatie van het geblokkeerde geld een offer zou betekenen, dat in 
redelijkheid niet mag worden gevraagd". De blokkering van geld was daarbij 
volgens de KVP tamelijk willekeurig geweest. De ondernemer die bij het 
begin van de geldzuivering goederen in plaats van geld had werd niet ge
blokkeerd; had hij wél geld dan was hij het slachtoffer van deze blokkering. 
Hoewel de fractie van de KVP uit de Tweede Kamer er begrip voor had dat 
onmiddellijke deblokkering niet kon worden uitgevoerd zolang niet met 
zekerheid kon worden vastgesteld hoeveel geblokkeerd geld na de inning 
van de Bijzondere Belastingen zou resteren en op welke wijze dit excedent 
op andere wijze kon worden weggewerkt, vroeg deze fractie met klem het 
wetsontwerp dat ter tafel lag zodanig te wijzigen, dat het Machtigingsbesluit 
Geldzuivering slechts met een half jaar werd verlengd. Daarna zou de geld
zuivering door een definitieve wetgeving moeten worden geregeld.7

Het was de fractie van de KVP ernst. Lieftinck heeft dan ook, na ontvangst 
van het Voorlopig Verslag van 4 juli 1947, in het kabinetsberaad van 7 juli 
1947 moeten mededelen dat hij het voorstel van de KVP onaanvaardbaar 
vond. Hij herinnerde zijn collegae er aan dat hij de KVP bij de Vermogens
aanwasbelasting en de voorbereiding voor de Heffing Ineens ruimschoots 
tegemoet was gekomen. In dit geval kon er niet gemarchandeerd worden.
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Het KVP-voorstel zou er toe leiden dat de Bijzondere Belastingen niet 
nauwkeurig genoeg konden worden geheven, waardoor te veel geblokkeerd 
geld buiten schot zou blijven. Deblokkering zou dan zonder meer leiden tot 
chaos, inflatie en zwarte handel (zwevende koopkracht). Om de deblokke
ring van het restant aan geblokkeerd geld - na heffing van de Bijzondere Be
lastingen - (geschat op 3 miljard gulden) in goede banen te leiden had 
Lieftinck zeker een vol jaar nodig. Indien de KVP zou persisteren bij haar 
eis, moest Lieftinck de portefeuillekwestie stellen. Minister Huysmans 
(KVP) van Economische Zaken meende dat het onjuist was dit te doen op 
dit technische punt, maar Lieftinck bleef bij zijn standpunt.8 Hij kreeg zijn 
zin.

Nog diezelfde dag ging de Memorie van Antwoord uit, waarin Lieftinck 
de visie van de KVP bestreed. Blokkering van geld was geschied uit mone
taire overwegingen, niet uit fiscale overwegingen. Die monetaire overwe
gingen waren volgens hem algemeen aanvaard en vereisten derhalve een 
zorgvuldige afwikkeling van het excedent van de geblokkeerde gelden. Gelet 
op de termijn van 1 jaar voor de voorlopige aanslagen uit de Bijzondere Be
lastingen en op de tijd die nodig was om daarna te schatten hoe groot het 
excedent zou zijn en op welke wijze dit het best zou kunnen worden behan
deld om monetaire verstoringen te voorkomen, wees Lieftinck het KVP- 
voorstel tot beperking van de machtigingsverlenging met klem af.9

Teulings (KVP) heeft bij de behandeling van dit verlengingswetje in de 
plenaire vergadering van de Tweede Kamer op 10 juli 1947 toegegeven, na 
inlichtingen te hebben ingewonnen bij de minister en fiscale deskundigen, 
zich vergist te hebben in de tijd die nodig zou zijn voor de verwerking van 
de Bijzondere Belastingen, zodat hij genoegen nam met een verlenging van 
1 jaar. Omdat Teulings er zeker van wilde zijn dat de minister deze termijn 
goed zou gebruiken, diende hij een amendement in, waardoor in het ver
lengingswetje zou worden vastgelegd dat de minister binnen een jaar na het 
ingaan van deze verlenging met een voorstel ter definitieve afsluiting van 
de geldzuivering moest komen. Lieftinck nam dit amendement zonder be
zwaar over als "een verbetering van dit wetsontwerp". Het was duidelijk dat 
Teulings en de KVP ontzien moesten worden. Overigens was het een alge
mene klacht - zie de betogen van Teulings (KVP), Hofstra (PvdA), De Wilde 
(ARP) en Bierema (PvdV) - dat het late tijdstip van indiening, midden in de 
spanningen rond Nederlands-Indië, een behoorlijke voorbereiding van de 
commentaren op dit wetsontwerp en op de voorstellen voor de geldzuive
ring zoals ontvouwd in de Memorie van Toelichting uitsloot. Lieftinck re
pliceerde dat hij de behandeling van het wetsontwerp op de Heffing Ineens - 
13 en 14 mei 1947 - had afgewacht alvorens de verlenging van de machtiging 
in te dienen. Het risico dat de Eerste Kamer het wetsontwerp op de Heffing 
Ineens zou verwerpen - de behandeling in de senaat vond plaats op 9 en 10 
juli 1947; de uitslag kwam halverwege de zitting van de Tweede Kamer over 
het verlengingswetje binnen - had de minister naar zijn zeggen bewust ge
nomen. Indien namelijk de Heffing Ineens niet tot stand zou worden ge
bracht, had de geldsanering en dus de clausule waaronder de machtiging
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voor een jaar extra werd aangevraagd een ander karakter gekregen.10 Het 
lijkt aannemelijk dat Lieftinck, indien de uitslag van de stemming in de 
Eerste Kamer over de Heffing Ineens negatief was geweest, dan ook het 
amendement van Teulings, hierboven genoemd, niet zou hebben geaccep
teerd. Door de gunstige afloop van de wetgeving op de Heffing Ineens kon 
Lieftinck er op vertrouwen dat de afwikkeling van de geldzuivering zou lo
pen langs de lijnen, die hij de Kamer in de Memorie van Antwoord had ge
geven. Zonder hoofdelijke stemming werd het ontwerp door de Tweede 
Kamer en vervolgens door de Eerste Kamer - op 30 juli 1947 - aanvaard.11 De 
wet is vastgesteld 4 augustus 1947 (Stbl. H. 287). Er zou nog één verlenging 
volgen. Lieftinck zag zich gedwongen nog eenmaal voor een half jaar ver
lenging van de machtiging geldzuivering te vragen, aangezien de parle
mentaire behandeling van het wetsontwerp afwikkeling geldzuivering de 
expiratiedatum van deze machtiging - 9 augustus 1948 - ruimschoots dreigde 
te overschrijden. De Kamers hebben deze verlenging zonder meer ver
leend.12

b. De wet Afwikkeling Geldzuivering
Alvorens op 20 mei 1948 het wetsontwerp op de afwikkeling van de geld

zuivering bij de Tweede Kamer werd ingediend, werd op basis van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering door Lieftinck de Beschikking Afwikke
ling Geldzuivering 1947 op 24 november 1947 uitgevaardigd (Stbl. H. 377). 
Daarin werd in wezen vooruit gelopen op het genoemde wetsontwerp. Deze 
beschikking was evenwel nodig om zo spoedig mogelijk voor de eigenaars 
van het restant van het geblokkeerde geld alle onzekerheid weg te nemen. 
De Beschikking gaf aan dat het restant, na aftrek van hetgeen de fiscus had 
opgeëist, in aanmerking kwam voor voortgezette blokkering voor de duur 
van enige jaren, zij het tegen een zekere vergoeding. Lieftinck maakte hier
mede een verdergaand gebruik van de verlenging van het Machtigingsbe
sluit Geldzuivering dan met name de KVP had gedacht. Teulings had im
mers juist aangedrongen op een wetsontwerp op de Afwikkeling Geldzui
vering, zodat de Kamers betrokken zouden worden bij de opzet van de af
wikkeling. Aan de andere kant hadden de meeste fracties geen overwegende 
bezwaren laten horen tegen de hoofdlijnen voor de afwikkeling van de 
geldzuivering, zoals Lieftinck die bij gelegenheid van het verlengingswetje 
al had uiteengezet. Doordat de minister van Financiën in het wetsontwerp 
op de afwikkeling van de geldzuivering letterlijk de Beschikking-1947 volg
de en er slechts enkele bepalingen aan toevoegde (omtrent besteding van 
geld dat niet naar de wens van de minister van Financiën werd gehanteerd), 
konden de Kamers toch nog, zij het achteraf, hun visie op de afwikkeling 
geven. Fraai was de methode-Lieftinck niet.

Beschikking en het wetsontwerp Afwikkeling Geldzuivering beoogden 
vooral de ongelijkheid tussen houders van een geblokkeerd tegoed en niet- 
geblokkeerd tegoed weg te nemen en verschillende mogelijkheden te bieden 
voor belegging die in object en in opbrengst overeenkwamen met het vrije 
geld- en goederenverkeer. Lieftinck moest daarbij vermijden te spreken van
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verdere blokkering - de rechterzijde in de Kamers had immers herhaald 
aangedrongen op deblokkering - en toch deblokkering voorkomen. Vandaar 
dat de optierekening werd ingevoerd, waarop alle tegoeden van het geblok
keerde geld terecht dienden te komen, hetzij automatisch (voor bedragen tot 
1000 gulden), hetzij na machtiging van de belastingdienst. Vanuit deze op
tierekening werden diverse keuzen mogelijk gemaakt. Houders van grote 
tegoeden werd de mogelijkheid geboden hun excedent aan geblokkeerd geld 
door te schuiven, het zogeheten vermogenschangement, naar personen of 
lichamen die over te weinig geld beschikten om de belastingen te betalen, in 
ruil voor onroerend goed, schepen, hypothecaire vorderingen en effecten. 
Voor de kleine spaarders had Lieftinck de mogelijkheid geopend tot een be
drag van 3500 gulden te kiezen voor een rentedragende beleggingsrekening 
of een lijfrente, levens- of spaarverzekering te nemen. Voor zover van geen 
der opties hiervoor genoemd gebruik was gemaakt werd de mogelijkheid 
geopend ten laste van de optierekening in te tekenen op 3% investerings- 
certificaten en 3,25% beleggingscertificaten. Deze certificaten zouden vanaf 1 
juni 1948 voor 20% per jaar in vrij geld worden omgewisseld. Geld dat niet 
vanuit de optierekening zou worden omgezet in een van de opties zou na 
een bepaalde procedure vervallen aan de schatkist, tien jaar na datum van 
de opheffing van de geblokkeerde rekening (art. 20, lid 4, zoals gewijzigd bij 
wet van 1 maart 1956, Stbl. 100). De gemiddelde duur van alle opties was 
door de minister, om te voorkomen dat gekozen zou worden voor een optie 
die het spoedigst zou leiden tot verkrijging van vrij geld, op drie jaar gesteld 
(de certificaten duurden wat langer). Eind december 1947 bedroeg het totaal 
geblokkeerde tegoed, waaronder werden gerekend de 1.7 miljard gulden 
Grootboek 1946 en de 1.3 miljard zekerheidstellingen, totaal 6 miljard gul
den. Aangenomen dat een deel van dit geblokkeerde geld zou worden be
taald voor de voldoening van de Bijzondere Belastingen, werd becijferd dat 
ca. 3 miljard voor de afwikkelingsprocedure in aanmerking kwam. Dit hele 
systeem van opties en geleidelijke deblokkering had Lieftinck op 17 maart
1947 al in de ministerraad aan de orde gesteld. Hij had toen benadrukt dat 
het bedrijfsleven voldoende ruimte had om uit de eigen winsten te investe
ren, terwijl er ook voldoende geleend kon worden tegen redelijke voor
waarden. Hij zag derhalve geen reden om de deblokkering te versnellen, 
tenzij voor bepaalde investeringen - na toestemming van de daarvoor fun
gerende investeringscommissie -, sociale doeleinden en belastingbetaling. 
Vooral van de kant van minister Huysmans (KVP) is bezwaar aangetekend 
tegen dit voornemen tot voortgezette blokkering, zij het onder een andere 
naam. Nadat minister Lieftinck vooral voor kleine bedragen de deblokke
ring had vergemakkelijkt, is de ministerraad op 3 november 1947 met het 
bovenstaande systeem tot afwikkeling van de geldzuivering zonder discus
sie akkoord gegaan.

Uit het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer - het Verslag dateerde 
van 16 juli 1948 - op het wetsontwerp op de afwikkeling van de geldzuive
ring bleek er, evenals bij de Bijzondere Belastingen het geval was geweest, 
duidelijk verschil van opvatting te bestaan tussen de PvdA en KVP. Waar
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de PvdA-Kamerfractie de minister hulde bracht voor dit werkstuk, "waarin 
met de structuur van het maatschappelijk leven wordt rekening gehouden", 
was de fractie van de KVP in de Tweede Kamer minder enthousiast en niet 
erg onder de indruk van de ingewikkelde wettekst en de breedvoerige Me
morie van Toelichting. Voor deze fractie was het wetsontwerp niets anders 
dan een verlenging van de blokkering. De KVP-fractie had uitgerekend dat 
veel minder dan verwacht met vrij geld werd betaald voor de Bijzondere 
Belastingheffing, wat een deflatoir effect had. Volgens deze fractie in het ge
noemd Verslag moest het derhalve mogelijk zijn ruimhartiger te deblokke
ren, waardoor dit deflatoire effect door inflatoire deblokkering werd goed
gemaakt. Deze visie deelde Lieftinck als minister van Financiën in het vol
gende kabinet-Drees I niet. Hoewel in de regeringsverklaring van het nieu
we kabinet was gesteld dat het inflatiegevaar was geweken en de monetaire 
toestand van Nederland rooskleuriger was geworden, achtte Lieftinck het 
inflatoire effect van de rijksbegroting en van de credietverlening aan Indo
nesië nog te groot om af te stappen van zijn systeem. De door hem aange
brachte wijzigingen in het wetsontwerp betroffen dan ook slechts enkele 
technische wijzigingen (zoals de aanpassing van het rentepercentage aan de 
markton t wikkeling).

De behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer op 7 en 8 de
cember 1948 was uitvoerig, maar zou weinig veranderingen in het ontwerp 
opleveren. Slechts Van den Heuvel (ARP) slaagde er door amenderingen in 
vast te leggen dat belastingen voor inkomsten uit de oorlogsjaren mochten 
worden voldaan met de gelden van de optierekening. Lieftinck drong aan 
op intrekking van dit amendement, maar de Kamer, met uitzondering van 
de PvdA, steunde het amendement. Het wetsontwerp werd zonder hoofde
lijke stemming aangenomen. In de Eerste Kamer, op 27 januari 1949, stemde 
de fractie van de CPN tegen, omdat deze de geldzuivering als middel tot 
herstructurering van Nederland mislukt zag en het kapitalisme en het 
agressieve imperialisme hersteld. De wet werd op 29 januari 1949 vastgesteld 
(Stbl. I. 53) en trad in werking op 9 februari 1949. Pas in 1986 werd door de 
minister van Financiën bij de Tweede Kamer een voorstel tot intrekking 
van het Machtigingsbesluit Geldzuivering en de Wet Afwikkeling Geldzui
vering aangeboden. Na de summiere behandeling in het parlement en de 
daar verworven instemming werd de intrekking afgekondigd in het Staats
blad nr. 631, 31 oktober 1986.13

Materieel was de geldzuivering er op toegesneden dat op 1 juni 1952 deze 
operatie in Nederland ten einde zou zijn, nadat de laatste tegoeden op de 
beleggingsrekening in de vrije sfeer zouden zijn gebracht. De formele afwik
keling van dit alles heeft meer tijd genomen. Slechts een zeer gering bedrag 
is volgens de bepalingen van de wet vervallen aan de schatkist (9 miljoen 
gulden). De ruim drie miljard gulden die in 1948 voor deze afwikkelings- 
procedure in aanmerking kwamen zijn voor een groot deel werkelijk uit de 
persoonlijke blokkering gehaald, waaronder moet worden begrepen de ver
handelbaarheid van het Grootboek-1946 met ingang van 1 maart 1949 (ruim
1 miljard gulden). Halverwege 1951 was 875 miljoen gulden ingeschreven
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op de 3% investeringscertificaten en 34.8 miljoen gulden op de 3,25% beleg
gingscertificaten, welke in 1951 geheel vrij verhandelbaar waren (per jaar 
20%, vanaf 1 juni 1948). De beleggingsrekening telde eind 1948 rond de 650 
miljoen gulden. Dit bedrag is geleidelijk aan vrij gegeven. Het vermogens- 
changement is als optie het minst gebruikt (ca. 200 miljoen gulden) en heeft 
daarom weinig bijgedragen aan de vermindering van het geblokkeerde geld. 
Ook navorderingen van belastingen hebben op deze vermindering geen 
grote invloed uitgeoefend.14

Naast de deblokkering van 3 miljard gulden, waarvan monetair een deel 
in waardepapieren bleef gebonden, heeft de overheid in de periode 1947-1950 
voor de financiering van de overheidsuitgaven 1.5 miljard gulden aan de 
circulatie toegevoegd. Samen met hetgeen in de periode 1945-1946 voor het
zelfde doel door de overheid was gefinancierd zou er evenveel geld in om
loop zijn gebracht door de overheid als aan belastingheffing en schuldinte- 
kening was onttrokken aan de circulatie. Als er echter in het geheel geen 
geldzuivering zou hebben plaats gehad zou deze geldschepping door de 
overheid zijn gekomen bovenop het bedrag aan "zwevende koopkracht", 
zodat een hoge inflatie niet te vermijden was geweest. De geldzuivering 
heeft bijgedragen aan het herstel van het monetaire en budgettaire even
wicht, al heeft de geldschepping door de staat gezorgd voor nieuwe span
ningen tussen geld- en goederenhoeveelheid. Vergroting van de productie 
en de afvloeiing van geld door de verlening van de Marshall-hulp (blokke
ring van de tegenwaardegelden) hebben er voor gezorgd dat de noodzakelij
ke inflatoire financiering door de overheid in de eerste jaren na de oorlog 
verder werd geneutraliseerd.15 Toen Lieftinck na 7 jaar ministerschap be
sloot aan een loopbaan elders de voorkeur te geven, kon hij derhalve toch 
terugzien op een succesvolle monetaire en budgettaire sanering. Ook al heb
ben vooral de confessionelen en de liberalen soms tegengestribbeld bij de 
krachtige aanpak die Lieftinck voorstond, waarbij hij een bepaalde politieke 
visie niet verheimelijkte, er is bij de beëindiging van het tijdperk-Lieftinck 
niemand geweest die heeft verkondigd dat langs een andere weg deze sane
ringen beter, sneller en rechtvaardiger te bereiken waren geweest. Het succes 
van de geldzuivering kon nog het best worden afgelezen uit de berekening 
uit 1951 dat Nederland onder 43 landen het land was waar, vergeleken met 
het nationale inkomen, de geldcirculatie in 1950 in verhouding tot 1937 het 
laagst was.16 Met het succes van de monetaire en budgettaire sanering schiep 
Lieftinck de voorwaarde voor de economische ontplooiing van het land, op 
basis van een stabiel loon- en prijsniveau. De inflatiespiraal was vermeden.

AANTEKENINGEN:

1 Voor een overzicht van de geldzuivering kort na de oorlog: Duynstee-Bosmans, Het kabi
net Schermerhorn-Drees, pp. 327-337, alsook de daar aangehaalde literatuur.
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2 Wetsontwerp verlenging machtiging als bedoeld in art. 1, lid 1, van het Machtigingsbesluit 
Geldzuivering (Stbl. F. 133), HTK 1945-1946 Bijlagen, nr. 222; Voorlopig Verslag, HTK 1946 I,
15 juli 1946; Mem. v. Antw., idem, 16 juli 1946.
Geconstateerd werd in aug. 1946 dat 2.5 miljard gulden aan bankbiljetten circuleerde en 3 
miljard gulden aan giraal geld. Dit totaal van 5.5 miljard tegenover een vermoed nationaal 
inkomen van 9 miljard gulden werd hoog gevonden. Ook de verhouding tussen chartaal en 
giraal geld bleek ten gunste van het chartale geld te zijn doorgeslagen, een laat gevolg van 
het wantrouwen uit de oorlogstijd tegen giraal geld. In 1947 bedroeg het nationaal inkomen 
(tegen marktprijzen na bijtelling van indirecte belastingen minus subsidies) 12.07 miljard 
gulden en in 1948 14.23 miljard gulden. De geldhoeveelheden bedroegen 6.9 miljard (3 mil
jard chartaal; 3.9 giraal) en 7.3 miljard gulden (3.1 miljard chartaal en 4.1 giraal). In procenten 
van het nationaal inkomen betekende deze hoeveelheid:

(in miljoenen guldens)

jaar/geldhoeveelheid/nat. inkomen/ In % van nat. inkomen

1929 1.910 6.500 29
1938 2.480 5.390 46

1946 5.370 9.930 54
1947 6.470 12.070 54

1948 7.190 14.230 51

1949 7.280 15.960 46

1951 6.940 19.350 36

3 Behandeling wetsontwerp nr. 222 in TK, 18 juli 1946, pp. 92-108.

4 Behandeling wetsontwerp nr. 222 in TK, 6 aug. 1946, pp. 12-27.

5 Wetsontwerp tot verlenging van de machtiging als is bedoeld in art. 1, eerste lid, van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Stbl. F. 133), ingediend 17 juni 1947, Bijlagen HTK 1946-
1947, nr. 496.

6 Bij nota, bijlage bij Mem. v. Antw., behorende bij het wetsontwerp nr. 496, Bijlagen HTK 
1946-1947, stuknr. 6, gaf Lieftinck een overzicht van het verloop van de geldzuivering sedert 
mei 1946. Deze zeer technische uiteenzetting wordt hier slechts in de slotbeschouwing over
genomen.

7 Voorlopig Verslag d.d. 4 juli 1947, op wetsontwerp nr. 496, HTK 1946-1947 Bijlagen.

8 MR 7 juli 1947, nr. 13,2.

9 Mem. v. Antw., d.d. 7 juli 1947, op w.o.w., nr. 496, HTK 1946-1947 Bijlagen, stuknr. 4.

10 Beraadslaging in de Tweede Kamer over nr. 496: 10 juli 1947, pp. 2047-2060.

Beraadslaging in de Eerste Kamer over nr. 496: 30 juli 1947, pp. 913-919. De wet is vastge
steld 4 aug. 1947, Stbl. H. 287.

12 Wetsontwerp tot verlenging van de machtiging als bedoeld in art. 1, eerste lid, van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Stbl. F. 133), ingediend 17 juni 1948, Bijlagen HTK 1947-
1948, nr. 866. Dit bleek een hamerstuk: geen Voorlopig Verslag, Mem. v. Antw., beraadsla
gingen en stemmingen. Zie TK, 1 juli 1948, p. 2068 I; EK 22 juli 1948, p. 737 II. De wet is vast
gesteld 24 juli 1948, Stbl. I. 339.

13 Wetsontwerp tot afwikkeling van de geldzuivering, ingediend op 20 mei 1948, HTK 1947-
1948 Bijlagen, nr. 837. Het Voorlopig Verslag van 16 juli 1948 van de Tweede Kamer op wets
ontwerp nr. 837 is door de oude Tweede Kamer uitgebracht na de Tweede Kamerverkiezin
gen van 7 juli 1948; de zitting van de Staten-Generaal werd gesloten op 24 juli; de beide Ka
mers ontbonden op 26 juli 1948; de buitengewone zitting-1948 van de Staten-Generaal werd
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op 27 juli 1948 geopend. De Memorie van Antwoord dateerde van 8 nov. 1948. Behandeling 
in TK, 7 en 8 dec. 1948, resp. pp. 538-566 en pp. 568-577 en in EK, 27 jan. 1949, pp. 103-121. Het 
wetsontwerp is zeer spoedig gevolgd door een andere uitleg van art. 7 a van de Wet Afwik
keling Geldzuivering, zie wetsontwerp Wijziging Wet Afw. Geldzuivering, ingediend 3 febr. 
1949, HTK 1948-1949 nr. 1131, TK 4 febr. 1949 en EK 8 febr. 1949. In EK stemden 2 CHU en 7 
KVP tegen (uitslag 21-9). Wet van 9 febr. 1949, Stbl. J. 62. Zie verder wetsontwerp Intrekking 
Machtigingsbesluit Geldzuivering en Wet Afwikkeling Geldzuivering, HTK Bijlagen 1985- 
1986, nr. 19 452.

14 Uitstekende analyses en een overzicht van de geldzuivering, met inbegrip van de effecten 
van de Bijzondere Belastingen, bij: H.W.J. Bosman, De afwikkeling der geblokkeerde tegoe
den, in: ESB  13 april 1949, pp. 291-293; idem, Budgettaire aspecten van de afwikkeling der 
geldzuivering en de inning der heffingen, in: ESB  3 aug. 1949, pp. 611-613; idem, M onetaire 
aspecten van de afwikkeling der geldzuivering en de inning der heffingen, in: ESB  17 aug.
1949, pp. 649-652; Idem, Het verloop van de geldzuivering in Nederland in de jaren 1946-1950, 
in: Economisch en sociaal tijdschrift 5 (1951), pp. 201-231. De tellingen over het niveau van de 
geblokkeerde tegoeden bij Bosman, Het verloop, en in het Voorlopig Verslag op nr. 837 - dat 
hier is overgenomen - verschillen aanzienlijk van elkaar. Dit hangt samen met de berekening 
van de schulden Grootboek-1946 en de zekerhcidsstellingen. De berekening uit het aan
gehaalde Voorlopig Verslag op nr. 837 verdient de voorkeur, aangezien Grootboek-1946 en de 
zekerheidstelling uit het geblokkeerde geld voortkwamen en daar dus onderdelen van waren. 
Zie daarom het onderstaande overzicht, ontleend aan het Jaarverslag van De Nederlandsche 
Bank over het boekjaar 1951, Amsterdam 1952, p. 56:

Ontwikkeling der geblokkeerde middelen 

(In miljoenen guldens per jaarultimo)

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

Tegoeden op geblokkeerde, 

optie en beleggingsrekeningen 

bij:de Nederlandsche Bank, 
de handelsbanken en de 

centrales der Iandbouw-
credietbanken 2.563 1.511 1.295 863 478 54 20
giro-instellingen 239 73 68 26 10 2 -
landbouwcredietbanken 1.328 703 614 336 184 93 41
spaarbanken 992 678 508 327 190 88 40
’s Rijks schatkist - - - - - 12 9
Geblokkeerd schatkist

papier en callgeld 1.055 435 255 23 - - -

Grootboek -1946* - 1.831 1.741 1.332 - - -

Zekerheidstellingen 586 1.431 1.340 362 13 - -

Niet verhandelbare investe-

rings- en beleggingscertificaten - - - 311 256 152 -

Totaal 6.763 6.662 5.821 3.580 1.131 401 110

(het restant van 110 miljoen bestond uit 101 miljoen beleggingsrekeningen die in 1952 zou
den vrijkomen en 9 miljoen niet opeisbare rekeningen bij de schatkist)
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* Het Grootboek-1946 werd in maart 1949 vrij verhandelbaar en derhalve buiten de persoon
lijke blokkering getild. Het Grootboek-1946, looptijd van 50 jaar en met 3% rente, kon wor
den gebruikt voor eigen belastingbetaling (Bijzondere Heffingen) en voor de belastingbeta
ling van anderen (vermogenschangement, voor Grootboek-1946 tot 1 maart 1949 mogelijk). 
Monetair bleven de Grootboekstukken en certificaten tot hun uitloting bijdragen aan de 
geldsanering.

15 Zie Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, pp. 334-335; C. Goedhart, Tien 
jaar monetaire politiek, in: Tien jaar economisch leven in Nederland. Herstelbank 1945-1955, 
's-Gravenhage 1955, pp. 107-147; P. Lieftinck, The Post-War Financial Rehabilitation of the 
Netherlands, The Hague 1973. Bosman, Budgettaire aspecten, komt tot de slotsom dat de 
netto vlottende schuld van de staat door de inschrijving op het Grootboek-1946, de inning 
der Bijzondere Belastingen, afboeking der zekerheidsstellingen voor heffingen, de inschrij
ving op de Investeringscertificaten en Beleggingscertificaten samen over de periode eind 
1945 - 1 juli 1949 per saldo met 3.962 miljoen gulden was verminderd, terwijl de geconsoli
deerde schuld per saldo met 1.393 miljoen gulden was toegenomen. Voor een staatje van 
deze berekeningen: ESB 3 aug. 1949, p. 612.

16 Ontleend aan het Jaarverslag van De Nederlandsche Bank over het boekjaar 1951, p. 42 
(International Financial Statistics, augustus 1951).
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3. De vergoeding van de oorlogsschade

a. De wet op de Materiële Oorlogsschaden
Naar geen regeling is na de oorlog met zoveel spanning onder de bevol

king uitgezien als die met betrekking tot de vergoeding van de materiële 
oorlogsschade. Diegenen immers die door de oorlog schade aan hun roerend 
en onroerend bezit hadden ondervonden was in beginsel schadevergoeding, 
gedragen door de gemeenschap, toegezegd. De algemene lijn in het na-oor- 
logse beleid van de overheid om de armoede eerlijk over de bevolking om 
te slaan - bijvoorbeeld via de Bijzondere Belastingen - zou niet kunnen 
worden gerealiseerd zonder een behoorlijke regeling van de oorlogsschade, 
die de achterstand van getroffenen tegenover niet-getroffenen zou wegwer
ken. De mogelijkheid tot integrale vergoeding van de schade werd echter 
bemoeilijkt door de loon- en prijsstijging sedert 10 mei 1940, de logische 
peildatum voor het berekenen van de schade. Hierdoor werd vanzelf het 
vraagstuk rond de mate van vergoeding - naar de waarde van 1940 of naar 
vervangingswaarde, dat wilde zeggen naar de maatstaven van wederop
bouw of herinstallatie van na 1945 - geboren. Gelet op de enorme bedragen 
die met de vergoeding van de oorlogsschade gemoeid waren ging het hier 
om een vraagstuk dat mede de goede afloop van de maatregelen van 
Lieftinck ten behoeve van de sanering van de staatsschuld en monetaire 
stabiliteit op langere termijn zou bepalen.

Vandaar dat Lieftinck, die uit eigen ervaring met het vraagstuk van de 
vergoeding van de eerste oorlogsschade in Nederland (de mei-dagen 1940) 
vertrouwd was - op verzoek van generaal Winkelman had hij na de capitu
latie zitting genomen in de Commissie van Advies voor de Materiële Oor
logsschaden en was hij belast geweest met de instelling van Schade-enquête- 
commissies behoedzaam wilde opereren en er naar streefde de draagkracht 
van het land door een integrale vergoeding van de schade niet te overspan
nen. De inkomsten waaruit de vergoeding betaald moest worden - de Bij
zondere Belastingen, inbeslagname van vijandelijk en verbeurd verklaard 
vermogen, annuïteitslening - waren beperkt of moesten, in het geval van de 
annuïteitslening, met het oog op het herstel van het land beperkt worden 
gehouden. Lieftinck wees dan ook vergoeding naar vervangingswaarde 
voor alle schade af en introduceerde in het uiteindelijk aanvaarde wettelijk 
systeem de differentiatiegedachte, waardoor de kleine bezitter van roerend 
goed (huisraad) en onroerend goed (eenvoudig huis, winkelpand, schip, be
drijfspand met bedrijfsuitrusting) vergoeding naar vervangingswaarde werd 
gegarandeerd en gedeeltelijke vergoeding voor schade aan grotere eigen
dommen tot een bepaalde grens en via gefaseerde financieringssystemen 
werd vastgelegd. In wezen is derhalve na de oorlog tweemaal een bijzondere 
omslag van de armoede over een deel van de beter gesitueerden in Neder
land toegepast: via de Bijzondere Belastingen en via de wet op de Materiële 
Oorlogsschaden voor de oorlogsgetroffen eigenaren boven de grens van 
"kleine bezitter". Deze groep heeft extra bijgedragen in de monetaire sane
ring van het land. Men is er vermoedelijk van uit gegaan dat deze groep
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door de grootste draagkracht in staat zou zijn de niet-vergoede verliezen zelf 
te compenseren. Dit vergoedingssysteem - dat nog altijd een bedrag vergde 
dat de Rijksbegroting van 1947 in omvang overtrof - was de vrucht van 
overleg tussen regering en parlement in een tijd van een geleidelijke voor
uitgang in de Nederlandse economie. Zou de economische ommekeer door 
de financiële hulp uit de V.S., in de vorm van leningen en de Marshall
hulp, niet zijn ingeluid dan was waarschijnlijk voor iedereen die schade ge
leden niet alleen integrale, maar zelfs een behoorlijke gedeeltelijke vergoe
ding een verre droom gebleven. Door die economische groei was het moge
lijk het vergoedingssysteem gedurende de parlementaire behandeling van 
het wetsontwerp op de Materiële Oorlogsschaden geleidelijk aan wat te ver
ruimen.

Het voorlopig systeem van schadevergoeding en de verwachtingen over 
het definitieve systeem

Lieftincks systeem in de wet op de Materiële Oorlogsschaden sloot aan op 
eerder onder en kort na de oorlog uitgevaardigde regelingen, waarbij de 
waarde van mei 1940 centraal stond. Die waardebepaling voor beschadigde 
goederen naar 9 mei 1940 vormde het uitgangspunt van de verordening nr. 
221/1940, van 4 december 1940, waarbij de bijdrage van de Nederlandse staat 
in door oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan goederen werd geregeld. De 
vergoeding van de bezettingsschade werd geregeld bij besluit van 14 maart 
1942 (nr. 30/1942). Het Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade (F. 98) van 
16 juni 1945 zorgde er voor dat voortgegaan kon worden met de registratie 
en taxatie van de schade en kende geleidelijke uitkeringen bij wijze van 
voorschot en van credieten toe. Ingesteld werd een Commissariaat voor de 
Oorlogsschade, dat het centrale orgaan werd in de afwikkeling van de oor
logsschade en waaronder de bestaande Schade-enquête-commissies gingen 
ressorteren. De Directeur van het Bureau van het Commissariaat voor de 
Oorlogsschade diende later ook, naar de richtlijnen van de minister van Fi
nanciën, een tegemoetkoming te geven aan diegenen die hun schade, 
voortvloeiend uit overeenkomsten, vorderingen, onteigeningen, onrecht
matige daden van de kant van de overheid of overige publiekrechtelijke 
lichamen gedurende de bezetting en bij de bevrijding, op grond van de Wet 
Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen (Stbl. 1950, K. 451) niet 
op de Staat of een ander publiekrechtelijk lichaam konden verhalen. Een 
dergelijke tegemoetkoming vond plaats volgens de bepalingen van de in 
deze subparagraaf te behandelen Wet Materiële Oorlogsschaden.

Op 9 november 1945, mede onder verantwoordelijkheid van Lieftinck, 
werd het Besluit op de Materiële Oorlogsschaden (F. 255) uitgevaardigd dat, 
in afwachting van een definitieve regeling bij wet, voor roerende en onroe
rende goederen de schadevergoeding regelde. Voor onroerende goederen 
gold de waarde van 9 mei 1940 - dus niet de vervangingswaarde - van waar
uit de schade en dus de vergoeding werd berekend. Voor roerende goederen 
als huisraad en verbruiksvoorraden zouden nadere regels worden gesteld. 
Een aantal roerende goederen zou uitgesloten zijn van vergoeding (geld, ef
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fecten, door de bezetter bij algemene maatregel opgeëiste goederen) of aan 
een maximum aan vergoeding per gezin gebonden (luxe roerende goede
ren). De grondslag van deze regeling was de erkenning dat de oorlogsschade 
zoveel mogelijk vergoed diende te worden, daar de oorlogvoering rijkszaak 
was geweest en de schade door de gehele volksgemeenschap diende te wor
den gedragen. De middelen zouden daartoe grotendeels uit de (bijzondere) 
belastingheffing moeten worden opgebracht. De mogelijkheden voor ver
goeding van de schade uit deze bron waren echter beperkt, zodat van een al
gehele schadeloosstelling moest worden afgezien. Het bedrag aan vergoe
ding van de schade - publiekrechtelijke en daarmee gelijk te stellen licha
men uitgezonderd - werd geraamd op 3 miljard gulden (1945). Hierbij is 
uiteraard geen rekening gehouden met de eventuele tegemoetkoming die 
het Rijk op grond van de hiervóór genoemde Wet Overheidsaansprakelijk- 
heid Bezettingsmaatregelen binnen de lijnen van de vergoeding voor de 
materiële oorlogsschade wilde geven voor in hoofdzaak geldelijk geleden 
schade gedurende de bezetting of bij de bevrijding door personen of rechts
personen alsook voor het verlies van huisraad en kleding door vermeende 
of echte politieke delinquenten (vergelijk hoofdstuk VIII, Justitie, par. I. j, 
voor een korte uiteenzetting van de wet van 13 oktober 1950, Stbl. K. 451). 
Voor Lieftinck was het vergoedingssysteem voor de Materiële Oorlogsscha
den, zoals in F. 255 al grotendeels uitgetekend, norm voor alle vergoedin
gen, ook voor deze groep tegemoetkomingen. Veel geld zouden deze tege
moetkomingen derhalve niet kunnen en niet mogen vergen. De vergoe
ding van de oorlogsschade had alleen betrekking op een deel van de mate
riële schade; immateriële schade die was geleden door koersverlies, bedrijfs
schade door onderbreking van de productie, verlies van een betrekking of 
schade door onderduik werd niet vergoed. Dit soort schade werd geacht te 
behoren tot de normale levensrisico's en was daarbij onmeetbaar. De ver
goeding van de materiële oorlogsschade was welbewust gericht op het so- 
ciaal-economisch en financieel verantwoorde minimum.

De vergoeding naar de waarde van 9 mei 1940 voor onroerend goed (bij 
herbouw) en de toegestane vergoeding voor de schade aan huizen (max. 
3000 gulden) konden in de Tweede Kamer, toen begin 1946 over het rege
ringsbeleid op dit punt werd gesproken, weinig waardering vinden. Het leek 
er op dat de getroffenen - particulieren, bedrijven, instellingen - een on
evenredig groot deel van de oorlogslasten moesten dragen, wat in strijd was 
met de gedachte de schade om te slaan over het Nederlandse volk. Onder de 
bevolking was dan ook de nodige onrust ontstaan: talloze oorlogsgetroffe
nen hadden zich georganiseerd om hun protesten tegen de voorlopige rege
ling voor de vergoeding van de oorlogsschade (F. 255) te bundelen en daar
door te versterken. De KVP, die in het krijt trad voor de getroffen gebieden 
in het zuiden en oosten van het land, waar nu eenmaal ook het grootste 
deel van kiezers van deze partij woonachtig was, wenste een ruimere ver
goeding; de PvdA achtte het onder meer beter het draagkrachtbeginsel in te 
voeren; de liberalen wilden ten opzichte van het uitgangspunt (9 mei 1940) 
een vermenigvuldigingsfactor gehanteerd zien. Lieftinck toonde zich echter
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zeer bezorgd over de kosten die uit een ruimere regeling zouden voort
vloeien. De staatsschuld van het land zou door de beperkte vergoeding van 
de oorlogsschade toch al drastisch stijgen (3 miljard plus ca. 1 miljard voor 
de schade van de publiekrechtelijke lichamen). Het in omloop brengen van 
nog grotere hoeveelheden geld bracht zonder meer inflatie met zich mee, 
waarbij Lieftinck verwees naar de effecten van de vergoedingsregeling naar 
vervangingswaarde voor de oorlogsschade uit de Eerste Wereldoorlog in 
België - in het vooruitzicht van Duitse herstelbetalingen die waren uitge
lopen op de forse devaluatie van de Belgische munt in 1926. De vergoeding 
naar vervangingswaarde wees hij derhalve af; evenzo het door de PvdA 
voorgestelde systeem van omslag over het onroerend goed. Wel zei de mi
nister toe met de gemaakte opmerkingen bij het opstellen van het wetsont
werp op de Materiële Oorlogsschaden rekening te willen houden, hetgeen 
ook is nagekomen (vermenigvuldigingsfactor; draagkrachtbeginsel in alge
mene zin). Concreet kon hij de Kamer op dat moment niet meer bieden dan 
een verruiming van de schaderegeling voor huisraad (april 1946), welke 
uitgangspunt is geweest voor de bij het definitieve wetsontwerp ingediende 
ontwerpregeling Aanvullende Bijdrage Huisraadschade.1 Op grond van de 
oorlogs- en kort na-oorlogse regelingen voor vergoeding van de oorlogs
schade had overigens het grote aantal instanties dat op de een of andere ma
nier met de afwikkeling van de schade uit de oorlog was betrokken voor 1.5 
miljard gulden in de periode 1940-1946 - waarvan het merendeel was uitge
keerd over de periode 1944 (vanaf de bevrijding van het zuiden des lands) -
1946 - schadevergoedingen overgemaakt, afgezien van de voorschotten en 
credietverleningen van de Herstelbank.2

Het nieuwe kabinet-Beel zou, naar algemeen verwacht werd, knopen 
moeten doorhakken. De oorlogsschadevergoeding was immers, zoals 
Lieftinck zelf eind 1946 in de Tweede Kamer getuigde, een van de meest 
brandende vraagstukken in Nederland die om een oplossing vroegen. De 
KVP had in haar urgentieprogram-1946 aangedrongen op regeling van dit 
vraagstuk naar het beginsel, dat de schade door de overheid zou worden 
vergoed "volgens het richtsnoer van het geestelijk en sociaal-economisch 
belang van de gemeenschap". In deze formulering werd derhalve zowel het 
recht op zo groot mogelijke vergoeding onderstreept, als aangegeven dat die 
vergoeding niet ten koste mocht gaan van de financieel-economische stabi
liteit van het land. De KVP heeft in het urgentieprogram-1948 - de wet op de 
Materiële Oorlogsschaden zou pas onder het volgende kabinet de eindstreep 
halen - ruimere vergoeding geëist en gesteld dat principieel moest worden 
uitgegaan van integraal herstel van alles, dat geen luxe was en "niet met af
stel, maar alleen met uitstel van wat op dit ogenblik onmogelijk te herstel
len is". De PvdA wenste geen volledige vergoeding, maar een vergoeding 
"naar billijkheid binnen de grens der mogelijkheden", zowel in 1946 als in 
1948. De CHU - in 1948 met de VVD tot regeringsverantwoordelijkheid ge
roepen - vroeg in haar Urgentieprogram-1946 om schadevergoeding naar de 
vervangings- of herbouwwaarde; de liberalen hebben pas in de gedaante van 
de VVD in 1948 op dit punt hun wensen geformuleerd: integrale vergoe
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ding, "geleidelijk te verwezenlijken met inachtneming der financiële mo
gelijkheden en de eisen van de nationale economie". De ARP stond in 1946 
vergoeding van de schade voor, welke herstel en wederopbouw zou kunnen 
bevorderen. In 1948 echter werd uitkering naar vervangingswaarde van het 
vernietigde of van de herstelkosten van het beschadigde goed, behoudens 
uitzondering terzake van luxe goederen, gevraagd. Bij de vergoeding van de 
oorlogsschade verlangde de CPN in 1946 voorrang voor de niet-kapitaal- 
krachtige gedupeerden; in 1948 werd door de CPN de kostbaarder vervan
gingswaarde gevraagd voor hen, die geen vermogensbelasting betaalden.

In zijn slotbeschouwing in de Eerste Kamer bij de behandeling van het 
wetsontwerp op de Materiële Oorlogsschaden op 7 februari 1950 zou 
Lieftinck aan de hand van de hiervoor genoemde eisen van de diverse poli
tieke partijen met betrekking tot de vergoeding van de oorlogsschade beto
gen dat het niet de regering is geweest die hooggespannen verwachtingen bij 
de bevolking over de mogelijke omvang van de vergoeding had gewekt, 
maar eerder "andere gezaghebbende instanties, welke in ons volk hebben 
geklonken". Hij vond het toen noodzakelijk hierop te wijzen om aan te to
nen dat politici en politieke partijen "niet tijdig de harde werkelijkheid on
der het oog hebben gezien en deze het volk, waaraan zij leiding geven, zo 
duidelijk mogelijk voor ogen hebben gesteld".3 Aan de andere kant is bij de 
kabinetsformatie-1946 op dit punt door de betrokken politici grote voorzich
tigheid betracht. Bij de opstelling van het regeerakkoord-1946 is de vergoe
ding van de oorlogsschade geen heet hangijzer geweest. De armoede van het 
land was toen nog zo overtuigend, dat de KVP-onderhandelaars geen reden 
hebben gezien de socialisten te blokkeren in hun - door Lieftinck ingegeven
- wens om de oorlogsschade slechts in beperkte mate te vergoeden en wel 
"volgens het richtsnoer van het geestelijk, sociaal en economisch belang der 
gemeenschap, met in achtneming van het beginsel van rijksbijdrage en 
aanvullende credietfinanciering". Bij de toekenning van vergoedingen 
diende, zover mogelijk, differentiatie naar draagkracht plaats te vinden. 
Deze door Van der Goes tijdens de kabinetsformatie gesuggereerde formule
ring was door Beel zonder veel moeite overgenomen in zijn Proeve van 
een regeringsprogram. De Troonrede van 23 juli 1946 kondigde slechts aan 
dat op korte termijn een regeling van de bijdragen in de materiële oorlogs
schade en van de aanvullende credietfinanciering bij de wet tegemoet kon 
worden gezien. Men heeft met deze summiere aanduiding kennelijk poli
tieke onrust hierover, zonder dat het betreffende wetsontwerp op korte ter
mijn kon worden overgelegd, willen vermijden.

De rust op dit punt was in 1948 verdwenen. Toen bij de wisseling van de 
wacht in dat jaar het in het vooruitzicht gestelde wetsontwerp, dat geen vol
ledige vervangingswaarde kende, inderdaad op tafel lag en de situatie in 
Nederland zich gunstiger leek te ontwikkelen dank zij de toegezegde Ame
rikaanse hulp, schoof de belangrijkste politieke factor, de KVP, op naar de eis 
van integrale vergoeding, op dat moment of in de toekomst, conform het 
daaromtrent in maart 1948 door het partijbestuur van de KVP genomen be
sluit. Ondanks de toetreding tot het kabinet van vertegenwoordigers van
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"integralistische" groeperingen als de CHU en de VVD (die deze eis wel nu
anceerde), is het Lieftinck niettemin gelukt zijn ontwerp overeind te hou
den, al moest hij ook de portefeuillekwestie stellen. Steun voor zijn systeem 
van niet-integrale vergoeding kreeg Lieftinck slechts van zijn partij, de 
PvdA. De andere groeperingen zouden zich na lange strijd neerleggen bij 
Lieftincks visie en de programma's van hun partijen op dit punt moeten 
inslikken.

De kwestie van de vergoeding van de oorlogsschade kwam in de periode- 
Beel voor het eerst aan de orde bij de algemene financiële beschouwingen in 
het najaar van 1946. Teulings (KVP) stelde in de Tweede Kamer op 13 no
vember 1946 dat herstel van de schade slechts herstel van het teloorgegane 
kon betekenen. De financiële gevolgen van een ruime schadevergoeding 
moesten over lange tijd worden uitgesmeerd. Voor de PvdA drong Hofstra 
aan, overtuigd als hij was van de ellende in de geteisterde gebieden van het 
land door een aantal bezoeken, op "spoedige en afdoende regeling" van de 
vergoeding wegens oorlogsschade. Zandt (SGP) maakte zich grote zorgen 
over de door de oorlog getroffen gebieden en vroeg met klem om een be
hoorlijke schadevergoeding. Voor De Wilde (ARP) was het vrij eenvoudig: 
Radio Oranje had onder de oorlog volledige schadevergoeding beloofd, der
halve diende volledige schadevergoeding - dat betekende op dat moment: 
vervangingswaarde - te worden gegeven. De liberaal Bierema drong aan op 
snelheid in de wettelijke procedure. Tenslotte vroeg Hoogcarspel (CPN) om 
een regeling die de mensen in staat zou stellen "hun bedrijf op dezelfde 
wijze in te richten als vóór de oorlog”.4

Bij de beantwoording van de genoemde opmerkingen van de Kamerle
den over de schadevergoeding heeft Lieftinck zich op de vlakte gehouden. 
Hij vroeg de Kamer het definitieve wetsontwerp te willen afwachten. Wél 
ontvouwde hij de grote lijnen in het ontwerp: er zou een systeem van bij
dragen worden geschapen, aangevuld met financieringsfaciliteiten, dat er op 
neer kwam dat het crediet voor een aantal jaren niet rentedragend zou zijn 
en na enige tijd zou worden geliquideerd.5 Dit plan duidde er op dat het 
Lieftinck te doen was de herbouw via de materiële oorlogsschadevergoeding 
zo sober mogelijk te doen zijn, waarvoor het credietsysteem als drukmiddel 
geschikt leek. Tevens werd in dit plan bereikt dat de inflatoire impuls van 
de vergoedingen werd ingedamd. Tenslotte kon in dit plan de staatsschuld 
binnen de perken worden gehouden. De minister beloofde bij de opzet van 
het wetsontwerp contact te houden met de vier Herstelstichtingen-1945 en 
met de landelijke Federatie van Oorlogsgetroffenen. Er zouden per provin
cie hoorzittingen over deze materie worden gehouden. Hoewel Lieftinck 
zelf constateerde dat van een goed overleg tussen regering en parlement 
over de oorlogsschadevergoeding nog geen sprake was geweest, heeft hij 
geen reden gezien over de uitgangspunten van het wetsontwerp op de oor
logsschadevergoeding met de Kamers van gedachten te wisselen. De Kamers 
hebben daarop ook niet aangedrongen, vermoedelijk wetend dat de materie 
hoogst ingewikkeld was. Het leek beter af te wachten wat de regering op tafel 
zou leggen. Aangezien het tot begin 1948 heeft geduurd voor het wetsont
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werp op de Materiële Oorlogsschaden is ingediend, is het in de periode-Beel 
niet meer gekomen tot een debat over de vergoeding van de oorlogsschade.

Het kabinet en het oorspronkelijke wetsontwerp op de Materiële Oorlogs
schaden

Op 8 april 1947 kwam het ontwerp van wet op de Materiële Oorlogsscha
den in het kabinet aan de orde. Het debat hierover is in twee zittingen ver
lopen, wat er op wijst dat het geen eenvoudig wetsontwerp was.6 Er stonden 
dan ook grote belangen, zowel die van de staat als die van de oorlogsgetrof
fenen, op het spel. Lieftinck zette uiteen tussen welke Scylla en Charibdis hij 
had moeten koersen. Een integraal herstel van de vroegere vermogenstoe
stand was, mede in verband met de vele vormen van oorlogsschade die niet 
voor vergoeding of volledige vergoeding in aanmerking kwamen, princi
pieel, economisch en financieel niet aanvaardbaar. Een extreem socialistisch 
standpunt, dat alleen herstel van de schade op staatskosten accepteerde in 
zoverre de volksgemeenschap belang had bij dat herstel, was volgens hem 
in strijd met het rechtvaardigheidsbewustzijn van het Nederlandse volk. 
Het wetsontwerp zocht derhalve een tussenvorm van vergoeding te realise
ren, waarbij een tegemoetkoming in de schade werd verleend, aangevuld 
met een credietregeling. De belanghebbenden zouden niet blijvend met een 
onrendabel goed worden belast en medewerking voor de financiering van 
de wederopbouw door de banken zou gewaarborgd zijn. Het kwam er der
halve op neer dat een bijdrage in de schade werd gegeven op basis van de op 
9 mei 1940 geldende waarde, waarnaast renteloze credieten zouden worden 
verstrekt ten dienste van de herbouw van beschadigde goederen of de her- 
installatie van beschadigde bedrijven, welke credieten na 10 jaar, voor zover 
zij dan in verband met de exploitatiemogelijkheden van de herbouwde 
goederen of de rendabiliteit van het opnieuw geïnstalleerde bedrijf nog ren
teloos waren, zouden worden kwijtgescholden, eventueel nog aangevuld 
met gewone credieten.

Voor een deel van de ministerraad was deze regeling niet zonder meer 
het juiste antwoord op het probleem en op de verwachting die er alom in 
het land leefde over de definitieve regeling van de schade uit de oorlog. Vos 
was van mening dat de kwijtschelding na 10 jaar net zo goed kon worden 
vervangen door de bijdrage in de schade te verhogen, al zou er dan wel een 
monetair probleem ontstaan (vergroting van de geldcirculatie). Dat pro
bleem kon naar zijn mening worden opgelost door het sluiten van een grote 
lening. Neher vulde dit nog aan door voor te stellen de vervangingswaarde 
voor woningen met een bepaalde kubieke inhoud in te voeren onder aftrek 
van het zogeheten rendabele deel dat door betrokkenen zelf zou moeten 
worden gedragen. Lieftinck heeft zich tegen de voorstellen van zijn collega’s 
verweerd door er op te wijzen dat de kapitaalmarkt voor de industrie was 
gereserveerd en een lening voor de materiële oorlogsschade derhalve niet 
in aanmerking kwam, dat het systeem van de vervangingswaarde onver
mijdelijk zou leiden tot een te royale bouwstijl en dat spreiding in de tijd, 
zoals het systeem-Lieftinck voorstelde, het voordeel had dat herbouw voor
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een deel zou plaats vinden in een tijd van geleidelijk lager wordende bouw
kosten en hoger wordende huren. Herbouw zou aldus rendabeler worden. 
De credietkraan zou daarom mondjesmaat worden opengedraaid, zodat de 
financiering door de overheid kon plaats vinden uit de gewone rijksmidde
len, zo nodig met de steun van kleinere leningen. Voor Lieftinck speelde 
het monetaire element een belangrijke rol. Elke gelegenheid om geldschep
ping - met het daaraan verbonden inflatiekarakter - te voorkomen moest 
worden aangegrepen. De voorgenomen samenwerking met de Herstelbank 
en de andere credietinstellingen zou er voor zorgen dat de financiering zou 
plaats vinden met geld, dat reeds in de maatschappij aanwezig was. De 
overheid zou alleen de bijdrage in de vergoeding van de schade naar de 
waarde van 9 mei 1940 en de rente op de renteloze credieten van de banken 
betalen. Vergoeding van de vervangingswaarde onder aftrek van oud naar 
nieuw was onmogelijk, tenzij men het inflatiegevaar voor lief wilde ne
men.

Het voorstel van Vos en Neher kreeg de steun van Beel. Op psychologi
sche gronden meende hij dat dit voorstel te prefereren was. In zijn analyse 
van de kwestie onderscheidde Beel twee factoren: het bevorderen van goede 
woningen en het verlenen van schadevergoeding. Een ruimere vergoeding 
was gunstig voor de kwaliteit van de woningbouw. Hij erkende dat een vol
ledige schadevergoeding, gelet op de waardestijging sedert mei 1940, moest 
leiden tot een waardecorrectie van driemaal de waarde van 9 mei 1940. Een 
vermenigvuldigingsfactor van 1.5, aangevuld met een credietverlening, 
leek hem psychologisch aantrekkelijker. Lieftinck wees er op dat in dat geval 
de schatkist zwaarder belast moest worden. Drees viel Lieftinck in diens be
zwaren bij. Hij was bevreesd dat de beperking van vergoeding van de ver
vangingswaarde tot woningen met een bepaalde inhoud zou leiden tot on
gelijke behandeling: etagewoningen zouden dan wel worden vergoed tegen 
vervangingswaarde en grote woningen, waarin meerdere gezinnen waren 
ondergebracht, weer niet. Hij vond wel dat een gedeelte van het renteloos te 
verstrekken crediet op voorhand moest kunnen worden kwijtgescholden. 
Ondanks de verschillende bezwaren in het kabinet tegen het voorstel Vos- 
Neher, besloot het kabinet het wetsontwerp toch bij de Staten-Generaal in te 
dienen, waarbij afgewacht zou worden tot welke reacties de behandeling in 
het parlement aanleiding zou kunnen geven.

Het gewijzigde wetsontwerp zoals dat is ingediend bij de Tweede Kamer
Voordat het stuk naar de Raad van State werd gestuurd heeft Lieftinck het 

wetsontwerp toch nog gewijzigd, waarbij hij aan een aantal bezwaren daar
tegen tegemoet heeft willen komen. De voorstellen van Vos en Neher heeft 
hij in het ontwerp trachten op te nemen. Integrale vergoeding voor bepaal
de objecten kon immers gehanteerd worden als onderdeel van een sociale 
politiek, die Lieftinck steunde. Dit leidde er toe dat Lieftinck de vervan
gingswaarde introduceerde voor hen, die schade hadden geleden aan wo
ning, schip of bedrijfspand, waarin zij leefden of waarmede zij hun brood 
verdienden, met bepaalde maxima in de uitkering per woning of bedrijfs
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pand (5000 gulden) of per schip (9000 gulden) (art. 8). De bijdrage in de scha
de aan de overige gebouwde onroerende goederen en schepen bedroeg 
maximaal 3000 gulden, onder 25% aftrek, indien de bezitter een rechtsper
soon was of natuurlijke persoon met een bepaald inkomen (art. 9). Dit arti
kel sloot aan op de regeling die kort na de bevrijding was ingevoerd ter be
vordering van het herstel van woningen. Voor onherstelbaar beschadigde of 
geheel verdwenen goederen (niet huisraad) werd de bijdrage - boven de 3000 
gulden met crediet (of evt. kwijtschelding crediet) te financieren (zie ver
derop) - berekend naar de waarde van 9 mei 1940, verminderd met de waar
de van de restanten (grond) of afschrijving (art. 11-12). Bedrijfsvoorraden 
werden naar inkoopprijs berekend; veldgewassen en opgaand hout naar de 
oogst- en kapwaarde. Lieftinck verbeterde ook de schadevergoeding voor 
huisraad door naast de gewone bijdrage een aanvullende bijdrage te intro
duceren. Huisraadschade zou allereerst worden vergoed naar de normen 
van het Besluit Materiële Oorlogsschaden-1945, waarbij - uitgaande van de 
aankoopprijs minus afschrijving - bepaalde roerende goederen van natuur
lijke personen zoals kunstvoorwerpen slechts tot een maximum van 400 
gulden werden vergoed en de vergoeding voor de overige goederen gekop
peld werd aan een huurwaardetabel. De maximumbijdrage van 11.250 gul
den werd bij een huurwaarde van 1500 gulden of meer toegekend. Sobere 
vervanging stond in deze regeling voorop.

Tegelijk met het definitieve wetsontwerp diende Lieftinck een ontwerp
regeling Aanvullende Bijdrage Huisraadschade in, waardoor het mogelijk 
werd de noodzakelijke goederen in het huishouden aan te schaffen tegen 
geldende prijzen, waarbij de verbetering van oud naar nieuw - via bepaalde 
afschrijvingspercentages per categorie artikelen, niet in de regeling vermeld
- voor rekening van de getroffene kwam. In de bij het wetsontwerp ge
voegde ontwerp-regeling werd bepaald dat deze aanvullende bijdrage werd 
vastgesteld op basis van de uitkomst van de formule basisbedrag x kernfac- 
tor x beschadigingsfactor x prijsstijgingscoëfficiënt - minus een eigen risico- 
deel ter voorkoming van uitkeringen voor de allerkleinste schade -, waarbij 
de kernfactor het strikt noodzakelijke deel van de huisraad aangaf en be
paald werd (aflopend) aan de hand van de (stijging van de) huurwaarde. 
Bijdrage en aanvullende bijdrage mochten samen de 11.250 gulden per 
schadegeval en gezin niet overschrijden (per gezinslid werd een toeslag van 
max. 500 gulden gegeven); bij algeheel verlies bedroeg de bijdrage minimaal 
altijd 1250 gulden, het bedrag dat tijdens en kort na de bevrijding voor zeer 
veel gevallen al was uitgekeerd om de gezinnen te helpen. De hulp met 
voorlopige tweedehandsgoederen werd bij de berekening niet in beschou
wing genomen; hetgeen men vaak - min of meer gedwongen - in geteisterde 
gebieden had gekocht tegen geldende prijzen uit de voorraden van het 
Nederlands Beheersinstituut (afkomstig van boedels van vijandelijke on
derdanen en politieke delinquenten) wél, ook al was dat vaak inferieur ten 
opzichte van wat later nieuw had kunnen worden gekocht. Het was ambte
lijk onmogelijk dat met een extra toeslag te compenseren. Het vergoedings
systeem voor huisraadschade, dat luxegoederen vrijwel niet vergoedde en

960



Par. II. Bijzondere Belastingen, Afwikkeling Geldzuivering...

enige differentiatie toepaste - al kregen beter gesitueerden toch altijd hogere 
schadeuitkeringen vanwege het basisbedrag van de schadeaangifte in de 
formule van de aanvullende bijdrage -, was op zichzelf het toppunt van 
ambtelijke verfijning. Daar het echter, zoals de PvdA-fractie in de Tweede 
Kamer later in het Voorlopig Verslag liet noteren, voor zeer veel mensen de 
kern van de schaderegeling was (er waren 650.000 aangiften met een totaal- 
schade van 918 miljoen gulden, waarvan 600 miljoen voor vergoeding in 
aanmerking kwam, te vermenigvuldigen met een bepaalde prijsstijgings- 
coëfficiënt), zou dit systeem een van de meest omstreden punten bij de be
handeling van het wetsontwerp op de Materiële Oorlogsschaden worden. 
Overigens werd in de slotbepaling van art. 10 (huisraadartikel) vastgelegd 
dat roerende goederen van rechtspersonen of verenigingen gedeeltelijk of 
geheel zouden kunnen worden vergoed, wat er op neer kwam dat bijdragen 
in de schade konden worden gegeven om de vervulling van de functie uit 
te oefenen (b.v. muziekcorps) of dat met uitschakeling van het luxe-element 
de volledige schade als uitgangspunt werd genomen (b.v. kerkgenootschap
pen, kloosters, schoolverenigingen), zij het naar de normen: de prijs op 9 
mei 1940 met afschrijving. De bijdrage in de schade aan deze categorie 
roerende goederen werd evenwel voorlopig niet verleend en werd afhanke
lijk gesteld van nadere beschikkingen.

Meer gespecificeerd werd ook het artikel over de credietverlening en uit
gestelde bijdrage (art. 71). Zij die herbouw van beschadigde goederen wen
sten, zonder dat zij in aanmerking kwamen voor de regeling uit art. 8 en 
hoger uitkwamen dan het bedrag uit art. 9, konden in aanmerking komen 
voor credieten en uitgestelde bijdragen bij herstel van een woning of be
drijfspand met een inhoud van 500 kubieke meter of bij herbouw, herstel of 
vervanging van grotere bedrijfspanden en bedrijfsuitrusting, wanneer dat 
voor de nationale economie van waarde was te achten, een bedrijfsvermo
gen voor het belastingjaar-1947 van 500.000 gulden of minder was aangege
ven en de financiering niet uit eigen middelen of middelen van derden kon 
geschieden. Algemene criteria waren het algemeen belang en de daadwerke
lijke besteding van de gelden. De uitgestelde bijdrage, die slechts werd ver
leend als men in aanmerking was gekomen voor een crediet met rentefaci- 
liteiten, betekende kwijtschelding van het credietbedrag dat tien jaar na de 
datum van ingang van het crediet als renteloos deel daarvan nog restte. Het 
voordeel in deze regeling uit art. 71 school in de directe steun bij bouw of 
aankoop van een bepaalde - te verhuren - woning of bedrijfsruimte, waarbij 
altijd werd uitgegaan van een bouwsom, welke ten tijde dat met bouw zou 
worden begonnen redelijk was te achten. Het bedrag, waarvoor getroffene de 
bouw zou weten te gunnen, bleef buiten beschouwing. Lieftinck hoopte dat 
de winst die in dit systeem stak - wanneer men in staat zou zijn herbouw of 
aankoop te gunnen beneden het bedrag, waarop de met de getroffene aange
gane financieringsregeling is opgebouwd - bij zou dragen in de verlaging 
van de bouwkosten. Nog op een ander punt was dit artikel 71 van belang. 
Bij de schadevergoeding voor bedrijfspanden of bedrijfsuitrusting beneden 
een bedrijfsvermogen van 500.000 gulden werd gedifferentieerd naar gelang
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de draagkracht van de getroffen bedrijven. De rendabiliteit zou naast de ver
mogenspositie een maatstaf moeten vormen. Omdat de toekomstige renda
biliteit volstrekt onzeker was, achtte de minister een verschuiving van de 
beslissing met betrekking tot de omvang van de bijdrage onvermijdelijk, 
hetgeen dan geschiedde via de uitgestelde bijdrage (waarvan overigens de 
periode van 10 jaar kon worden ingekort). Ondernemingen boven de
500.000 gulden bedrijfsvermogen werden geacht voor de financiering van de 
wederopbouw een beroep op de kapitaalmarkt te kunnen doen.

Deze kernstukken van het gedifferentieerde oorlogsschade-vergoedings- 
systeem - de artikelen 8, 10 en 71 - in het uiteindelijk 120 artikelen grote 
wetsontwerp hebben derhalve de vervangingswaarde voor het beschadigd 
bezit tot op zekere hoogte ingevoerd, waarmee het merendeel van de getrof
fenen - die voornamelijk schade aan huisraad en/of schade aan de eigen 
woning (c.q. bedrijfspand of schip) hadden te melden - was geholpen. "De 
economisch zwakkeren behoeven niet op gelijke wijze te staan voor de ster
keren als de sterkeren voor de zwakkeren staan", aldus zou Lieftinck in de 
Memorie van Toelichting deze differentiatie naar draagkracht in de vergoe
ding van de oorlogsschade verdedigen. Op 6 oktober 1947 kon het kabinet 
zich met dit systeem voor vergoeding van de oorlogsschade akkoord ver
klaren.7

Na verwerking van het commentaar van de Raad van State werd op 23 
januari 1948 het wetsontwerp op de Materiële Oorlogsschaden met uitvoe
rige toelichting, ondertekend door de ministers Lieftinck, Vos - als minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting a.i. en als minister van Verkeer en 
Waterstaat -, Mansholt - als minister van Landbouw en als minister van 
Economische Zaken a.i.-, Van Maarseveen, Van Boetzelaer en Witteman, bij 
de Tweede Kamer ingediend. Het tijdstip van indiening was rijkelijk laat. 
Aangezien minister Lieftinck in 1946 had aangekondigd dat het wetsont
werp begin 1947 al tegemoet kon worden gezien, hadden een aantal leden 
van de Tweede Kamer op 2 december 1947 bij de behandeling van de begro
ting van Financiën voor 1948 hun grote ongenoegen uitgesproken over het 
uitblijven van het wetsontwerp, zoals Van der Feltz (CHU), Hofstra (PvdA) - 
zij het in vriendelijke bewoordingen - en Van Dis (SGP).8 Laatstgenoemd 
Kamerlid heeft zich in de zaak van de Materiële Oorlogsschaden krachtig la
ten horen, vooral ten gunste van de Zeeuwse getroffenen. Lieftinck heeft 
medegedeeld dat het ontwerp begin 1948 bij de Kamer zou liggen. Uit latere 
verklaringen van Lieftinck moet worden afgeleid dat de indiening van deze 
bijgewerkte - en ook kostbaarder - versie van het wetsontwerp afhankelijk 
was gesteld van de voortgang van de procedure tot toekenning van de 
Amerikaanse hulp (Marshall-plan) aan Europa (op 19 december 1947 was 
door president Truman de Foreign Assistance Act in ontwerp bij het Con
gres ingediend). Zonder de zekerheid te hebben dat de Amerikaanse hulp 
aan de deelnemende landen - waaronder Nederland - zou worden verleend, 
zou het wetsontwerp niet in deze vorm zijn ingediend.9

Naast de hiervoor al beschreven kernpunten (art. 8, 10 en 71) van het 
vergoedingssysteem bevatte het wetsontwerp een waslijst van artikelen
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over de betaling en besteding van de bijdragen (in het algemeen belang kon 
overigens herstel van schade van minder dan 3000 gulden aan onroerend 
goed voor rekening en risico van de eigenaren van Rijkswege worden opge
dragen en gefinancierd), de schadeloosstelling bij onteigening in het belang 
van de wederopbouw (dat ook de toetsing was bij de toekenning van uitge
stelde bijdragen, via het door de ministers van Financiën en Wederopbouw 
goed te keuren kernplan voor wederopbouw van een gemeente), de bepa
lingen omtrent het Grootboek voor de Wederopbouw (dat de bijdragen we
gens schade aan onroerende goederen en schepen en de schadeloosstelling 
wegens wederopbouwonteigeningen registreerde), de rechten van de hypo
theekhouders, de invloed van de verzekeringen op de bijdrage (uitkeringen 
van premieverzekeringen werden in mindering gebracht op de bijdrage; be
paalde vormen van uitkeringen van onderlinge molestverzekeringen wer
den buiten beschouwing gelaten), de regels voor het beroep op beslissingen 
inzake de vergoedingen voor oorlogsschade en inzake onteigening (eerst bij 
de minister, dan bij het Scheidsgericht voor de Oorlogsschade). In bijzondere 
gevallen stelde een elasticiteitsartikel (def. art. 102) de minister in staat ho
gere bijdragen toe te kennen, wanneer de bepalingen van de wet tot onbil
lijkheid zouden leiden. Onder meer had de minister van Financiën hier
voor 10 miljoen gulden gereserveerd met het oog op extra tegemoetkoming 
voor slachtoffers van het eigen verzet tegen de Duitsers.

Aan het slot van het wetsontwerp Materiële Oorlogsschaden werd om 
een machtiging aan de regering gevraagd tot het aangaan van geldleningen 
tot een bedrag van 4 miljard gulden ter dekking van het restant aan uitga
ven die op basis van deze wet nog zouden moeten worden gedaan (1.5 mil
jard was al op voorschot uitgegeven), van de uitgaven voor de wederop
bouw en het herstel van de aan de Staat en Staatsbedrijven toebehorende 
eigendommen en van de uitkeringen in verband met de uitvoering van de 
Zee- en Luchtvaartverzekeringswet-1939 en het Zeeschepenbesluit-1942. 
Voor een deel van de uitgaven was dekking gevonden in de inkomsten uit 
de Bijzondere Belastingen. De totale last uit deze wet voortvloeiend werd 
geraamd om 5.1 miljard gulden. De staat had daarbij de lasten te dragen voor 
de wederopbouw en het herstel van de aan de staat, staatsbedrijven en lagere 
publiekrechtelijke of daarmee gelijk te stellen lichamen behorende eigen
dommen ten bedrage van 2.2 miljard gulden, waarnaast nog 315 miljoen 
gulden moest worden uitgekeerd op grond van allerlei oudere wetten (betr. 
vordering, inundaties, staat van oorlog en beleg e.d.). Het totaal aan 
verplichtingen kwam zo op 7.7 miljard gulden (Spoorwegen niet meegere
kend). Voor het bedrag dat Nederland als oorlogsschade na de oorlog heeft 
geclaimd ten aanzien van Duitsland, zoals bij de conferentie over de bepa
ling van de herstelbetalingen - zie de desbetreffende paragraaf in het hoofd
stuk Buitenlandse Zaken - en ter ondersteuning van de Nederlandse eisen 
ten behoeve van de conferenties van de Grote Vier over Duitsland, is uiter
aard uitgegaan van de volledige schade naar vervangingswaarde, al waren 
daarin de overheidslasten voor de niet-volledige vergoeding de meest over
tuigende onderdelen. Omgerekend in een 50-jarige annuïteit en aanne
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mende, dat per jaar - gezien de materialenpositie, de toestand van de ar
beidsmarkt en de beperkte leningsmogelijkheden - gemiddeld niet meer dan 
een half miljard gulden van staatswege verstrekt zou kunnen worden, eiste 
het dekkingsplan van alle oorlogsschaden bijeen een bedrag aan 250 miljoen 
gulden per jaar aan aflossing en interest (geraamd: 3%). De lasten per jaar uit 
de annuïteitenlening zouden worden bestreden uit de baten van de verho
ging van enkele belastingen (huurbelasting, onroerend goed-belasting voor 
instellingen van de dode hand, wijzigingen in de personele, de inkomsten-, 
de vermogens- en de omzetbelasting), terwijl verder gerekend werd op de 
opbrengsten uit de herstelbetalingen, het aan de staat vervallen vijandelijk 
vermogen, de verbeurd verklaarde vermogensbestanddelen ingevolge het 
Tribunaalbesluit en de verbeurd verklaarde vermogens van ontbonden 
landverraderlijke organisaties. Deze posten werden geraamd op een totaal 
van 300 miljoen gulden, wat aan de lage kant was (het in beslag genomen 
vijandelijk vermogen bedroeg toen al vele miljoenen meer en zou uitein
delijk de 900 miljoen gulden overtreffen).

Het opmerkelijke is dat in de Memorie van Toelichting op het Wetsont
werp op de Materiële Oorlogsschaden de totale uitgaven en kosten van de 
staat voor alle oorlogsschaden, waarvoor de staat had op te komen, werden 
gehanteerd om aan te tonen dat dit wetsontwerp geen wijziging van beteke
nis kon ondergaan zonder gigantische lastenverhoging voor de staat. Hier
door was elke poging van bepaalde zijde om integrale vergoeding naar ver
vangingswaarde voor beschadigde goederen te eisen bij voorbaat ontkracht. 
Zuiver was dit niet, omdat niet alle oorlogsschaderegelingen in één pakket 
bij het parlement werden ingediend en aldus de parlementariërs de keuze 
zouden hebben gehad om integrale vergoeding voor bepaalde getroffenen te 
verkiezen boven een ruime vergoeding voor publiekrechtelijke lichamen. 
De regering evenwel presenteerde aan het parlement de totale rekening 
voor alle schade, terwijl in het parlement slechts één deel van de schade
vergoeding ter discussie stond.10

De behandeling van het wetsontwerp door de Tweede Kamer: de schrifte
lijke discussie

Het Voorlopig Verslag werd op 22 juli 1948 - vijf dagen voor de nieuwe 
Tweede Kamer op grond van de uitslag van de verkiezingen van 7 juli 1948 
bijeenkwam - uitgebracht. De omvang van het Verslag duidde er op dat de 
vergoeding van de oorlogsschade werd beschouwd als een van de belang
rijkste zaken uit de naoorlogse wetgevende arbeid en op gelijke hoogte 
stond met de ingewikkelde wetgeving inzake de Bijzondere Belastingen, 
waaruit de materiële oorlogsschade voor een groot deel zou moeten worden 
vergoed.

Voorop in het Verslag stond de rechtsgrond van dit wetsontwerp. De re
gering had in de Memorie van Toelichting hierover weinig gezegd en uit
sluitend verwezen naar hetgeen de regering begin 1946 aan het parlement 
had doen weten: "Het Nederlandse volk heeft door verzet te bieden collec
tief have en goed in de waagschaal gesteld. Het besef dat men de schade, die
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daaruit voortvloeit, ook collectief moet dragen, verdient in een daad van 
het gehele volk te worden omgezet". De KVP-fractie in de Tweede Kamer 
knoopte hierbij aan en eiste integrale vergoeding van de oorlogsschade, zij 
het dat de benarde economische toestand van het land motief kon zijn om 
de uit het beginsel der verdelende rechtvaardigheid voortvloeiende aan
spraken van de getroffenen te beperken. Met kracht wees de KVP het idee af 
dat bij de verdeling van de oorlogsschade een zeker sociale differentiatie zou 
worden toegepast, waarbij economisch sterkeren zouden moeten opkomen 
voor de economisch zwakkeren. Dit onderscheid kon naar de zienswijze 
van de KVP-fractie slechts worden gehanteerd bij de vraag hoe de dek- 
kingsmiddelen moesten worden gezocht voor de regeling van de oorlogs
schade. De ARP-fractie wenste integrale vergoeding van de schade zonder 
enige door de economische nood opgelegde beperking, al accepteerde de 
ARP dat voor huisraad en bepaalde al te grote woningen geen volledige 
vergoeding werd gegeven. Voor een differentiatie voelde de ARP niets, om
dat zulks tot willekeur zou leiden. Algehele vergoeding was voor de ARP 
daarom ook gewenst, omdat de woningbouw toch op de een of andere ma
nier moest worden betaald. Zoals het wetsontwerp er lag was het voor de 
ARP-fractie in ieder geval onaanvaardbaar. In dit verband werd vanuit de 
ARP-fractie gewezen op de problemen voor zwaar getroffen gebieden als 
Walcheren, die met de halfslachtige regeling van het wetsontwerp niet ge
holpen waren. Daarentegen hebben CHU en VVD - aanvankelijk - een veel 
gematigder standpunt ingenomen en zich afgevraagd wat door het Neder
landse volk aan vergoeding kon worden opgebracht.

Het meest opmerkelijke betoog in dit Verslag kwam van de PvdA-fractie. 
Deze betwistte namelijk de juistheid van de stelling van de regering uit 
1946, zoals die hiervoor is aangehaald. Uitgaande van het feit dat de schade 
was toegebracht door de vijand of was ontstaan uit afweer tegen de vijand 
was er volgens de PvdA-visie geen aansprakelijkheid van de staat voor deze 
schade, wel voor de schade ontstaan uit de organisatie van de noodweer 
(inundaties e.d.). Aangezien niet alleen de staat baat had bij de afweer van de 
vijand, maar ook het individu, betekende deze stelling dat het brengen van 
offers door de individuen geen recht inhield op vergoeding, maar slechts op 
erkentelijkheid. Daarbij ging de PvdA-fractie er van uit dat het eigendoms
recht niet alleen plichten en rechten meebracht, maar ook het risico van 
verlies. Derhalve kon hoogstens op grond van solidariteit een bepaalde 
mate van vergoeding worden toegekend. Het zou daarbij in deze visie on
juist zijn om een bepaalde verdeling van het bezit over het land op kosten 
van de gemeenschap zonder meer te doen herstellen. De rechtsgrond voor 
herstel kon dan ook niets anders zijn dan de plicht van de staat het alge
meen welzijn en de bestaansmogelijkheid van de gemeenschapsleden te 
verzorgen. De financiële mogelijkheden moesten maar bepalen in hoeverre 
integrale schadevergoeding mogelijk was, waarmede overigens de PvdA 
niet zo ver afweek van hetgeen door de KVP - op andere gronden - ook was 
bepleit.11
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Lieftinck constateerde, met de andere ondertekenaars van de Memorie 
van Antwoord, dat het Nederlandse volk wellicht verdeeld was over de 
theoretische grondslag van het wetsontwerp, maar niet over de stelling dat 
integrale vergoeding voor alle beschadigde goederen onmogelijk was. De 
verdediging van de regering van het ontwerp beperkte zich dan ook, wat de 
grondslag van het systeem - geen integrale vergoeding - betrof, tot een bere
kening van de lasten van het ontwerp, gesteld tegenover de ontwikkeling 
van het nationaal inkomen en de staatsschuld. De schade aan eigendom
men, waarop dit wetsontwerp betrekking had, werd geschat naar waarde van 
9 mei 1940 op 2.6 miljard gulden, naar vervangingswaarde op 7.6 miljard 
gulden. De totale verplichtingen die uit het wetsontwerp zouden voort
vloeien bedroegen 5.1 miljard gulden, wat een goede middenweg werd ge
acht tussen de twee genoemde bedragen. Gewezen werd op de zware lasten 
die de staat had te dragen om alle vergoedingen voor oorlogsschade uit te 
keren. Verzuimd werd niet in de Memorie van Antwoord te wijzen op de 
grenzen die aan de belastingdruk waren gesteld, op de noodzaak de lasten 
van de staatsschuld beperkt te houden - al was het maar om ruimte te hou
den voor het aangaan van schuld voor mogelijke tegenvallers (iets waar 
men gelijk in zou krijgen door de watersnoodramp in 1953) -, op de conse
quenties voor de financiële toestand van het land die zouden voortvloeien 
uit de ontwikkelingen in Indonesië en uit de noodzaak een bijdrage te leve
ren aan de verdediging van West-Europa en op de tijdelijke aard van de 
Marshall-hulp om aan te geven dat het vergoedingssysteem van het wets
ontwerp het uiterste was, waartoe een verstandige regering op dat moment 
kon gaan. Een integrale vergoeding zou 66 miljoen gulden per jaar meer 
vaste lasten voor nog meer generaties Nederlanders met zich meebrengen 
(voor 50 jaar).12

Pas in zijn redevoering in de Tweede Kamer in 1949 aan het eind van de 
tijdrovende procedure een compromis te vinden tussen de wensen van de 
Kamer en het standpunt van de regering dat in het wetsontwerp gestalte had 
gekregen is Lieftinck ingegaan op de opmerkingen uit de Kamer over de 
rechtsgrond van het wetsontwerp. Hij betrok de stelling dat de oorlog geen 
daad van de gemeenschap was waarvoor de overheid, die de oorlog heeft 
verklaard, aansprakelijk kon worden gesteld. De oorlogsverklaring door de 
Nederlandse overheid, na de Duitse overval, was meer het constateren van 
een feit, dan het stellen van een daad. De schade bij de bevrijding van het 
land zag Lieftinck als een van buiten gekomen ramp. Alleen de oproep tot 
strijd en verzet zou men als een welbewuste daad kunnen zien, waaruit 
schadeverhaal jegens de overheid te construeren zou zijn. Voor zover een 
rechtsplicht tot schadeloosstelling bestond, kon deze alleen in verband wor
den gebracht met de vijand die tot agressie overging. Tegen de vijand be
stond derhalve de mogelijkheid tot rechtsvordering, "die helaas niet te in
casseren is".13 Er was derhalve slechts een zedelijke plicht en een morele 
aansprakelijkheid, op grond van de zorg voor de naasten en het beginsel 
van de sociale rechtvaardigheid, waardoor een regeling van de materiële 
oorlogsschaden tot stand diende te komen.
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Daarbij had Lieftinck blijkens dit betoog in de Kamer in 1949 nog andere 
redenen om integrale vergoeding af te wijzen. Zeer veel Nederlanders had
den schade geleden aan vermogensbestanddelen of inkomstenbronnen die 
niet voor vergoeding in aanmerking kwamen, waardoor het onjuist zou 
zijn voor de categorieën die wel in aanmerking kwamen het volle pond te 
eisen. Vervolgens achtte hij het moreel ontoelaatbaar de getroffenen in hun 
positie van 9 mei 1940 terug te plaatsen, indien dat met zich mee zou bren
gen dat anderen ver beneden dat niveau zouden moeten zakken door over
heveling van vermogen. Ook achtte Lieftinck het juist dat bij de schadever
goeding werd gekeken naar de draagkracht van de getroffenen. De econo
misch zwakkeren dienden meer geholpen te worden dan de sterkeren, om
dat de zwakkeren minder het verlies konden dragen dan de sterkeren (b.v. 
de huisraadschade). Conclusie: geen integrale vergoeding, maar een afwe
ging van het sociaal rechtvaardige tegen het economisch mogelijke. 
Lieftinck c.s. gaven toe dat de niet-integrale vergoeding het oorlogsslacht
offer in zeker opzicht ten achter stelde bij de niet-getroffene.14 Hieruit mocht 
echter niet worden afgeleid dat die gebieden in het land, die in omvangrijke 
mate door de oorlog getroffen waren, een blijvende achterstand zouden op
lopen. Het wetsontwerp verzekerde de mogelijkheid van herstel door een 
bijdrage, terwijl voorts een doelbewuste welvaartspolitiek voor de getroffen 
gebieden en bepaalde belastingfaciliteiten voor getroffenen er op gericht wa
ren de mogelijke verschillen in het land te elimineren.

Met de nadere verklaring uit oktober 1949 heeft Lieftinck als het ware het 
regeringsstandpunt over de rechtsgrond van dit wetsontwerp afgerond, 
want noch in de Memorie van Toelichting, noch in de Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer was dit standpunt behoorlijk uitgewerkt. Men 
krijgt de indruk dat de regering bewust een discussie over de rechtsgrond 
van de schadevergoeding uit de weg is gegaan, omdat mogelijkerwijze com
promissen over de inhoud van het wetsontwerp geblokkeerd konden wor
den bij een al te duidelijke uitspraak van de kant van de regering over deze 
rechtsgrond. Het leek beter uit te gaan van de financiële onmogelijkheid om 
integrale vergoeding toe te staan en vervolgens het wetsontwerp te behan
delen. Behalve over de grondslag van de oorlogsschadevergoeding liet het 
Voorlopig Verslag ook interessante discussies zien tussen de twee regerings
gezinde fracties in de Tweede Kamer over de techniek van deze wet en de 
wijze waarop de vergoeding van de oorlogsschade moest worden gefinan
cierd, waarbij op onderdelen het regeringsvoorstel dan weer door de KVP, 
dan weer door de PvdA leek te worden gesteund en Lieftinck in zijn Memo
rie van Antwoord niet meer hoefde te doen dan dank te betuigen voor 
steun uit bepaalde hoek en de argumentatie daarvan over te nemen. Het 
onderstreepte het compromiskarakter van dit wetsontwerp.

Zo was de PvdA niet geheel tevreden over de draagkrachtdifferentiatie, 
die gekoppeld was aan de rendabiliteit van een bedrijf en niet aan het ver
mogen of inkomen van de eigenaar, bij de vergoeding van de schade van 
een bedrijf. De KVP achtte differentiatie nodig, waardoor vergoeding naar 
vervangingswaarde mogelijk werd voor hen, wier maatschappelijk bestaan
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gemoeid was met integrale vergoeding. Theoretisch kon het voorstel van de 
PvdA tot meer billijkheid leiden, maar zelf had de KVP geen bezwaar als de 
rendabiliteit als uitgangspunt werd genomen. De KVP wilde zo ver gaan om 
schadevergoeding niet of minder toe te kennen wanneer economische of 
sociale noodzaak tot die vergoeding ontbrak, bijvoorbeeld bij roerende 
goederen van financieel draagkrachtigen. Evenzo stelde de KVP voor om 
een integrale vergoeding van de gehele oorlogsschade - in concreto het ver
schil met het regeringsvoorstel - te laten betalen door diegenen die niet ge
troffen waren. Voor de oppositie was de moeizame constructie om de diffe
rentiatie in het wetsontwerp op te nemen nog een reden te meer om te plei
ten voor integrale vergoeding. KVP en PvdA waren het er over eens dat het 
artikel over de vergoeding van de huisraad te vaag was en te veel overliet 
aan nadere beschikkingen van de minister. Met klem onderschreef de PvdA 
het uitgangspunt in dit artikel: vervangingswaarde van de noodzakelijke 
huisraad met garantie voor sobere herinstallatie. Door de KVP-fractie werd 
gewezen op de ambtelijke normbepalingen bij het vaststellen van de schade, 
die niet in het wetsontwerp waren ondergebracht. Een instructie van 4 fe
bruari 1948 aan de Schade-enquêtecommissies stelde de soberheid bij de 
schadebepaling van kerken en kloosters wel erg op de voorgrond. Zo werd 
bepaald over het aantal beelden in de R.K. Kerk dat "slechts de beelden der 
H. Familie en het beeld van de Schutspatroon voor vergoeding in aanmer
king zullen komen" en wel op een bedrag, "waarvoor deze beelden - in so
bere uitvoering - in mei 1940 hadden kunnen worden aangeschaft". Onder
scheid moest immers worden gemaakt tussen goederen, "welke ritueel 
voorgeschreven zijn, en goederen, welke niet op de ritus van de eredienst 
betrekking hebben". Dit schriele beleid bij kerken en dergelijke zou zeker, 
getransponeerd op particulieren, tot veel gerechtvaardigde bezwaren aanlei
ding geven, aldus de KVP. Vrij algemeen werd aangedrongen op een onpar
tijdige controle bij de uitvoering van de wet.15

Naast de techniek van de oorlogsschadevergoeding zelf was het vooral de 
financiering van dit wetsontwerp die de meeste aandacht trok. Op dit punt 
kwamen de KVP- en PvdA-fracties in de Tweede Kamer met elkaar in aan
varing bij het Voorlopig Verslag. De PvdA-fractie wilde, in navolging van 
de minister, de soberheid voorop stellen. Daarom stelde de PvdA-fractie een 
Fonds voor de Wederopbouw voor. De gedachte voor een dergelijk Fonds 
had deze fractie ontleend aan de Zelfstandige Kas voor de Oorlogsschade, die 
in België bij de wet op het herstel van de oorlogsschade aan private goede
ren van 1 oktober 1947 was voorzien en bij de wet van 9 mei 1948 voor de 
duur van 15 jaar in het leven was geroepen. In het Belgische systeem, dat in 
verhouding met Nederland buitengewoon snel tot stand was gekomen - 
men vergelijke ook de veel snellere regeling van de bedrijfsorganisatie in 
België: 1948 tegen Nederland in 1950 - zou deze Kas een jaarlijkse dotatie 
van het Rijk krijgen ten bedrage van 2.5 miljard frank, waarnaast de kas le
ningen diende aan te gaan. Het verlenen van opbouwcredieten, waarvoor 
de staat een deel van de interest zou betalen en borg zou staan, werd overge
laten aan credietinstellingen voor hypotheek, nijverheid, middenstand,
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klein beroep en de landbouw. De Belgen hadden lering getrokken uit de 
slechte ervaringen met het al te royale vergoedingssysteem na de Eerste 
Wereldoorlog, dat door minister Lieftinck begin 1946 in de Tweede Kamer 
zoals hiervoor aangehaald als afschrikwekkend voorbeeld was genoemd. 
Van het zwaar verwoeste Duitsland konden ook geen herstelbetalingen 
meer worden verwacht, afgezien nog van de vraag of dergelijke herstelbeta
lingen gezien de afloop van deze betalingen na de Eerste Wereldoorlog voor 
zinvol konden worden gehouden. Het Belgische systeem ging dan ook uit 
van wederopbouw uit eigen beperkte middelen, zodat een ingewikkeld stel
sel van vergoedingen naar draagkracht vanaf een bepaald minimum, uit
gaande van de prijzen van 31 augustus 1939, vermenigvuldigd met een be
paalde coëfficiënt, was opgezet. De PvdA-Kamerfractie wilde eveneens een 
zelfstandig Fonds, waardoor grenzen ten aanzien van de vergoeding van de 
oorlogsschade zouden worden gesteld, namelijk door de middelen van het 
Fonds, te weten de daarvoor bestemde belastingen (of delen van belastingen) 
en de opbrengst van Nationale Opbouwleningen. Voorkomen moest wor
den naar de PvdA-visie dat de verbetering van de positie van de schatkist tot 
een ruimere vergoeding van de schade zou kunnen leiden.16

Daarentegen was de KVP-Kamerfractie van mening dat het financiële ar
gument niet op de voorgrond moest worden geplaatst. Voor een juist finan
cieel inzicht was het immers nodig te weten hoe de wederopbouw van de 
publiekrechtelijke lichamen verliep. De KVP was van mening dat ook in die 
sector soberheid geboden was, maar - voor zover er wederopbouw plaats 
vond in die sector - niet werd betracht. De voorstellen van de regering in
zake de financiering van de wet noemde de KVP daarom te statisch, te 
comptabel. Een apart fonds zoals de PvdA had voorgesteld wees de KVP af, 
daar dit de vergoeding van de oorlogsschade impopulair zou maken bij de 
niet-getroffenen. Het herstel moest voorop staan om de leuze "Nederland 
zal herrijzen" te doen slagen. Daarbij wees de KVP-fractie op de meerop
brengsten in de gewone belastinginning - in par.I.3.d. in dit hoofdstuk ook 
vermeld -, waardoor de financiering van de wet veel meer afhankelijk 
moest worden gemaakt van de ontwikkeling van de rijksbegroting. Voor de 
PvdA was de extra-bate in de rijksbegroting, die toen pas - na de aanvaarding 
van de zuinig afgestelde begroting-1948 - door publicaties langzaam aan 
bekend werd, geen indicatie voor ruimere schadevergoeding, daar het 
slechts om inflatiegeld ging en om reductie van het begrotingstekort. Daarbij 
was het voor de PvdA plicht om zo sober mogelijk te zijn bij de vergoeding 
van de oorlogsschade, teneinde de overheid in staat te stellen haar werk 
naar behoren te doen, zoals het opzetten van royale herstelplannen voor 
steden. Een groot huis vervangen door een klein huis voor een particulier 
achtte de PvdA minder schadelijk dan een bekrompen opgezet stadsplan, dat 
blijvend ontplooiing van een stad zou verhinderen en extra-lasten in de 
toekomst met zich mee zou brengen. Tenslotte was de PvdA er van over
tuigd dat vergroting van de productiviteit in het bedrijfsleven niet werd be
paald door een royale vergoeding. Scherp kwamen KVP en PvdA tegenover 
elkaar te staan door het verwijt van de PvdA-kant dat de KVP bij
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amendement de Heffing Ineens had aangetast - en daarmee de opbrengst 
voor onder meer de schadevergoeding - en algemene scepsis had verbreid 
tegen spaarcampagnes van de overheid, waardoor overheid en bedrijfsleven 
te weinig geld in kas hadden.17

De zeer uitvoerige (100 pagina’s) Memorie van Antwoord verscheen op 
23 februari 1949. Opmerkelijk is dat Lieftinck zijn eigen soberheidscampag- 
ne, basis van dit wetsontwerp, onderuit haalde door verband te leggen tus
sen de Marshall-hulp en de indiening van het wetsontwerp in deze vorm. 
Het zou de voorstanders - i.c. de KVP - van een ruimere vergoeding argu
menten in handen geven om verband te leggen tussen de financiële moge
lijkheden van het land op langere termijn en de wijze van vergoeding. 
Evenzo maakte het geen sterke indruk dat Lieftinck en zijn medeonder
tekenaars toegaven dat het systeem van het wetsontwerp, dat weliswaar in 
art. 8 uit sociale overwegingen voor de eigen kleine woning en het eigen 
kleine bedrijfspand integrale vergoeding kende, maar in art. 71 voor de gro
tere schade slechts een aanvullende vergoeding gedifferentieerd naar renda
biliteit en tot zekere grenzen, de oorlogsslachtoffers ten achter stelde bij de 
niet-getroffenen. Dat was nu eenmaal een gevolg van de niet-integrale ver
goeding van de oorlogsschade. Met kracht wees de regering de beschuldiging 
van de KVP over de willekeur bij de vaststelling van de schade van de 
hand. De KVP trad hiermee op voor de belangen van het Bisschoppelijk 
Bureau voor Herstel in Den Haag, dat voor de R.K. kerkprovincie de oor
logsschadevergoeding met het regeringsapparaat in Den Haag afwikkelde. 
Tussen dit bureau en het Commissariaat voor de Oorlogsschade (Financiën) 
was een conflict uitgebroken over de schadevergoeding. De regering meende 
in deze antwoordnota dat soberheid, basis al in de eerste na-oorlogse weder- 
opbouwbepalingen, nu eenmaal moeilijk te bepalen was. In elk geval moest 
men bereid zijn met de regering over de gerezen problemen overleg te wil
len voeren. De regering wees er op dat verwoeste of zwaar beschadigde ker
ken toch al voor 75% volledig hersteld werden en wel - in tegenstelling tot 
de regeling voor eigendommen van bedrijven en particulieren - zonder be
rekening van afschrijving.

Blijkens de Memorie van Antwoord achtte de regering een apart fonds ter 
financiering van de oorlogsschadevergoeding vertroebelend voor het juiste 
inzicht in de algemene toestand van de rijksfinanciën. De regering wenste 
duidelijk vast te houden aan een verband tussen deze toestand en de daad
werkelijke vergoeding van de schade. Precies als de PvdA-fractie had be
toogd stond bij de regering de soberheid voorop, waarbij vooral de wederop
bouw van de publiekrechtelijke lichamen de maat werd genomen. Lieftinck
c.s. erkenden dat de belastingopbrengsten waren meegevallen. Deze mee
vallers waren echter ten dele besteed aan de dekking van de uitgaven uit de 
suppletoire begroting voor 1948. De regering voorzag echter dat deze hogere 
belastingopbrengst in 1947 en vermoedelijk in 1948 slechts tijdelijk zou zijn, 
omdat de belastinginkomsten uit het bedrijfsleven en de effecten van de 
belastingherziening-1947 (zie volgende paragraaf) niet goed konden worden 
geschat. Op grond van deze tijdelijke hoge belastingopbrengsten in verhou-
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ding tot de geschatte opbrengsten kon men volgens de regering geen hogere 
draagkracht ten faveure van een hogere schadevergoeding bij de staat ver
onderstellen. Hoezeer ook de regering het met de KVP eens zei te zijn dat de 
schadevergoedingen uit het volksinkomen van de volgende jaren moesten 
komen en dat financiering van de schadevergoeding niet los gezien kon 
worden van het herstel van de productiviteit van de gehele Nederlandse 
volksgemeenschap, toch kon men geen uitgaven voorstellen zonder daarbij 
de lasten voor die gemeenschap te berekenen in een dekkingsplan. Hoe men 
een dergelijk beleid statisch kon noemen was de regering een raadsel. Zeker 
was het niet zo, zoals de KVP had gesuggereerd, dat uitgaven voor de ver
goeding van de oorlogsschade zonder meer bijdroegen tot vergroting van de 
welvaart, zodat men niet te bezorgd behoefde te zijn over de dekking van de 
uitgaven. Lieftinck c.s. wezen er op dat men het verband tussen het herstel 
van de oorlogsschade en de toeneming van de productiviteit niet te mecha
nisch moest zien. Men moest zich hoeden voor overspanning van het her- 
steltempo, door niet alle productieve krachten op het herstel alleen zich te 
laten richten. Bij de inzet van de productieve krachten, bij de spaarcapaciteit 
en de belastingdruk moesten de grenzen van het mogelijke niet worden 
overschreden. Overigens school wat die belastingdruk betrof een addertje 
onder het gras. De regering liet weten dat er geen sprake was van bestem- 
mingsbelastingen, zodat de noodzakelijke belastingverhogingen voor de 
dekking van de schadevergoedingsuitgaven onderdeel uitmaakten van de 
gewone middelen. Mochten de opbrengsten van de belastingverhogingen 
hoger uitvallen dan voor de annuïteit nodig was dan vloeide het overschot 
in de rijkskas.18 Een van de vele voorbeelden waarbij belastingverhogingen 
na de oorlog, beargumenteerd met de voorziening van een bepaalde tijdelij
ke behoefte, uiteindelijk bestemd waren de algemene middelen van de 
rijkskas aan te vullen en een definitief karakter kregen.

Handjeklap: het nader overleg met de Tweede Kamer en binnen het ka
binet

Nadat de Commissie voor Voorbereiding uit de Kamer de stukken had 
bestudeerd achtte deze het wenselijk met de regering nader mondeling 
overleg te voeren over het wetsontwerp. Dit overleg vond plaats op 5, 10 en
11 augustus 1949, waarbij de regering, vertegenwoordigd door de ministers 
van Financiën (Lieftinck) en Wederopbouw (In ’t Veld), met een zware de
legatie stond tegenover de 7 man sterke commissie uit de Kamer. Belang
rijkste resultaat van dit overleg was de invoering van een artikel - inge
voegd als art. 72 -, waarbij de mogelijkheid werd geopend een aanvullende 
bijdrage te verlenen, in plaats van (en ook lager dan) het crediet met uitge
stelde bijdrage (na 10 jaar) bij werkelijke besteding aan herbouw of herstel 
van woning of bedrijfspand van bepaalde omvang, berekend naar de op 9 
mei 1940 geldende factoren, naar een bepaalde coëfficiënt. Naar gelang van 
de grootte van de bedrijven wisselde deze van 100 (voor bedrijven met een 
bedrijfsvermogen tot 50.000 gulden) tot 40 (voor bedrijven met een bedrijfs
vermogen tot 500.000 gulden). Schade aan andere dan bedrijfspanden of be-
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drijfsuitrusting kon eveneens onder werking van dit artikel 72 worden ge
bracht, wanneer herbouw of heraanschaffing na 5 mei 1945 had plaats ge
vonden en het bedrijfsvermogen niet meer was dan 500.000 gulden. De 
toeslag voor deze categorie zou naar gelang de grootte der bedrijven 150 tot 
50 procent bedragen. "De regering heeft gemeend deze concessie te mogen 
doen, vooral omdat zij voor de zo noodzakelijke industriële ontwikkeling 
van ons vaderland bevorderlijk kan zijn." Overigens had Lieftinck in art. 71 
de desbetreffende categorie voor vergoeding met behulp van crediet of uit
gestelde bijdrage geschrapt en deze vergoeding voor herstel van een woning 
of bedrijfspand gekoppeld aan de totale waarde van 30.000 gulden in mei 
1940. De uiteindelijke tekst in de wet van dit artikel 72 maakt duidelijk dat 
vooral voor de kleinere panden werd getracht de onrendabele top - verschil 
tussen de bouwkosten na 1945 en de bouwkosten van 9 mei 1940, gelet op de 
huurstop die mei 1940 als norm had genomen - op korte termijn alsnog ten 
dele te vergoeden. Eigenaars van kleinere panden, die niet voor volledige 
vervangingswaarde in aanmerking kwamen konden proberen via dit artikel 
72 vergoeding te krijgen of via de uitgestelde bijdrage (op credietbasis, al dan 
niet rentedragend). Het werd aan de eigenaars overgelaten wat men koos; 
voor beide partijen - overheid, eigenaars - waren er voordelen verbonden 
aan deze keuze.

Van belang was dat de regering de Kamer tegemoet kwam inzake de ver
goeding van de schade aan huisraad (art. 10). In de Memorie van Antwoord 
had de regering al toegezegd op de eerste uitgevaardigde beschikkingen in
zake de vergoeding van de schade aan huisraaad (Nedl. Stscrt. 9 jan. 1946, nr.
6 en 5 april 1946, nr. 68) geen wijzigingen aan te brengen ten nadele van de 
getroffenen. De KVP vond de huurwaardetabel als criterium minder juist, 
terwijl de PvdA de uitkomst van de formule te zeer ten gunste van de beter 
gesitueerden zag uitvallen. Op deze en andere klachten vanuit de Kamer 
kwam Lieftinck met een aantal wijzigingen: inzake de aanvullende bijdrage 
voor huisraadschade zou in de kernfactor voortaan rekening worden ge
houden met de gezinsgrootte en met een meer uitgesplitste gemeenteklasse- 
indeling; de beschadigingsfactor werd geëlimineerd bij schade aan zeer een
voudige inboedels (de Directeur van het Commissariaat voor de Oorlogs
schade mocht de beschadigingsfactor naar billijkheid toepassen; dat was eerst 
de bevoegdheid om de kernfactor aan te passen: bij Lieftinck ging nooit iets 
voor niets); de aftrek van het eigen risico verviel, waarvoor in de plaats 
kwam dat geen aanvullende bijdrage werd verleend bij bedragen lager dan 
vijftig gulden; doordat in de kernfactor de grote gemeenten en de laagste en 
middelhoge inkomens (naar huurwaarde gemeten) werden bevoordeeld - 
ten nadele van de hoogste - moest de prijsstijgingscoëfficiënt iets worden 
bijgesteld, mede ook gezien de prijsdaling voor roerend goed op dat mo
ment (1949). Aandrang vanuit de Kamer om de huisraadschaderegelingen 
in de wet vast te leggen, pareerde Lieftinck met de stelling dat deze schade te 
divers was om in wettelijke regels te gieten. Later is hij hier echter op terug
gekomen. Overigens waren soortgelijke uitvoeringsregelingen voor catego
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rieën als kerken en jeugdhuizen inmiddels gereed gekomen. Deze heeft 
Lieftinck wél buiten de wet weten te houden.19

Dit vooroverleg werd gevolgd door een serie amendementen, zowel af
komstig van de Commissie van Voorbereiding als van afzonderlijke Ka
merleden, voor het merendeel nog vóór de Kamer plenair had vergaderd 
over dit wetsontwerp.20 De besprekingen van deze amendementen hebben 
niet in de plenaire zitting plaats gevonden. Deze amendementen, te samen 
met die, die in de plenaire zitting alsnog werden ingediend, zijn na de alge
mene beschouwingen van de diverse woordvoerders in de Kamer op 25 en
26 oktober 1949 over dit wetsontwerp en het antwoord van de ministers 
Lieftinck en In 't Veld hierop op 27 oktober 1949 in nader overleg tussen een 
regeringsdelegatie en de Commissie van Voorbereiding besproken. Dit 
overleg was vooral voor de KVP conditio sine qua non geweest om instem
ming met het wetsontwerp te kunnen betuigen. IJsselmuiden had namens 
de KVP-fractie zeer veel kritiek op het wetsontwerp gespuid en wenste - 
eventueel bij motie uit te spreken - dat de regering zich bij nader overleg 
voor kritiek zou open stellen. In het hiervoor genoemde overleg met de 
Commissie van Voorbereiding uit de Kamer had Lieftinck namelijk laten 
weten dat voor hem geen wijzigingen, welke meerdere kosten met zich mee 
zouden brengen, aanvaardbaar waren. Hoogstens was hij bereid verschui
vingen in de kosten in overweging te nemen. IJsselmuiden achtte deze 
houding van regeringszijde onjuist.

In zijn Kamerrede, waarin hij de ingewikkeldheid van het wetsontwerp 
zonder meer al geen poging noemde het leed van de oorlogsgetroffenen te 
vergoeden in een monument van saamhorigheid - hij verklaarde te zullen 
zakken, indien men hem over het wetsvoorstel zou examineren -, hekelde 
IJsselmuiden het systeem van Lieftinck om precies als bij een springproces
sie elke tegemoetkoming op bepaalde punten aan de wensen van de Kamer 
te corrigeren door elders in het wetsontwerp beperkingen op te leggen. In 
het bijzonder kwam IJsselmuiden op voor schadevergoeding naar vervan
gingswaarde van kleine schade als huisraadschade voor anderen dan men
sen met kleine inkomens. "Het schijnt een zekere modezaak te worden om 
mensen, die ook maar in enig opzicht uitsteken boven het massaal gemid
delde, uit te sluiten van erkenning en belangstelling voor hun bijzondere 
plaats in de gemeenschap, voor herstel van hun sociaal milieu", waarbij hij 
speciaal dacht aan leraren, hogere ambtenaren, kunstenaars die hun boeken 
en andere bijzondere objecten nauwelijks vergoed konden krijgen in dit 
wetssysteem.

De tirade van IJsselmuiden had in zoverre weinig succes dat Lieftinck on
middellijk liet weten een motie, zoals IJsselmuiden om nader overleg tus
sen regering en Kamer af te dwingen in het vooruitzicht had gesteld, on
aanvaardbaar te verklaren, waarop IJsselmuiden deze motie wijselijk ach
terwege liet. Lieftinck stond niettemin voor een probleem, want ook uit het 
CHU-kamp - dat steun verleende aan het kabinet-Drees-I, dat de afwikkeling 
van de Materiële Oorlogsschaden had te verzorgen - was bij monde van Van 
der Feltz veel kritiek op het wetsontwerp gekomen, waaruit bleek dat men
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daar eigenlijk integrale vergoeding wenste. Het wetsontwerp zoals het er lag 
was voor de CHU-fractie onaanvaardbaar, "wanneer er niet zodanige veran
deringen in worden aangebracht, dat het uitgaat van de integrale schadever
goeding, zij het misschien met enige beperkingen, die nodig mochten zijn 
door de eisen der praktijk". Oud, die sprak voor de regeringspartner VVD, 
was voorzichtiger. Hij aanvaardde het uitgangspunt van de regering, maar 
achtte bijstelling van het wetsontwerp op een aantal punten noodzakelijk. 
Welter (Kath. Nat. Partij) hield vast aan integrale vergoeding, zo ook C. van 
den Heuvel (ARP), al wilde deze laatste daarvan grote huizen, bedrijfsmid
delen en huisraad uitzonderen. Daarentegen eiste Hoogcarspel (CPN) inte
grale vergoeding voor de kleine man en geen vergoeding voor de multina
tionale ondernemingen. Zandt (SGP) was niet gelukkig met het wetsont
werp en meende dat de geallieerden moesten worden aangesproken voor de 
door hen veroorzaakte schade, met welke opmerking hij grote verontwaar
diging van regeringszijde uitlokte. Alleen voor de socialisten was het wets
ontwerp zoals het er lag een eindbod. Ten Hagen (PvdA) liet weten dat zijn 
fractie zich zou verzetten tegen uitbreiding van het aantal gevallen van 
vergoeding, waardoor hetgeen sociaal of economisch niet nodig zou zijn, 
vergoed zou worden. Indien uitbreiding van het vergoedingssysteem zou 
plaats vinden ten koste van het volksinkomen, zou de fractie ernstig over
wegen of zij het wetsontwerp nog wel zou steunen.

Lieftinck erkende de verhoudingen en toonde zich bereid nader overleg 
te voeren met de Kamer, maar wenste daarvoor geen stok achter de deur. 
Om de Kamer vast enigszins tegemoet te komen, kondigde hij aan de huis- 
raadregeling in het wetsontwerp op te nemen. Hij verklaarde echter tevens 
dat hij, na de verbeteringen die al uit het vooroverleg voor de vergoeding 
van de huisraad waren voortgevloeid - ca. 60 miljoen gulden bedragend -, 
niet veel meer aan dit huisraadartikel wilde wijzigen. Uit het lange debat in 
de Kamer over het wetsontwerp was duidelijk naar voren gekomen dat mi
nister Lieftinck, slechts gesteund door de PvdA, stond tegenover een veel
eisende Kamer, die als men van die kant voet bij stuk zou houden, een 
ministerscrisis of zelfs een kabinetscrisis kon uitlokken.21

De aanvaring met delen van het regeringsblok in de Kamer was door 
Lieftinck voorzien. Onder de meer dan 60 amendementen die waren inge
diend, bevonden zich immers ook een amendement van IJsselmuiden 
(KVP) om de huisraadschadevergoeding uit te breiden (350 miljoen gulden 
extra) en een amendement-Oud (VVD), waarbij integrale vergoeding voor 
courante panden en bedrijfsgebouwen werd gevraagd met zware financiële 
consequenties. Kort voor de debatten in de Kamer had Lieftinck in de verga
dering van de ministerraad gemeld dat deze en gelijksoortige geld verslin
dende amendementen voor hem onaanvaardbaar waren. De belastingen 
waren al zo hoog, dat particuliere kapitaalvorming werd geschaad. Zonder 
verhoging van de belastingen zou een hogere uitkering voor de schade de 
staatsschuld onaanvaardbaar doen toenemen. Hij was bereid individueel af 
te treden, maar wilde eerst weten of het kabinet achter hem stond. Drees, 
minister-president, meende dat niet moest worden aanvaard dat het totaal
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beschikbare bedrag overschreden werd. De Kamer had volgens hem altijd de 
neiging de afzonderlijke artikelen te zien, zonder de consequenties van het 
geheel te bekijken of gelden te voteren voor hogere uitgaven. De minister
raad ging met zijn voorstel om Lieftinck te steunen akkoord. Na de alge
mene beschouwingen over het wetsontwerp en het antwoord van de rege
ring daarop kwam Lieftinck op 31 oktober 1949 terug in de ministerraad met 
de mededeling dat hij de KVP op een enkel punt tegemoet wilde komen. 
Weliswaar achtte hij het voorstel van IJsselmuiden om de prijsstijgings- 
coëfficiënt in het huisraadartikel te verhogen onaanvaardbaar, maar was hij 
bereid een amendement van Droesen (KVP) ten behoeve van een ruimere 
vergoeding van huisraadschade bij grote gezinnen te aanvaarden. De Raad 
was het hiermee eens.22

Een dag voor de artikelsgewijze behandeling van het wetsontwerp in de 
Kamer vond op 2 november 1949 mondeling overleg plaats tussen de rege
ring - vertegenwoordigd door de ministers van Financiën en Wederop- 
bouw-en-Volkshuisvesting, bijgestaan door enkele ambtenaren - en de 
Commissie van Voorbereiding uit de Kamer. Dit overleg heeft succes gehad 
en er voor gezorgd dat de politieke spanningen rond dit wetsontwerp luw
den. Lieftinck had duidelijk wisselgeld meegenomen om de Kamercommis
sie tegemoet te komen. Zo ging men van regeringszijde akkoord met de 
wens van de Kamercommissie om een woning, die als bedrijf werd gebruikt 
(notaris, arts, e.d.), onder de werking van art. 8 (volledige vergoeding naar 
vervangingswaarde) te brengen. De eis van eigen bewoning verviel ten 
gunste van de bepaling dat één huis of één bedrijfspand van een aanvrager 
altijd op vervangingswaarde werd vergoed, waarbij ook een geheel van 
panden dienende tot de uitoefening van een bedrijf of zelfstandig beroep 
onder deze regeling verviel. De beperking was gelegen in het zuivere ver
mogen van de rechthebbende (20.000 gulden). Deze verruiming in art. 8 en 
die in art. 10 (huisraadschade), waarbij de berekeningsfactor voor het grote 
gezin bij het vijfde kind - Droesen: derde kind - werd verhoogd, zorgden er 
voor dat, samen met de vastlegging in de wet van de regeling van de scha- 
deberekening voor de huisraad, IJsselmuiden en Droesen hun amen
dementen op art. 10 introkken. Oud c.s. kwam de regering tegemoet door in 
art. 71 (crediet, uitgestelde bijdrage) te vermelden dat bij credietverlening en 
toekenning van uitgestelde bijdragen voor herstel of herbouw van bedrijfs
panden (tot 30.000 gulden) rekening zou worden gehouden met plaatselijke 
afwijkingen in de bouwkosten en door in art. 72 de zogeheten afkooprege
ling op te nemen, waardoor een aanvullende bijdrage kon worden verleend 
ter grootte van 90% van het onrendabele deel van het crediet dat verleend 
had kunnen worden, zij het - precies als bij de aanvullende bijdrage - aflo
pend bij grotere panden (art. 72, lid 2, 2e zin). De regering stond toe dat de 
aanvullende bijdrage (art. 72) ook gold voor grotere bedrijfspanden (kleinere 
tot 30.000 gulden bouwwaarde op 9 mei 1940 kwamen in aanmerking voor 
crediet/bijdrage naar art. 71) en voor schade aan bedrijfsuitrustingen, voor 
zover herbouw en heraanschaffing na 5 mei 1945 had plaats gevonden en 
het belaste vermogen van belanghebbende niet meer was dan 500.000 gul-
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den. Mede op verzoek van de PvdA-er Ten Hagen werd een scherpere diffe
rentiatie gebracht in de toeslagcoëfficiënt die bij de aanvullende bijdrage 
werd gehanteerd, ten gunste van de kleinere bedrijven (aflopend naar bo
ven). De extra-kosten bedroegen hierdoor rond de 100 miljoen gulden.23 
Samen met de andere concessies kwam de "schade" voor Lieftinck op onge
veer 250 miljoen gulden, wat op het totale bedrag niet veel was. De minister 
kon met deze kleine concessie daarom gemakkelijker genoegen nemen, 
omdat aan de middelenzijde grote meevallers waren te boeken (gewone be
lastingen, inbeslagname vijandelijk vermogen). Een tegenvaller bleef: allen, 
die betrokken waren bij het financieel-economisch beleid in Nederland na 
de oorlog, gingen uit van de veronderstelling dat na een periode van 
schaarste en hoge (grondstoffen-)prijzen er een periode van voldoende 
voorziening bij lage prijzen zou aanbreken, wat vooral grote gevolgen zou 
hebben voor de kosten van herstel en wederopbouw. Het achterwege blijven 
van deze omslag in de bouwkosten moet Lieftinck overtuigd hebben van de 
noodzaak aan de opzet van het wetsontwerp - en aan dat voor de schade
vergoeding voor de publiekrechtelijke lichamen - zo min mogelijk te tor
nen.

Het verdere verloop van de parlementaire behandeling
De artikelsgewijze behandeling van het wetsontwerp op 3 november 1949 

in de Tweede Kamer, bracht na het convenant dat bereikt was, weinig 
nieuws meer. De CPN-fractie kwam met het voorstel geen schadevergoe
ding toe te kennen aan een persoon die, blijkens vonnis of uitspraak van 
een Bijzonder Gerechtshof of Tribunaal, op on-Nederlandse wijze zich had 
gedragen. Lieftinck vond het begrip te vaag en was bovenal van mening dat 
hierdoor "een tweede justitie in handen van de administratie, al belast met 
de uitvoering van deze wet" zou worden gelegd, wat de administratie niet 
paste. Gerechtshoven en tribunalen hadden trouwens al gelegenheid gehad 
om in bepaalde gevallen verbeurdverklaring van het gehele vermogen of 
een deel er van op te leggen, waardoor een bijdrage werd gegeven in de 
middelen tot vergoeding van de oorlogsschade. IJsselmuiden (KVP) vond 
dat men de gestrafte politieke delinquenten niet steeds met allerlei maatre
gelen moest vervolgen en als tweederangsburgers moest behandelen. Dat 
deed afbreuk aan de mogelijkheid tot reclassering. In een Christelijke sa
menleving was de zaak nu eenmaal bij een uitgedeelde straf uitgeboet. Hij 
wilde slechts Lieftinck vragen te zorgen dat bepaalde Nederlanders, die de 
"samenhang met onze gemeenschap hebben verloren" niet van deze wet - 
extra - zouden profiteren, want de verontrusting daarover was IJsselmuiden 
niet ontgaan. Ten Hagen (PvdA) steunde de minister in diens verzet tegen 
dit amendement (op art. 7). Hij bracht in herinnering dat slechts een deel 
van de categorie die Hoogcarspel c.s. wilden uitsluiten van schadevergoe
ding was bestraft, waaronder hij ook rekende die mensen - "die ook de heer 
Hoogcarspel niet onbekend (zullen) zijn" - die in het eerste jaar van de oor
log hun juiste Nederlandse houding nog niet wisten te vinden. Uit een 
oogpunt van juiste rechtsbedeling leek hem het amendement niet juist, hoe

976



Par. II. Bijzondere Belastingen, Afwikkeling Geldzuivering.

sympatiek te voorstel ook was. Van der Feltz (CHU) voelde voor het amen
dement, indien dit zo kon worden gewijzigd dat het praktisch uitvoerbaar 
was. Diens fractiegenoot Beernink deelde echter de opvattingen van Ten 
Hagen. Enigszins pittig werd de discussie, toen Lieftinck nogmaals het voor
stel van de CPN bestreed onder verwijzing naar de economische argumen
ten om bedrijven met schade, waarvan de eigenaars hadden gecollaboreerd 
en bestraft waren door een tribunaal, onder de werking van deze wet te 
houden, met het oog ook op de arbeiders die er werkten en de aandeelhou
ders die er achter stonden. Voor het herstel van de productiekracht van het 
land achtte de minister het noodzakelijk dat bedrijven werden opgebouwd. 
De grens lag voor hem bij de leden van de Nederlandse gemeenschap: zij 
die het Nederlanderschap hadden verloren door in vreemde krijgsdienst te 
treden of tot vijand waren verklaard vielen niet onder de wet. Het amen
dement werd met 78 tegen 7 (CPN) verworpen.

De laatste poging vanuit het protestants-christelijke kamp om bij amen
dement (Van der Feltz, CHU, wilde de grens in de uitkering naar vervan
gingswaarde van 20.000 gulden vermogen schrappen en de uitkeringsbedra
gen met de factor drie vermenigvuldigen; Van den Heuvel, ARP, wilde de 
grens waarboven geen uitkering naar vervangingswaarde per pand werd ge
geven verhogen) toch nog de integrale vergoeding als systeem de boventoon 
te laten voeren werd verijdeld door de strakke opstelling van Lieftinck. Hij 
sprak het onaanvaardbaar uit over het voorstel van Van der Feltz en maak
te ernstig bezwaar tegen dat van diens Kamercollega van AR-huize. Van 
den Heuvel week daarvoor en trok zijn voorstel in. Van der Feltz vond dat 
hij moreel, gelet op de zorgen en de ellende van alle oorlogsgetroffenen, 
niet de vrijheid had zijn voorstel in te trekken. Het werd daarop bij zitten 
en opstaan verworpen. De belangrijkste hobbel - artikel 8, dat de uitkering 
naar vervangingswaarde regelde - was hiermede genomen. Het wetsont
werp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.24

Ook de senaat zou zich zonder hoofdelijke stemming akkoord verklaren 
met "een der moeilijkste en ingrijpendste wetsontwerpen, die in de Kamer 
in de laatste tijd aan de orde zijn geweest" (Reijers, CHU). Het enige opzien
barende in de debatten van 7 februari 1950 in de senaat was de passage van 
Reijers, waarin hij de verwoestingen in Nijmegen en in het Bezuidenhout- 
kwartier in Den Haag ter sprake bracht. "Wij hebben groot respect voor de 
oorlogsprestaties der geallieerden, maar dit noopt ons niet blind te zijn voor 
gemaakte fouten, en de aansprakelijkheid te laten ter plaatse, waar zij be
hoort. En over de BBC, én over Radio-Oranje hebben we destijds vernomen, 
dat Nijmegen en het Bezuidenhout zo zwaar getroffen werden bij ver
gissing." Gelet op het proces dat tussen Albanië en Engeland liep over het bij 
vergissing tot zinken brengen van Engelse oorlogsbodems, vond de CHU- 
fractie dat er aanleiding kon bestaan de geallieerden vriendschappelijk te 
herinneren aan de plicht om bij vergissing zonder oorlogsnoodzaak aange
brachte schade te vergoeden, althans daarin een bijdrage te leveren. De ge
noemde oorlogshandelingen hadden immers geen enkele strekking de 
bevrijding van Nederland te bevorderen. Ook Rip (ARP) vond dat deze zaak
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aandacht verdiende. Lieftinck weigerde op deze zaak in te gaan. Diens 
standpunt kwam er op neer dat hij de vraag naar schadevergoeding voor 
deze geallieerde bombardementen een miskenning achtte van de inspan
ning die de geallieerden zich ten behoeve van Nederland hadden getroost.25 
De wet op de Materiële Oorlogsschaden verscheen op 9 februari 1950 in het 
Staatsblad (K.31).

Met de afkondiging van deze wet werd een belangrijke streep gezet onder 
de nasleep van de oorlog en werd een kader aangegeven voor de grootste fi
nanciële operatie kort na de oorlog, die, in aansluiting op de monetaire sa
nering, het effect heeft gehad het herstel van het land mogelijk te maken 
zonder aan de titel van de eigendom te raken. De afwikkeling van de ver
goeding van de materiële oorlogsschade zou nog vele jaren - geraamd was 
20 jaar - in beslag nemen. Hoewel in het wetssysteem voor de vergoedingen 
van de schade aan eigendommen van publiekrechtelijke of daarmee gelijk 
te stellen lichamen - waaraan de volgende subparagraaf is gewijd - de over
heid over ostentatief grotere bevoegdheden beschikte te bepalen hoe en 
wanneer herstel of herbouw kon plaats vinden, waren ook in de wet op de 
Materiële Oorlogsschaden de nodige bepalingen opgenomen, waardoor de 
overheid niet alleen de doelmatigheid, maar ook het tempo van de beste
dingen kon controleren. Zo zouden de credieten en de aanvullende bijdrage 
(art. 71-72) worden verleend volgens nader door de minister van Financiën 
te bepalen regels. Deze stelde ook de regels vast, die waarborgen moesten 
scheppen voor een doelmatige besteding van de bijdragen voor schade aan 
bedrijven en bedrijfsuitrustingen. Datzelfde gold voor de huisraadschade. 
Alle overige schadebetalingen werden getoetst aan de bestedingsplicht die de 
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting kon opleggen (hfdst. II 
van de wet, afd. 4). Deze laatste kon ook een termijn voor de daadwerkelijke 
besteding bepalen (hfdst. VI van de wet, afd. 2). Enerzijds kon de minister 
van Financiën de geldstroom grotendeels reguleren, terwijl anderzijds de 
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting er op kon toezien dat het 
geld in het kader van de wederopbouw op de juiste wijze werd besteed. 
Aangezien ook nog verwacht mocht worden dat de ambtelijke verwerking 
van alle schadeclaims vele jaren in beslag zou nemen, betekenden de in de 
wet verspreide genoemde bevoegdheden van de verschillende ministers dat 
de overheid de besteding van de gelden uit de wet op de Materiële Oorlogs
schaden kon faseren of bespoedigen, al naar gelang de economische omstan
digheden. Op de effecten hiervan wordt aan het eind van de volgende sub
paragraaf teruggekomen.

b. Wederopbouw publiekrechtelijke lichamen
Voor de vergoeding van de oorlogsschade en de wederopbouw van pu

bliekrechtelijke lichamen golden tijdens de bezetting het Besluit bijdragen 
wederopbouw publiekrechtelijke lichamen (nr. 18/1941) en het Besluit op de 
bezettingsschaden (nr. 30/1942). Deze regelingen werden ingevolge art. 18 
van het Besluit bezettingsmaatregelen (E. 93) voorlopig geschorst; het Be
sluit op de bezettingsschaden is vervolgens vervallen ingevolge art. 19,1 van
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het Besluit op de Materiële Oorlogsschadert-1945 (F. 225), terwijl het Besluit 
bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen kwam te vervallen in
gevolge de Wet bezettingsmaatregelen I (H. 195). Om in de leemte in de ver
goeding van de oorlogsschade van publiekrechtelijke lichamen te voorzien 
werd op 29 maart 1946 bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend tot 
regeling van de bijdragen aan de wederopbouw van deze lichamen, waarin 
grotendeels de oude regelingen werden overgenomen. Het kwam er op neer 
dat provinciën en gemeenten een bijdrage kregen in de schade, gelijk aan 
het schuldrestant op het beschadigde of vernietigde goed. Er kon ook een 
bijdrage worden gegeven aan deze lichamen in verband met het besluit van
7 mei 1945 houdende wederopbouw van het grondgebied van het Rijk in 
Europa (F. 67). Voor andere publiekrechtelijke lichamen dan de provinciën 
en gemeenten konden bij afzonderlijke beslissing van de minister van Fi
nanciën bijdragen worden verleend in de wederopbouw en het herstel van 
goederen. Doel van het ontwerp was niet de vergoeding van de schade - zo
als die ten grondslag lag aan de regeling van de schade voor particulieren -, 
maar voortzetting en herstel van de taak van de betrokken publiekrechte
lijke lichamen. Voor provinciën en gemeenten kwam het neer op overna
me van de schuld bij verwoeste of beschadigde goederen, waarna van geval 
tot geval de financiering van de wederopbouw kon worden beoordeeld. De 
stille reserves die gemeenten hadden gekweekt in de boekhoudkundige 
verwerking van hun onroerende goederen werden in dit systeem te niet 
gedaan. Het werd onmogelijk geacht voor de staat de schade zonder meer te 
vergoeden, ook in de - stille - vermogenspositie van deze publiekrechtelijke 
lichamen. De regeling uit de oorlogstijd (nr. 18/1941), waarbij 50% k fonds 
perdu voor het Rijk kwam, 10% voor de gemeente of provincie en 40% door 
middel van een renteloos voorschot werd gefinancierd door het Rijk, wilde 
men in afwachting van een nadere regeling van de financiële verhouding 
tussen Rijk en gemeente en provincie niet vastleggen, wél dat het Rijk in 
ieder geval bereid was in de omvang van de oorlogsregeling bij te springen.

Het Voorlopig Verslag dat op 2 augustus 1946 op dit wetsontwerp werd 
uitgebracht door de Tweede Kamer was vernietigend. Wat een aardig sys
teem leek voor de bijzondere gevallen uit het begin van de oorlog die kon
den rekenen op een buitengewone maatregel was voor de KVP-fractie niet 
toepasbaar voor een natie die voor de opgave stond de wederopbouw van 
het gehele land ter hand te nemen. Het leek juister een (basis) bijdrage vast 
te stellen in verhouding tot de waarde van het teloorgegane berekend naar 
waarde en prijzen op een bepaalde datum. Ook de PvdA had bezwaren: de 
regeling, gebaseerd als die diende te zijn op het uitgangspunt dat de schade 
van de plaatselijke gemeenschappen door de gehele volksgemeenschap 
moest worden gedragen, behoorde algemeen te werken. De nationale last 
mocht niet worden afgewenteld op toevallige gemeenten en andere pu
bliekrechtelijke lichamen die door de oorlog getroffen waren. De vergoeding 
diende naar objectieve maatstaven te worden vastgesteld. Andere politieke 
groeperingen benadrukten dat de oorlogvoering rijkszaak was geweest en 
dat derhalve de schade uit die oorlog door het Rijk volledig moest worden
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vergoed. Deze groeperingen wezen er op dat de lagere publiekrechtelijke or
ganen niet in staat waren de schade te bestrijden uit belastingheffing, omdat 
de mogelijkheid voor belastingheffing door provinciën en gemeenten toch 
al sterk aan banden was gelegd. Algemeen was de Kamer ook van oordeel 
dat de vergoeding van de schuldrestanten, waarop de bedoelde lichamen in 
geval van schade altijd recht hadden, te futiel was om tot herstel of weder
opbouw te kunnen komen. De bijzondere uitkering zou derhalve altijd de 
oplossing moeten brengen, maar die was overgelaten aan de welwillendheid 
van de minister. Kortom: het wetsontwerp kreeg van geen enkele zijde 
steun.26

Een Memorie van Antwoord is niet uitgebracht. Duidelijk was dat bij zo
veel kritiek het beter was met een geheel nieuw ontwerp te komen, dat zo
wel recht deed aan de bezwaren van de Kamer, als aan de wens van de rege
ring de mogelijkheden van de rijkskas niet te overtrekken en toch de bij
zondere functie van de publiekrechtelijke lichamen in het staatsbestel tot 
haar recht te doen komen. Het nieuwe wetsontwerp dat op 18 mei 1948 bij 
de Tweede Kamer werd ingediend, onder gelijktijdige intrekking van het 
eerste wetsontwerp over deze zaak, knoopte aan bij het eerder ingediende 
wetsontwerp Materiële Oorlogsschaden door de schadevergoeding voor 
oorlogsschade aan goederen van provinciën, gemeenten en andere publiek
rechtelijke lichamen voor vergoeding in aanmerking te laten komen, waar
bij aan gemeenten eveneens van rijkswege de uitgaven werden vergoed die 
voortvloeiden uit de wederopbouwplannen die met oorlogsschade samen
hingen. De vergoeding voor goederen die voor de uitoefening van de taken 
als publiekrechtelijk of daarmee gelijk te stellen lichaam noodzakelijk wa
ren, maar op grond van de bijzondere omstandigheden niet werden her
bouwd of hersteld, zou beperkt blijven (in het herziene wetsontwerp: tot de 
vergoeding van het schuldrestant). Deze bijdragen in de wederopbouw zou
den worden vastgesteld door de ministers van Financiën en van Binnen
landse Zaken in overeenstemming met de minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting en in bepaalde gevallen met de ministers van Landbouw 
en Verkeer-en-Waterstaat. De minister van Financiën nam een centrale 
plaats in het ontwerp in: bij hem moesten de aanvragen worden ingediend, 
hij kon bepalen welke gegevens een verzoek moest bevatten en hij kon 
voorlopige uitkeringen doen. Naast de schade aan goederen kon ook andere 
schade voor vergoeding in aanmerking komen, zoals het gemis aan inkom
sten uit bepaalde goederen of installaties. De ministers van Financiën en 
Binnenlandse Zaken konden ook andere schade aanwijzen die voor ver
goeding in aanmerking kwam. Deze schade, niet bestaande uit schade aan 
goederen, viel onder de afdeling Bijzondere Vergoedingen. In tegenstelling 
tot het eerste ontwerp zouden deze Bijzondere Vergoedingen slechts in zeer 
uitzonderlijke gevallen worden uitgekeerd. In deze herziene versie van het 
wetsontwerp kreeg de in te stellen Commissie Financiering Wederopbouw 
Publiekrechtelijke Lichamen, die de betrokken ministers bij de uitvoering 
van dit vergoedingssysteem moest bijstaan, een duidelijker taakomschrij
ving dan in het eerste ontwerp.
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Waar het in dit wetsontwerp op neerkwam was dat de ontworpen voor
zieningen alle publiekrechtelijke lichamen een aanspraak op een rijksbij
drage ter grootte van de vervangingswaarde der voor de uitoefening van 
hun taak noodzakelijke, verwoeste of beschadigde eigendommen, onder af
trek van de waarde der door de vervanging ontstane verbetering (dat kon al 
zijn: de duurzamere waarde van het goed), gaven. De bedoelde lichamen 
mochten overigens alleen de hoogstnoodzakelijke goederen herstellen of 
opnieuw doen optrekken, waarbij zuinigheid voorop diende te staan. Een 
en ander zou worden beoordeeld aan de hand van plannen, die aan de met 
de vaststelling van de bijdrage belaste minister moesten worden voorgelegd. 
Ten aanzien van de wederopbouwplannen van gemeenten bleven de colle
ges van G.S. hun bevoegdheden houden. Herstel van de oorlogsschade aan 
eigendommen van gemeenten werd geraamd op 352 miljoen gulden, dat 
van provinciën en waterschappen op 75 miljoen gulden en dat van gelijk
gestelde lichamen op 50 miljoen. Daarnaast werd rekening gehouden met de 
kosten van de wederopbouwplannen van de gemeenten van 1.1 miljard 
gulden en het landbouwherstel (afmalen, noodherstel geïnundeerde gebie
den) van 40 miljoen gulden.27

Uit het Voorlopig Verslag van 19 oktober 1948 bleek dat dit wetsontwerp 
door de gehele Kamer werd gesteund. Op verzoek van de Kamer heeft de 
regering verduidelijking gebracht in het wetsontwerp omtrent het begrip 
oorlogsschade, teneinde ook plunderschade te kunnen vergoeden, en het 
begrip publiekrechtelijke en daarmee gelijk te stellen lichamen. Het begrip 
bijdragen werd vervangen door vergoeding, terwijl scherper werd omschre
ven dat slechts herstel van de oorlogsschade aan goederen, "in eenvoudige, 
doch deugdelijke vorm" voor vergoeding in aanmerking kwam. Wel werd 
aan het bedrag dat in mindering moest worden gebracht, indien herstel te
vens verbetering betekende, een grens gesteld: 25% van het totale bedrag aan 
herbouw. Een apart artikel werd ingevoegd voor de kostbare schadevergoe
ding van beschadigde schoolgebouwen (bedoeld in de Lager Onderwijswet 
van 1920, art. 84,1 en 205,1 en 5).28 Van groot belang was dat de vergoeding in 
vrijwel alle gevallen zou worden toegekend door de minister van Finan
ciën, de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Licha
men gehoord.29 De vergoeding van de wederopbouwkosten en onteigening 
zou mede worden toegekend door de ministers van Binnenlandse Zaken en 
Wederopbouw-en-Volkshuisvesting, G.S. en de genoemde Commissie ge
hoord. Lieftinck meende dat dit een snellere afwikkeling van de schadever
goedingen garandeerde, maar tegelijk verwierf hij hiermede grote macht. 
Na enkele kleine technische correcties van dit wetsontwerp heeft het de 
steun van beide Kamers kunnen verwerven. De wet is vastgesteld op 25 ja
nuari 1951.30

Lieftinck heeft geleidelijk aan een iets ruimer standpunt ingenomen te
genover de vergoeding van de oorlogsschade aan particulieren, bedrijven en 
publiekrechtelijke of daarmee gelijk te stellen lichamen, onder vergroting 
van de controle van zijn departement op de uitkeringen (b.v. bij de weder
opbouw van publiekrechtelijke lichamen), zonder evenwel het beginsel -
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geen integrale vervangingswaarde, soberheid - bij de schadevergoeding los 
te laten. Deze verruiming had twee oorzaken. Zoals Lieftinck zelf heeft aan
gegeven in 1949 konden de uitgaven voor de schadevergoeding ruimer 
worden gesteld, omdat deze konden worden opgebracht uit ruimere midde
len - opleving van de economie door de Marshall-hulp - dan aanvankelijk 
was gedacht. Vervolgens kon een verruiming in de oorlogsschaderegeling 
worden gehanteerd als instrument in een anti-cyclische conjunctuurpoli- 
tiek.31 De uitgaven voor de vergoeding van de materiële oorlogsschade, 
voor zover nog niet gedaan - dat gold voor een belangrijk deel van de scha
deaangiften van particulieren en bedrijven en voor het merendeel van die 
van de publiekrechtelijke en daarmee gelijk te stellen lichamen - , zouden 
in de tijd gespreid worden en pas aan bod komen na het allernoodzakelijk
ste herstel en wederopbouw van bedrijfsgebouwen en particulieren wonin
gen. De late totstandkoming van de twee wetten inzake de vergoeding van 
de oorlogsschade - die voor de Spoorwegen buiten beschouwing gelaten - 
heeft er voor gezorgd dat tot de in werkingtreding van deze wetten met 
voorschotten is gewerkt die zeer voorzichtig zijn uitgekeerd (voor de pu
bliekrechtelijke en andere lichamen was dit bedrag zeer laag: 375 miljoen 
gulden over de periode 1940-1950). Het zou onjuist zijn geweest ruime be
dragen bij wet in het vooruitzicht te stellen op een moment dat met een 
overspannen arbeidsmarkt moest worden gewerkt aan het eerste herstel 
kort na de oorlog. Dit zou geleid hebben tot een enorme bouwwoede en te 
hoge bouwkosten. Juist toen het eerste herstel aan bedrijfsgebouwen, wo
ningbouw, wegen en havens was afgerond en een mogelijke economische 
flauwte op sommige terreinen van de nationale productie tegemoet kon 
worden gezien, werd de wetgeving voor de vergoeding van de oorlogsscha
den afgerond. De timing was derhalve uitstekend. Het departement van Fi
nanciën kon met de bevoegdheden die het in de wetgeving op de vergoe
ding van de oorlogsschade had gekregen de miljarden guldens, vooral bij de 
wederopbouw van de publiekrechtelijke of daarmee gelijk gestelde licha
men, zorgvuldig in het kader van de gewenste conjunctuurpolitiek uitge
ven zonder schadelijke effecten voor de geslaagde geldzuivering. De vast
houdendheid van Lieftinck bij het verdedigen van de beginselen in de wet
geving voor de vergoeding van de materiële oorlogsschade was immers 
terug te voeren op zijn zorg voor de monetaire gezondmaking van het land, 
die voltooid was met de aanvaarding van deze wetgeving in een tijd dat de 
eerste effecten van de drastische ingrepen van Lieftinck, samen met die van 
de buitenlandse hulp, zichtbaar werden.

Tenslotte zij hier er op gewezen dat de lasten voor de vergoeding van de 
oorlogsschade door de stijging van de belastingopbrengsten tengevolge van 
de gestegen welvaart voor het overgrote deel konden worden gedekt uit de 
gewone middelen. Van de machtiging tot het afsluiten van leningen tot een 
totaal bedrag van 4 miljard gulden ter financiering van de schadevergoeding 
behoefde slechts voor 500 miljoen gulden gebruik te worden gemaakt (2,5% 
wederopbouwlening, 1950)32 Een bewijs te meer van de juistheid van 
Lieftincks stelling om de schadevergoeding beperkt te houden. Bij tegenval-
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Iers in de belastingopbrengsten kon het systeem via leningen overeind wor
den gehouden; bij meevallers was het mogelijk het vrijwel zonder die le
ningen, die een latere generatie zouden belasten met de financiering, te 
kunnen stellen. Dat Lieftinck de neiging had de zaken zo somber mogelijk 
voor te stellen om deze speelruimte op financieel gebied te kunnen krijgen, 
kan door die latere generatie slechts dankbaar worden herdacht.

AANTEKENINGEN:

1 Zie voor deze inleiding Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, pp. 382-395.

2 Op het gebied van de oorlogsschade was een gigantisch ambtenarenapparaat op gang geko
men. Te onderscheiden waren: 1. Het Commissariaat voor Oorlogsschade en de hieronder 
ressorterende Schade-enquête-commissies. Dit commissariaat had registratie, onderzoek en 
taxatie van de oorlogsschade te verzorgen; de geldelijke uitkeringen bij wijze van voorschot 
en van credieten toe te kennen en de bijdragen in het herstel te verlenen, volgens de nor
men van F. 255; de minister van Financiën te adviseren; de uitvoering van de regeling van 
het Besluit Bezettingsschaden (30/1942), voorzover in F. 255 gehandhaafd, uit te voeren 
(betreft vooral schade wegens gemis van opbrengsten t.g.v. stagnatie bedrijven en uitgaven 
wegens handelingen of maatregelen van de Duitse Wehrmacht); uitvoering Besluit steun
verlening gesloten bedrijven 1943, nr. 1, waardoor met toepassing van het KB E. 88 een be
drijfsschade wegens stillegging door arbeidsinzet en afvoering Nederlandse militairen in 
krijgsgevangenschap werd vergoed; de uitvoering van het Besluit financiële tegemoetko
ming aan elders geplaatste arbeiders en de uitvoering van de luchtbeschermingsschade 
(13/1942; 94/1942; verordening nr. 16 Publicatieblad nr. 1, 12 sept. 1944, MG). De Schade-en
quête-commissies waren belast met registratie, onderzoek en taxatie van oorlogsschade, voor 
zover niet aan andere instanties opgedragen. Die andere waren: het College van Algemene 
Commissarissen voorde Wederopbouw met het daarbij behorende Bureau Wederopbouw 
Boerderijen en de Afdeling Vaartuigen van het College, die het onroerend goed en schepen 
naar schade taxeerden. De Rijksdienst voor het landbouwherstel taxeerde het roerend goed 
op agrarisch gebied naar schade. Het Centraal Bureau Defensicschade, op grond van de Wet 
op de afwikkeling defensieschade-1946 (Stbl. G. 69), was belast met de afwikkeling van de 
schade ontstaan uit de uitvoering van de Wet Militaire Inundatiën, de Wet Staat van Oorlog 
en Beleg en de Algemene Vorderingswetten 1938 en 1939. Het Centraal Bureau Vergoeding 
Militaire Vorderingen handelde op grond van F. 292 de vergoedingen voor inkwartiering, 
vorderingen etc. door MG, Binn. Strijdkrachten en andere militaire organen af (incluis die 
betr. de geallieerden). Het Bureau Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen 
regelde de oorlogs- en bezettingsschade voor deze lichamen. Het Centraal Bureau Verzor
ging Oorlogsslachtoffers (zie beschikking min. BuZa en FI d.d. 12 april 1945, nr. 2769) zette de 
vergoedingsregelingen uit 1940 en van het Bureau Afvoer Burgerbevolking voor oor
logsslachtoffers en geëvacueerden voort. Regeringsgemachtigden (Ter Meulen in Amster
dam en Mees in Rotterdam) waren belast met de uitvoering van de op de Zee- en Lucht- 
vaartverzekeringswet-1939 rustende Staatsmolestverzekering. Het Ministerie van Defensie 
deed de schade af van de Vorderingsregeling-1944 (E. 140), van de Inkwarderingswet-1866 en 
de afdeling van de bondgenootschappelijke schade van de meidagen-1940; ook regelde dit 
ministerie de zaken betreffende de leden van de B.S. en de Engelandvaarders. Het Bureau 
Vergoeding Zeeschepen van het Ministerie van Marine wikkelde schade af ingevolge de 
Zeeschepenvorderingswet-1939. Het ministerie van Verkeer wikkelde de schade af van 
schepen op grond van Zeeschepenbesluit-1942 (C. 17). Het Bureau Inlichtingen en het Bu
reau Bijzondere Opdrachten der Nederlandse Regering handelden de materiële en immate-
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riële schade af voor personen in dienst van deze bureaus. De Rijksverzekeringsbank was be
last met schade voor schepelingen in gevolge de Ongevallenwet-1921. Het Nederlandse 
Clearingsinstituut registreerde de vorderingen op Duitse particuliere natuurlijke en rechts
personen. Het Nationaal Steun Fonds wikkelde leveranties aan of schade door of andere za
ken betreffende niet bij de B.S. aangesloten verzetsstrijders af. De Stichting 40-45 belastte zich 
met de steunverlening en vergoeding van onkosten aan leden van de verzetsbeweging en 
onderduikers. Het Nederlandse Volksherstel verstekte tegemoetkomingen in sommige ge
vallen, terwijl de H.A.R.K. door het buitenland geschonken goederen verdeelde over daar
voor in aanmerking komende personen. Centralisatie zou een efficiëntere afdoening van de 
schade bewerkstelligen, aldus Lieftinck toen hij dit overzicht in 1946 produceerde (zie: Mem. 
v. Antw., d.d. 21 nov. 1946, hfdst. VII B, Rijksbegroting 1946, 1947, par. 3). Om te voorkomen 
dat de schadevergoedingen via verschillende regelingen voor dezelfde schade zouden wor
den gegeven werd gewerkt met b.v. huisraadschadeboekjes en inschrijvingen op centrale 
Grootboeken (voor de Wederopbouw; voor de Rijn- en Binnenvloot).
3 Lieftinck, TK 14 nov. 1946, p. 231 II, Algemene Politieke Beschouwingen; voor de program
ma's van de politieke partijen op dit punt is gebruik gemaakt van Parlement en Kiezer, 31e 
en 32e jaargang. De SGP had geen urgentieprogram. Het betoog van Lieftinck in de EK, 7 
februari 1950, pp. 230 II - 231 I.

4 Teulings, TK 13 nov. 1946, p. 212 II; Hofstra, idem, p. 212 II; De Wilde, TK 26 nov. 1 946, p. 
478 I (behandeling hfdst. VII B, Dep. van Financiën, Rijksbegroting 1947); Bierema, idem, 
idem, p. 480 I; Hoogcarspel, idem, idem, p. 489 II. Van der Brug (PvdA) kwam met het voor
beeld hoe een schipper (visser), die vergoeding kreeg volgens de geldende regeling (1945), 
niet in staat was een nieuw schip aan te schaffen vanwege de verdrievoudiging van de 
bouwkosten van een schip t.o.v. 1940 (zie TK 26 nov. 1946, pp. 483-484 I).
5 Lieftinck, TK 15 nov. 1946, p. 256 II.
6 MR 8 april 1947, pt. 5 b; MR 14 april 1947, pt. 5 a.

7 MR 6 okt. 1947, pt. 24.

8 Zie TK 2 dec. 1947, p. 533 II (V. d. Feltz), p. 537 I (Hofstra) en p. 454 I (Van Dis).

9 Mem. v. Antw., 23 febr. 1949, behorend bij wetsontwerp op de Materiële Oorlogsschaden, 
nr. 705, stuknr. 6, par. 1, HTK 1948-1949 Bijlagen.

10 Zie wetsontwerp op de Materiële Oorlogsschaden met Memorie van Toelichting, nr. 705 
(2-3), HTK 1947-1948 Bijlagen, ingediend 28 jan. 1948.
Schade door de oorlog aan bezittingen van Nederlanders in het buitenland kwam niet voor 
vergoeding in aanmerking, omdat hiermee geen overwegend Nederlands belang werd ge
diend. Schade aan binnenvaartschepen, op de grote riveren in België, Frankrijk of Duitsland, 
die niet onder molestschade kon worden afgewikkeld, viel onder de werking van deze wet. 
Schade aan zeeschepen kwam echter onder de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet-1939 en 
het Zeeschepenbesluit-1942. Wél waren overeenkomsten met andere landen gesloten ter
zake van de door wederzijdse onderdanen op wederzijds territoir geleden oorlogsschade, die 
aan de Staten-Generaal zijn medegedeeld, nl. met de VS, Canada en Australië, bij brief van 
de minister van Buitenlandse Zaken van 29 april 1948 (HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 809); met 
Zwitserland (idem, nr. 815); met Engeland (idem, 30 april 1948, nr. 810); met de Unie van 
Zuid-Afrika (idem, 25 mrt. 1948, nr. 767). Tegemoetkoming in niet-materiële schade: voor 
hen die door de oorlog of oorlogsomstandigheden, of door de handelingen van de bezetter, 
niet in staat waren zich in hun sociaal milieu te handhaven was o.m. in het KB van 16 sept.
1944, Stbl. E. 88, alsmede in de beschikking van de ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Financiën (12 april 1945, nr. 2769, afd. Kab/E XXIII) een voorziening getroffen voor hen 
die buiten staat waren (geheel of gedeeltelijk) in hun levensonderhoud te voorzien, terwijl 
ook voor deze categorie personen uitkeringen konden worden gedaan voor niet door ziek
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teverzekeringen gedekte uitgaven, voor kosten van prothesen, studiekosten van kinderen, 
kosten van om- of herscholing, kosten voor hulp in de huishouding, begrafeniskosten en 
andere kosten naar het oordeel van de minister van Binnenlandse Zaken. (Mem. v. Antw., 
nr. 705, 6, HTK 1948-1949 Bijlagen, p. 110).
Het Commissariaat voor de Oorlogsschade bestond uit: prof. mr. Ph.A.N. Houwing, hoogle
raar aan de Economische Hogeschool te Rotterdam, voorzitter; leden: mr. K.P. van der 
Mandele, voorz. Kamer van Koophandel Zuid-Holland, Rotterdam, mr. J.J. Hage, dir. van 
de Coöp. Veren. Centraal Beheer in Amsterdam, mr. J. Wilkens, dir. van de Fries-Gron. 
Hypotheekbank (alsmede van Nedl. en Alg. Friese Hyp. Bank) in Den Haag, F. den Hartog, 
dijkgraaf te Hoogblokland, lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Secretaris was mr. H.N. 
Wiarda. (Ontleend aan Mem. v. Antw., 23 febr. 1949, nr. 705, 6, p. 126 II). Lieftinck heeft geen 
reden gezien de Bijzondere Belastingen te herzien i.v.m. de toekenning in sommige geval
len van ruime vergoeding van de schade. Hij deelde mede, in de Mem. v. Antw. nr. 705, 6, p. 
135, dat hij bij de indiening van het wetsontwerp op de Heffing Ineens rekening had gehou
den met het systeem van het wetsontwerp op de Materiele Oorlogsschaden dat toen al in 
grote lijn vaststond. De mogelijke verhoging van de uitkeringen ten opzichte van hetgeen 
eerst was verwacht en in de aangiften was verwerkt bleef in de meeste gevallen onbelast. Op
1 januari 1949 waren de volgende aantallen aangiften van schade bekend: aan bedrijfs- en be- 
roepsuitrusting, resp. voorraden: 222.115, waarvan bijna 90% was afgehandeld; aan huisraad 
650.700, waarvan bijna 95% was afgehandeld en aan gebouwde onroerende goederen waren 
456.189 schadegevallen geconstateerd (verdeeld over: 34.204 vernietigd, 56.207 zwaar en 
365.778 licht - minder dan 3000 gulden schade - beschadigd), waarvan 451.479 getaxeerd en 
70.760 ingeschreven op het Grootboek voor de Wederopbouw (d.w.z. gereed voor herbouw 
of herstel, conform de voorschriften, in afwachting van definitieve vergunning), zie Mem. 
v. Antw., nr. 705, 6, pp. 142-143. Daarnaast was al een groot deel op voorschotbasis hersteld 
en verrekend (nl. 133.210 gevallen, totaal 168 miljoen gulden), welke buiten dit Grootboek 
waren geplaatst. Het herstel aan schepen was afhankelijk van materiaal en reparatiegelegen- 
heid. Van de 11.000 schadegevallen was 30% afgewikkeld en daarboven 30% op voorschot 
geregeld. De voorschotregelingen betroffen in het algemeen ca. 80% van de voorziene bij
drage op basis van de wet Materiële Oorlogsschaden.
Bij de 8e uitvoeringsbeschikking van 22 nov. 1947 terzake het Besluit op de Materiële Oor- 
logsschaden-1945 werd oorlogsschade van staatlozen of daarmee gelijkgestelden behandeld 
als die van Nederlanders.
De bijzondere middelen ter dekking van de oorlogsschadeuitgaven waren als volgt gespeci
ficeerd: a. herstelbetalingen; b. de opbrengst van het krachtens art. 3 van het Besluit Vijan
delijk Vermogen (E. 133) aan de Staat in eigendom overgegaan vermogen, waarvan de be
stemming, ingevolge lid 3 van genoemd artikel, nader bij de wet zal worden geregeld; c. de 
opbrengst ingevolge art. 8, lid 2, van het Tribunaalbesluit (E. 101) van de op grond van dit 
Besluit verbeurd verklaarde vermogensbestanddelen; d. de opbrengst van de vermogens, 
verbeurd verklaard bij het Besluit ontbinding land verraderlijke organisaties (E. 102).

Voorlopig Verslag, 22 juli 1948, behorend bij nr. 705, stuknr. 5, HTK 1947-1948, Bijlagen, 
par. 2.

Mem. v. Antw., 23 febr., 1949, behorend bij nr. 705, stuknr.6, HTK 1948-1949, Bijlagen, par.
2 .

13 Lieftinck, TK 27 okt 1949, p. 317 U.

Mem. v. Antw., a.w., p. 115.
^  Voorlopig Verslag, a.w., par. 4 e.v..

16 Zie J. van Houtte, De Belgische oorlogsschaderegeling (I-II1), in: ESB  9 juni 1948, pp. 440- 
450; 30 juni 1948, pp. 506-510; 7 juli 1948, pp. 528-531. De vergoeding van de oorlogsschade 
naar vervangingswaarde na de Eerste Wereldoorlog in België ging uit van Duitse herstelbe-
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talingen. Krachtens het Verdrag van Versailles ontving België inderdaad 3 miljard goud- 
mark (1919-1931). Ondanks deze Duitse bijdrage bleek de uiteindclijke oorlogsschadevorde- 
ring op de staat vele malen hoger dan geraamd. Vandaar dat er naar gestreefd werd de uitga
ven voor schadevergoeding na 1945 aan banden te leggen. Het Nederlandse systeem kwam 
op veel punten overeen met het Belgische. De beroepsprocedure in België tegen het schade- 
vergoedingsvoorstel van de Provinciale Directeur voor de Oorlogsschade liep via een Pro
vinciale Commissie van Beroep naar de Raad van State.

17 De meeropbrengsten van de belastingen waren bekend geworden door het artikel van 
W.P. Erasmus, De opbrengst van de Rijksmiddelen in 1947, in: Weekblad der Belastingen, 14 
febr. 1948, waarop werd gewezen in het Voorlopig Verslag op wetsontwerp nr. 705, 5, p. 70 I 
en werd gereageerd door Lieftinck in de Mem. v. Antw., nr. 705, 6, p. 132 I. Voor de overige 
aangehaalde confrontatie tussen de fracties van PvdA en KVP: Voorlopig Verslag, nr. 705, 5, 
p. 7 1 II en p. 72 II.

18 Mem. v. Antw., nr. 705, 6, p. 133 II.

Zie het verslag van het overleg van 5, 10 en 11 aug. 1949 met de Nota van Wijziging, nr. 
705, stuknr. 12 (uverslag) en nr. 14 (2e Nota van Wijziging). Bij het overleg waren van de 
kant van de regering aanwezig: de ministers van Financiën en Wederopbouw-en-Volks- 
huisvesting; ir. H.M. Mouton, secr. gen. departement van Wederopbouw-en-Volkshuisves- 
ting; mr. F.J.J.C.M. van Meerwijk, hfd. afd. Ec. en soc. zaken van Financiën; drs. A.J. van 
Raalte en mr. N.H. Wiarda, resp. dir. en plv. dir. Bureau van het Commissariaat voor Oor
logsschade; ir. S. Herweijer, dir. Rijksdienst voor Landbouwherstel (LVV). De Commissie 
van Voorbereiding uit de Kamer bestond uit C. van den Heuvel, Oud, IJsselmuiden, 
Droesen, Ten Hagen, Van der Feltz en Hoogcarspel. Zie HTK 1949-1950 Bijlagen nr. 705,12.

2® Zie de nrs. 17 t/m  35 behorend bij nr. 705, HTK 1949-1950 Bijlagen.
21 Zie de algemene beschouwingen over het wetsontwerp nr. 705 op 25, 26 en 27 oktober 
1949, TK pp. 242-297; 304-312; 316-344. Aankondiging IJsselmuiden, TK 25 okt. 1949, p.253 II; 
reactie minister Lieftinck, TK 27 okt. 1949, p. 326.

22 Zie MR 24 okt. 1949, pt. 2,1; MR 31 okt. 1949, pt. 2, e.

23 Verslag van de commissie van voorbereiding omtrent de tot en met 1 november 1949 in
gediende amendementen, HTK 1949-1950 Bijlagen, nr. 705, stuknr. 36, met de vierde Nota 
van Wijziging, d.d. 2 nov. 1949. Bij brief had Lieftinck op 24 okt. 1949 in hoofdlijnen al de 
concessie in de richting van Oud (VVD) aangegeven, nl. de afkoopregeling (uit art. 72, de 
aanvullende bijdrage) ter dekking van het onrendabele deel van het crediet. Hij was echter 
niet in staat dit in detail op korte termijn te laten uitwerken. Ook daarvoor was het nader 
overleg van 2 november 1949 noodzakelijk. Reden voor Oud om zich in het Kamerdebat 
rustig op te stellen, in afwachting van de definitieve wijzigingen. Zie HTK 1949-1950 Bijla
gen, nr. 705, stuknr. 29.

24 Artikelsgewijze behandeling: TK 3 nov. 1949, pp. 350-375. Het amendemcnt-Hoogcarspel 
betrof aanvulling van art. 7, lid 2 met de titel h. Zie TK 3 nov. 1949, pp. 356-362. Am. Van den 
Heuvel en Van der Feltz op art. 8, pp. 363-366 I. Eindstemming: TK 3 nov. 1949, p. 375 II.

25 EK 7 febr. 1950, pp. 216-240. Beschouwing Reijers over schade door geallieerden: p. 218 I; 
reactie min., idem, p. 231 I. Eindstemming, idem, p. 240 I. Het ministerie van Financiën kon 
geen exacte eindcijfers leveren voor de totale kosten van de Materiële Oorlogsschadenwet en 
de wet Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen. Voor een gedetailleerde beschrijving 
van de wetsartikelen met toelichting: N.H. Wiarda, Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 
Alphen a.d. Rijn 1950.

26 Wetsontwerp Regeling van de Bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
1946, met Memorie van Toelichting, ingediend 29 maart 1946, HTK 1945-1946 Bijlagen, nr. 
183; Voorlopig Verslag 2 aug. 1946, HTK 1946 II Bijlagen.
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27 Wetsontwerp Bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen 1948, met Memorie 
van Toelichting, ingediend 18 mei 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 835. Tot de andere pu
bliekrechtelijke lichamen die voor deze regeling in aanmerking kwamen, werden gerekend: 
Waterschappen, Veenschappen, Veenpolders, Kamers van Koophandel, Raden van Arbeid, 
Vakgroepen en ondervakgroepen, Bedrijfschappen, Armenraden, Gemeentelijke instellin
gen van liefdadigheid, door het openbaar gezag ingestelde pensioenfondsen, terwijl voor ge
lijkstelling met een publiekrechtelijk lichaam in aanmerking kwamen: particuliere krank
zinnigengestichten, ziekenhuizen, voogdijinrichtingen, kinderkoloniehuizen, gas-, water
en electriciteitsbedrijven, musea, leeszalen en bibliotheken, kanaalmaatschappijen, alle 
soorten onderwijsinstellingen en talloze instellingen en coöperaties, welke een belangrijke 
financiële band met de overheid bezaten en een taak verrichtten, waarbij het openbaar be
lang in belangrijke mate was betrokken. Voor de schade aan de Nederlandse Spoorwegen is 
een aparte regeling getroffen. De schadevergoeding aan de Spoorwegen - een N.V., die pu
blieke diensten verrichtte en waarin de overheid in geringe mate participeerde - had betrek
king op de schade na 17 september 1944 (oorlogsgeweld becijferd op 246.7 miljoen gulden; de 
schade tengevolge van de oproep van de Nederlandse regering voor het staken van het be
drijf, ten bedrage van 72.8 miljoen gulden) en 4.4 miljoen gulden bezettingsschade (volgens 
het Besluit Bezettingsschade van 18 maart 1942, art. 1). De Spoorwegen konden 300 miljoen 
gulden lenen, waarbij de kosten van deze lening (incluis rente en aflossing op de vervalda
gen) voor rekening van het Rijk waren; 23.9 miljoen gulden zou door het Rijk worden ver
strekt op de dag van de inwerkingtreding van deze wet. Het Rijk zou voor 290 miljoen gul
den in het maatschappelijk kapitaal van de Spoorwegen-N.V. deelnemen. Zie het op 11 aug. 
1950 ingediende wetsvoorstel tot voorziening in de kapitaalbehoefte van de N.V. Neder
landse Spoorwegen en tot toekenning van bijdragen in de door deze N.V. ten gevolge van 
de oorlogsomstandigheden en de bezetting van Nederland geleden schade, nr. 1751, HTK 
1949-1950 Bijlagen. De wet is, na behandeling in de TK op 18 juli 1951 (pp. 2488-2502) en in de 
EK op 30 okt. 1951 (pp. 33-38), op 1 november 1951 in het Staatsblad gekomen (nr. 471). De 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. werd niet erkend als publiekrechtelijk lichaam 
en viel niet onder deze wet, maar kon uiteraard wél vergoedingen claimen op grond van de 
Wet op de Materiële Oorlogsschaden. De Staatsbedrijven vielen noch onder deze laatstge
noemde wet, noch onder de wet Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen. Deze bedrij
ven, aldus het standpunt van de regering, moesten de schade afwikkelen binnen de eigen 
begroting. De cijfers voor de schade aan publiekrechtelijke of daarmee gelijkgestelde licha
men werden bijgewerkt, in februari 1949 als volgt geschat:
Oorlogsschade publiekrechtelijke lichamen of daarmee gelijkgestelde lichamen, alsmede 
landbouwherstel (afmalen, noodherstel geïnundeerde gebieden): f.497.000.000
Kosten wederopbouwplannen gemeenten (onteigening, openbare werken): f. 1.155.000.000 
Oorlogsschade rijkseigendommen: f. 228.300.000
Oorlogsschade Staatsmijnen: f. 2.000.000
Oorlogsschade Staatsvissershavenbedrijf: f. 1.100.000
Oorlogsschade Staatsbedrijf der PTT: f. 52.400.000
Oorlogsschade Artillerie-inrichtingen: f. 6.500.000
Oorlogsschade Nederlandse Spoorwegen: f. 524.500.000
Totaal: f. 2.466.800.000
(Bron: Mem. v. Antw., wetsontwerp nr. 705, 6, d.d. 23 febr. 1949)

28 Lieftinck heeft nader verklaard dat de Lager 0nderwijswet-1920 voorrang zou hebben bo
ven de Wet Bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, wanneer een bepaald 
schoolgebouw niet voor noodzakelijke herbouw in aanmerking zou komen. Lieftinck achtte 
dit geval echter zeer theoretisch, gezien het enorme tekort aan scholen, zie TK 14 juni 1950, 
p. 2010 1.
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29 Het wetsontwerp Bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen kende een artikel 
over de beroepsmogelijkheid voor deze of daarmee gelijk te stellen lichamen inzake de 
vaststelling van de rijksbijdrage of de weigering van een bijdrage bij de Kroon. In het her
ziene wetsontwerp is dit beroep gegeven tegen alle besluiten tot toekenning of weigering 
van een vergoeding.
30 Zie de behandeling in de TK op 13 en 14 juni 1950, resp. pp. 1970-2008; p. 2010 en pp. 2021- 
2023, alwaar eindstemming (z.h.st. aanvaard); EK 23 jan. 1951, pp. 301-305, alwaar eindstem
ming (z.h.st. aanvaard).

31 Lieftinck. TK 14 nov. 1946, p. 231, waar hij de uitvoering van grote werken e.d. ziet als een 
bijdrage in het dempen van conjunctuurschommelingen en in dit verband, "zij het ook dat 
het verband niet zo rechtstreeks is", de oorlogsschade noemt. Het is vreemd dat de verrui
ming in de wetgeving voor de vergoeding van de oorlogsschade niet door A.A. van 
Ameringen e.a., in: Onder Lieftinck's bewind, Het financieel-economisch beleid na de oorlog, 
Amsterdam 1952, is onderkend als bewuste sociale en economische politiek (zie p. 47, waar 
Lieftinck slechts wordt geroemd om zijn vasthoudendheid tegenover de druk van bepaalde 
zijde om integrale vergoeding uit te keren). Nog verbazingwekkender is het dat G. Brouwers 
in zijn opstel over Tien jaar economische politiek, in: Tien jaar economisch leven in Neder
land, Herstelbank 1945-1955, 's-Gravenhage 1955, pp. 76-106, geen aandacht besteedt aan de 
schadevergoedingspolitiek als deel van de conjunctuurpolitiek.

32 Gegevens mij verstrekt bij brief van 7 december 1983, nr. 083-3016, van het ministerie van 
Financiën. Het ministerie beschikte niet over een eindtotaal aan schadevergoedingen. De 
jaarlijkse uitgaven zijn op de diverse rijksbegrotingen opgenomen en in de rekeningen ver
antwoord. In de jaren dat de zogeheten Bijzondere Dienst I (uitgaven en inkomsten met 
aflopend karakter) bestond, geschiedde dit ten laste van die Dienst. Het is mogelijk om, te 
beginnen met het jaar 1951, aan de hand van de Miljoenennota's in de zogeheten economi
sche indeling onder de categorie vermogensoverdracht de oorlogsschadevergoedingen aan 
bedrijven en gezinnen op het spoor te komen, al was al een groot deel - zeker voor de ver
goeding aan gezinnen (huisraad en eigen woning c.q. pand voor bedrijfsuitoefening) - afge
wikkeld in de periode 1945-1951. Deze cijfers laten het volgende verloop zien:

Oorlogsschade aan gezinnen en bedrijven cftn bijlagen 
(economische rekeningen)

(in miljoenen)

miljoenennota's

1951 372 1962 17
1952 369 1963 16
1953 260 1964 11
1954 233 1965 19
1955 512 1966 15
1956 235 1967 9
1957 133 1968 11
1958 81 1969 9
1959 47 1970 6
1960 38 1971 1
1961 30

Voor aanvullingen en wijzigingen in het systeem van oorlogsschadevergoeding moge wor
den verwezen naar: Staatsblad 1950, nr. 497; 1953, nr. 487; 1955, nr. 484; 1958, nr. 219; 1960, nr. 
294; 1978, nr. 263; 1979, nr. 626.
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1. Belastingherziening-1947
Een van de redenen waarom Lieftinck ondanks zijn eigenzinnig optreden 

bij de geldzuivering en zijn bepaald krachtige aanpak bij de Bijzondere Be
lastingheffing, veel crediet ter rechterzijde had was gelegen in zijn herzie
ning van de fiscale tarieven in 1947. Die herziening kwam allereerst het be
drijfsleven tegemoet. Van de verschillende indirect werkende steunmaatre
gelen voor het bedrijfsleven - loon- en prijsbeleid, fiscaal beleid, handelspo
litiek, zorg voor infrastructuur, scholing - was de herziening van de fiscale 
tarieven in 1947 en van de dividend-bepalingen (volgende subparagraaf) een 
van de meest werkzame in de periode-Beel. De belastingherziening-1947 
voerde daarbij een gelijkmatiger tarief bij de loon- en inkomstenbelasting 
in, waardoor een sociaal doel werd bereikt. Hoofddoel van de belastingpoli
tiek van Lieftinck bleef natuurlijk het vullen van de veeleisende staatskas. 
Het totaal van de fiscale inkomsten zou met deze herziening dan ook niet 
mogen worden aangetast. Wél was de spreiding over directe en indirecte be
lastingen en over ondernemers en loontrekkenden naar de sociaal-econo
mische maatstaven van Lieftinck gemeten beter. Bij een volledige werking 
van de nieuwe fiscale tarieven zou er trouwens ook enig voordeel voor de 
schatkist zijn ten opzichte van de oude tarieven. Voor een goed begrip moet 
hier wel worden vermeld dat Lieftinck alleen maar wat verzachting aan
bracht ten opzichte van de tarieven in de vennootschaps- en de inkomsten
belasting uit de bezettingsjaren. Ten opzichte van de oude tarieven van 
vóór 1940 was de herziening-1947 een aanzienlijke verzwaring; ten opzichte 
van de tarieven, die nodig waren om de door de bezetting gestegen over- 
heidslasten te dekken en soms naar Duits voorbeeld waren opgesteld, een 
verlichting. Lieftinck kon daarom met deze belastingherziening-1947 pron
ken met het aureool van de gematigde socialist, waarmee hij inderdaad ook 
de aarzelende KVP - onder aanvoering van Teulings - over de streep wist te 
trekken. De inhoud van de herziening van de meeste belastingtarieven en 
de parlementaire behandeling van de wetgeving in deze zaak kan slechts 
globaal worden weergegeven: de ingewikkeldheid van de fiscale regelingen 
verhindert een gedetailleerde uiteenzetting (niet voor niets stelde Lieftinck 
in de periode-Beel al een commissie ter vereenvoudiging van het belasting
stelsel in).

Op 7 juni 1946 werden bij de Tweede Kamer een wetsontwerp tot belas
tingherziening en een wetsontwerp tot wijziging van het besluit op de on- 
dernemingsbelasting-1942 ingediend.1 Lieftinck had al tweemaal in de pe
riode Schermerhorn-Drees aangekondigd dat hij een gedeeltelijke herzie
ning van het belastingstelsel noodzakelijk achtte. "Het rechtsbewustzijn zo
wel als de directe eisen voortvloeiende uit de situatie waarin Nederland 
thans verkeert ten opzichte van het herstel brengen die noodzakelijkheid 
mede."2 Hiermee bedoelde Lieftinck het economisch herstel van het land te 
bevorderen door het fiscale stelsel geen belemmering te laten zijn voor de 
ondernemers. Vervolgens moest het stelsel natuurlijk de ruimte, die aan de
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ondernemers door de nieuwe tarieven werd gelaten, compenseren door 
drukverzwaring aan te brengen op plaatsen, waar dat mogelijk was. 
Lieftinck was er van overtuigd dat de totale zwaarte van de belastingdruk op 
de Nederlandse volkshuishouding geen rem was op de economische activi
teit. Een en ander verklaarde de minister van Financiën uit de reproducti- 
viteit van de overheidsuitgaven alsook uit de neiging van de mens om 
zware belastingen te zien als een prikkel tot grotere of meer rationele activi
teit (arbeidscompensatie). Wél kon te zware belasting een rem zijn op het 
nemen van risico's, zodat Lieftinck het bedrijfsleven bij de herziening van 
de tarieven tegemoet kwam.3

Voorop in de belastingherziening stond een verlichting in het tarief van 
de vennootschapsbelasting. Het fiscale klimaat voor ondernemingen moest 
worden verbeterd, vooral met het oog op de buitenlandse investeerders. "In 
hoge mate hangt het herstel van ons economisch leven af van het initiatief 
der ondernemers, van de bereidheid om risico's te dragen welke aan het fi
nancieren van ondernemingen inherent zijn", aldus Lieftinck. Eerst wan
neer het risico duurzaam lonend zou zijn kon er plaats zijn voor een over- 
winst-belasting, zoals die door de Duitsers onder de oorlog was ingevoerd. 
Wat was het geval? Voor de oorlog kende Nederland slechts belasting op 
uitgedeelde winsten, waardoor obligatiefinanciering werd geprefereerd bo
ven aandelenkapitaal. De invoering van de belasting op de (totale) winsten 
(11,5%) gevolgd door de vennootschapsbelasting op 1 januari 1941 tegen het 
hoge tarief van 55% naar Duits model hebben de financiering van de onder
neming in de NV-vorm aangetast. Een dergelijke hoge belasting op onder
nemingen van een bepaalde rechtsvorm zou ook de kostprijs van het pro
duct kunnen gaan bepalen. Het was daarom juist om te zoeken naar een be
lasting op alle vormen van ondernemingen, ongeacht de rechtsvorm. 
Vandaar dat Lieftinck ook de tarieven van de ondernemingsbelasting - alle 
ondernemingsvormen zouden daarin worden belast - herzag. Lieftinck 
stelde aanvankelijk voor de vennootschapsbelasting te houden op 25%. On
der socialistische druk heeft hij een tarief van 331/ 3 % bepaald. Op verzoek 
van de PvdA wijzigde Lieftinck ook de terugwerkende kracht: het lage tarief 
zou alleen gelden vanaf 1 januari 1946. Een belangrijke tegemoetkoming 
voor de bedrijven lag in de invoering van een onbelaste reserve voor de be
drijven, zij het dat deze reserve aan bepaalde percentages ten opzichte van 
de bedrijfsactiva was gebonden. Tenslotte verviel de vermogensbelasting 
voor lichamen, waardoor bedrijven eveneens een voordeel hadden. Totaal 
gaf Lieftinck hiermede het bedrijfsleven ongeveer 40 miljoen gulden ca
deau.4 Hofstra heeft in de plenaire vergadering van de Kamer getracht de 
verlaging van de vennootschapsbelasting anderhalf jaar later te doen in
gaan, waarin hij slechts steun kreeg van zijn eigen fractie en van de CPN (39 
tegen 29). Evenzo verloor hij met een amendement om de belastingvrije re
servering een tijdelijk karakter te geven.5

Met ingang van het belastingjaar 1946 wenste Lieftinck te komen tot een 
verzachting van het zeer scherpe tarief-1942 van de inkomstenbelasting, 
waarbij vooral het verschil tussen gehuwden en ongehuwden dat door de
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Duitsers was ingevoerd wat werd afgevlakt en gekozen werd voor verlich
ting voor de laagste inkomens en verzwaring voor de middeninkomens 
door een vrij forse progressie. De allerhoogste inkomens daarentegen wer
den weer ontzien ten opzichte van het tarief-1941. Het handhaven van het 
verschil tussen gehuwd en ongehuwd (belastingvrij inkomen voor onge- 
huwden werd 750 en voor gehuwden 1000, in tarief 1941 was dit 300 resp. 600 
gulden) was voor Lieftinck een zaak van draagkracht, niet van demografisch 
principe. Om de gezinnen met kinderen tegemoet te komen had Lieftinck de 
aftrek van de belastingen voor deze groep verhoogd. Voor de KVP was het 
bedrag van f. 120,- per kind per jaar onvoldoende. Lieftinck trok het bedrag 
op, samen met de aanvullende procentsgewijze kinderaftrek. Compensatie 
werd gevonden door het tarief voor de ongehuwden (boven de 750 gulden 
vrij) iets te verhogen.6 Bij de behandeling van dit deel van het wetsontwerp 
in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op 28 maart 1947 heeft 
Hofstra (PvdA) protest aangetekend tegen de hoge aftrek voor kinderen die 
de minister onder druk van de KVP had toegestaan. Hij vond dat daarmede 
te veel een door de Duitsers ingevoerde fiscale bevoordeling van het grote 
gezin werd voortgezet. "Bij alle erkenning van de waarde van de kinderze
gen en van het grote gezin" waren de Duitse argumenten daarvoor volgens 
Hofstra vervallen. Een poging van Van der Feltz (CHU) om bij dit deel van 
de belastingherziening te bereiken dat het tarief, dat de regering eerst wilde 
invoeren, werd hersteld leed schipbreuk. Van der Feltz vond dat de draag
kracht van ongehuwden werd overschat, ongehuwden hadden vaak slecht 
betaalde arbeid (vrouwen). Lieftinck wees er op dat hij de bedoelde groep een 
warm hart toedroeg, want het aanvankelijke voorstel kostte de schatkist 45 
miljoen gulden en het gewijzigd tarief toch altijd nog 21 miljoen. Hij was 
echter niet meer in staat de zaak terug te schroeven en verklaarde het 
amendement "volstrekt onaannemelijk". Hierop trok het CHU-Kamerlid 
zijn voorstel in.7

Van groot belang was het nieuwe tarief in de inkomstenbelasting, waarbij 
vanaf 7500 per jaar voor een gezin met 2 kinderen - ongeveer anderhalf keer 
modaal - het tarief hoger kwam te liggen dan het tarief-1942. Tussen 35.000 
en 105.000 gulden werd het tarief gunstiger dan in 1941. Het marginale 
maximumtarief werd wel opgetrokken (tot 75%). In Engeland en Amerika 
lag dit tarief nog aanzienlijk hoger. Voor het optrekken van het maximum
tarief - dat op weinig verzet stuitte - gaf Lieftinck de volgende verklaring: 
"Gelukkig is in vele gevallen bij ondernemers die reeds een hoog inkomen 
hebben de spoedige verbetering van de eigen stoffelijke welvaart niet het 
voornaamste motief, dat hen tot het wagen van nieuwe dingen prikkelt."8 
Het zwaarder belasten van de middengroepen stuitte op verzet van de KVP, 
maar de minister van Financiën voelde er weinig voor de KVP hierin te
gemoet te komen, aangezien dan de optrekking van de belastingvrije voet 
voor de laagste inkomens ongedaan moest worden gemaakt. Het geld moest 
ergens vandaan komen. Teulings (KVP) verklaarde zich in de Tweede Ka
mer op 28 maart 1947 over het inkomstenbelasting-tarief teleurgesteld. De 
hoge tarieven zouden de spaar- en ondernemingszin ondermijnen en so-

991



IV. Onder Lieftincks bewind

ciaal bedenkelijk zijn. Hij rekende er op dat dit tarief slechts voor een korte 
tijd zou gelden. Schilthuis (PvdA) daarentegen waardeerde de poging van 
Lieftinck om een meer gelijkmatige belastingdruk naar draagkracht voor 
alle groepen in te voeren. Lieftinck toonde zich in zijn antwood op 1 april
1947 in de Tweede Kamer niet bereid de uitzonderingspositie van de mid
dengroepen te continueren. De lijn van de belastingdruk diende geleidelijk 
op te lopen en voor deze groepen geen knik te vertonen. Doordat een deel 
van de kinderaftrek in percentage van het inkomen mocht worden bere
kend was het mogelijk toch - zoals Bierema (PvdV) graag zag - een zeker 
maatschappelijk verschil tot uitdrukking te brengen, iets dat volgens 
Lieftinck "toch altijd nog aanvaard is".9 Grote gezinnen werd tegemoet ge
komen door een herziening van de omzetbelasting. Een pleidooi van 
Hoogcarspel om met het oog op de bescherming van de laagst betaalden de 
belastingvrije voet op 2000 gulden te brengen werd door Lieftinck onmoge
lijk geacht. De schade zou 160 miljoen gulden bedragen. De moeilijke om
standigheden, waarin het land verkeerde, veroorloofden het de minister 
niet om de laagste inkomens niet te laten bijdragen in de onkosten van de 
staat. Lieftinck nam wel een voorstel van de Commissie van Voorbereiding 
uit de Tweede Kamer, onder aanvoering van Teulings (KVP) over, om voor 
het tijdvak 1947 een gemiddelde te nemen tussen het oude en het nieuwe 
tarief in de inkomstenbelasting.10

Het wetsvoorstel tot herziening van de belastingtarieven behelsde ook 
een herziening van de vermogensbelasting voor natuurlijke personen. Hier 
werd het verschil tussen gehuwden en ongehuwden verkleind door het be
lastingvrije minimum voor ongehuwden te verhogen van 7500 op 10.000 
gulden (gehuwden hadden 15.000 gulden vrij). Dit artikel was niet omstre
den. Dat was wel het geval met het artikel, waarin de successierechten wer
den verhoogd, voornamelijk op de grotere erfenissen in rechte lijn, wat 11 
miljoen gulden moest opbrengen. Hofstra (PvdA) meende in de Tweede 
Kamer op 28 maart 1947 dat de tarieven op dit punt nog verder moesten 
worden opgevoerd, omdat niet de eigendom, die men zelf heeft verworven, 
wordt aangetast, maar slechts het recht van de erfgenaam op de eigendom 
van iemand anders. Die eigendom was evenwel in een bepaalde sociale ge
meenschap verworven, zodat die gemeenschap er ook mede recht op had. 
"Zo komt dan bij het overlijden van degene, die het vermogen zelf heeft 
verworven, een soort afrekening tot stand. Het vermogen wordt gesplitst in 
zijn sociale en in zijn individuele functie en wat men dan acht te corre
sponderen met het sociale element van het eigendom wordt in de vorm 
van successierecht wegbelast."11 Naarmate het gemeenschapselement aan 
betekenis won, diende het successierecht overeenkomstig te stijgen. Sassen 
(KVP) kwam hiertegen in het geweer en achtte het sociale element van de 
eigendom te zwaar aangezet. Er was ook nog de primaire band tussen ouders 
en kinderen. De persoonlijke roeping van de mens, tegenover God, zichzelf 
en zijn gezin mocht niet tekort worden gedaan, "ter waarborging waarvan 
juist het instituut van de particuliere eigendom als onmisbaar en noodza
kelijk moet worden aangemerkt".12 Bij het slot van de behandeling van de
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belastingherziening op 1 april 1947 in de Tweede Kamer barstte een felle 
strijd los over de successsiebelasting. Hofstra wilde een hoger tarief (25%) op 
bedragen boven de 500.000 gulden bij erfenissen in de directe lijn (regerings
voorstel: 17%). Daarbij ging het hem om meer dan een fiscaal argument, na
melijk om "een zekere egalisering van verschillen in welvaart", aangezien 
scherpe sociale tegenstellingen volgens hem door niemand konden worden 
gewenst. Juist het erfrecht bestendigde de sociale ongelijkheid. Hiertegen 
kwam Van der Feltz (CHU) fel op. De "natuurlijke banden des bloeds tussen 
ouders en kinderen" dienden ontzien te worden. Hij diende een voorstel in 
om het tarief te verlagen tot het zeer lage, vooroorlogse tarief. Lieftinck koos 
een tussenweg en verklaarde tegen beide amendementen overwegende be
zwaren te hebben. De minister wilde het successieprobleem niet los zien van 
het probleem van de kapitaalvorming in Nederland. Wel zei hij toe tot wij
ziging in het tarief op de successiebelasting in de richting van Hofstra te wil
len komen, indien de Heffing Ineens niet zou doorgaan. Daarop trok Hofstra 
zijn voorstel in. Teulings (KVP) verklaarde daarop, dat hij het inhoudelijk 
wel eens was met het voorstel-Van der Feltz, maar dat hij zich in deze hele 
wetgeving op de belastingherziening op het standpunt had gesteld dat men 
zich bij deze verhoging van het tarief op een aantal punten moest neerleg
gen in verband met de toestand van de financiën van het land. Het amen- 
dement-Van der Feltz werd met 37 tegen 29 verworpen, waarbij zeer op
merkelijk de KVP-fractie in een linker- en rechtervleugel werd gesplitst. 
Teulings stemde met Romme, Stokman, Hooij, Koersen, Peters, 
Engelbertink, Dassen, Droesen en Van Schaik en de fracties van PvdA en 
CPN tegen het voorstel; de rest van de Kamer stemde voor het voorstel-Van 
der Feltz, waarbij Van Vliet, Derks, Kortenhorst, Sassen, Van der Weijden, 
Groen, Lucas en De Kort uit de KVP-fractie moesten worden gerekend. In de 
KVP-fractie was dit voorstel kennelijk een "vrije kwestie" geweest.13

Ook de omzetbelasting werd onder het mes genomen. Voor de oorlog 
kende Nederland het stelsel van de eenmalige heffing bij de fabrikant van 
de goederen. Onder de oorlog (al in 1940) was het Duitse "cascade'-stelsel in
gevoerd voor goederen en diensten, waarin alle bedrijfsschakels werden be
last. Door het stelsel van herhaalde heffing kon bij een matig tarief een hoge 
opbrengt worden behaald, die Lieftinck onder meer nodig had om de Nood
wet Ouderdomsvoorziening van collega Drees te betalen. Het algemeen ta
rief werd verhoogd van 2 op 3%, waardoor het aandeel van de indirecte be
lastingen in het totaal werd vergroot. Bij de "goederenhonger" van dat mo
ment zag Lieftinck in deze verhoging geen gevaar voor het bedrijfsleven. 
Enkele noodzakelijke levensbehoeften werden van omzetbelasting geheel 
vrijgesteld, zoals aardappelen, groenten, fruit, brood en melk. Voor een 
aantal artikelen zou er slechts omzetbelasting in de kleinhandel worden ge
heven (vlees). Doorberekening van deze omzetbelasting werd niet toege
staan, omdat men anders wegens de hoge marges bepaalde margeverlagin- 
gen moest opleggen. In hoofdstuk I, par.III.b.2, Middenstandsbeleid, is be
schreven dat de verhoging van deze omzetbelasting in middenstandskrin- 
gen veel onvrede heeft losgewoeld. Alleen in gevallen, waarin kon worden
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aangetoond dat de verhoging niet door het bedrijf kon worden opgebracht, 
kon doorberekening worden toegestaan. Om gezien de vrijstellingen op de 
omzetbelasting toch aan de nodige geldmiddelen te komen voerde Lieftinck 
weer de weeldebelasting - die had gefunctioneerd tussen 1939-1940 - in, 
waarbij voor bepaalde luxe-goederen en -diensten een maximaal tarief van 
25% zou gelden. Dit percentage is bij Nota van Wijziging door Lieftinck al 
spoedig op 15% gebracht. De totale opbrengst van de wijzigingen in het be
lastingsysteem in de omzetbelasting en de weeldebelasting zou 95 miljoen 
moeten bedragen.14

Uit het Voorlopig Verslag bleek dat de PvdA dit systeem een vooruitgang 
voor de laagstbetaalden vond en dat de KVP het cascadestelsel schadelijk 
voor de handel achtte. Aandrang van de kant van de protestants-christelijke 
partijen om de binnenscheepvaart van dit stelsel uit te sluiten en van en
kele Kamerleden om boeken en tijdschriften met ideële doelstellingen niet 
aan de omzetbelasting te onderwerpen vond bij Lieftinck geen gehoor.15 
Hoewel het enigszins verrassend was om te zien hoe een socialistische mi
nister van Financiën de druk van de directe belastingen verschoof naar de 
indirecte belastingen, moest het PvdA-Kamerlid Schilthuis op 27 maart 1947 
toegeven dat de onderscheiding bij de omzetbelasting tussen verschillende 
groepen goederen - vrijgestelde goederen, gedeeltelijk belaste goederen, ge
woon belaste goederen en met weeldebelasting getroffen goederen - in we
zen het draagkrachtbeginsel in de omzetbelasting invoerde. Fractiegenoot 
Hofstra, die op veel punten in het debat over de herziening van de belas
tingtarieven van mening verschilde van zijn collega Schilthuis, vond de 
verhoging van de omzetbelasting een "zwaar te verteren brok", die hij toch 
accepteerde. De verlaging van het tarief op de weeldebelasting achtte hij on
juist.16 Toch bleken alle Kamerleden het er over eens dat het vrijlaten van 
enkele artikelen voor de eerste levensbehoeften voldoende opwoog tegen 
verhoging van het algemene tarief, zodat men sociaal en fiscaal de wijziging 
kon billijken. Opmerkelijk was in dit verband de beschuldiging van het AR- 
Kamerlid Van den Heuvel dat in dit belastingstelsel van Lieftinck veel te 
veel Duitse fiscale systemen werden gehandhaafd. Lieftinck meende echter 
dat bepaalde Duitse invoegingen, zoals het cascadestelsel, niet typisch Duits 
of nationaal-socialistisch waren te noemen. Aan de andere kant gaf Lieftinck 
toe dat meer dan hem lief was Duitse insluipsels in deze belastingherziening 
moesten worden gehandhaafd. Een principiële herziening van het belas
tingstelsel was echter volgens hem voorshands onmogelijk.17

Bij deze parlementaire behandeling was ook aan de orde een door Beel en 
Mansholt mede ondertekend voorstel om de ondernemingsbelasting-l94:2 te 
wijzigen. Deze belasting, die drukte op alle denkbare vormen van onder
nemingen, werd ondanks de Duitse herkomst gehandhaafd en zelfs uitge
breid tot de agrarische bedrijven. De belasting zou ingaan in het jaar 1947 en 
hield in dat de eerste 3000 gulden vrij waren, op de eerstvolgende 2000 gul
den 4% rustte en op de rest 5%. De opbengst werd geraamd op 98 miljoen en 
was bedoeld voor de dekking van een deel van de uitgaven van de gemeen
ten.18 De insluiting van de agrarische bedrijven in deze belasting stuitte op
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nogal wat verzet in de Kamer, waar het "groene front" over vrij goede 
woordvoerders beschikte. Men redeneerde dat de consumentenprijs voor 
landbouwproducten beneden de kostprijs lag en door het Landbouwegalisa
tiefonds het verschil tussen de prijzen werd aangezuiverd. Het zou er op 
neer komen dat afroming van de inkomsten van de boeren en tuinders 
door de schatkist zou worden betaald. De ministers meenden echter, nadat 
zij de vrije voet voor deze belasting tot het hiervoor genoemde peil hadden 
opgetrokken, dat het onjuist was de agrarische bedrijven in een uitzonde
ringspositie te houden. De consequentie dat de belastingen eventueel indi
rect werden opgebracht door het Landbouwegalisatiefonds werd door de mi
nisters geaccepteerd.19 Waar Schilthuis (PvdA) bij de behandeling van dit 
voorstel in de Kamer de belastingvrije voet in deze ondernemingsbelasting 
voldoende opgetrokken vond om het particuliere bedrijfsleven ruimte tot 
ontplooiing te geven, vond Teulings (KVP) deze belasting onjuist. Met Van 
den Heuvel (ARP) was hij van oordeel dat de ondernemingsbelasting een 
tweede inkomstenbelasting was voor natuurlijke personen en firma's; voor 
lichamen was het een doublure van de vennootschapsbelasting.20 Lieftinck 
wenste aan deze belasting vast te houden zowel op grond van het profijtar- 
gument - alle bedrijven hadden voordeel van de kosten van de gemeenten 
ten behoeve van de bedrijven - als op grond van de wens "een laatste stukje 
gemeentelijke autonomie op financieel gebied" te doen handhaven. Beel 
had dan ook als minister van Binnenlandse Zaken overwegende bezwaren 
laten horen tegen de mogelijke opheffing van deze belasting. Lieftinck zelf 
was van oordeel dat bij een volledige herziening van het belastingstelsel de 
ondernemingsbelasting op de helling moest, wat enkele jaren later ook is 
geschied.21 ARP, CHU, PvdV en enkele KVP-leden, onder wie Teulings, 
dienden bij het slot van de behandeling van dit wetsontwerp in de Kamer 
een amendement in om naast het ondernemersloon een bedrag van 2000 
gulden onbelast te laten, zodat totaal 5000 gulden vrij zou zijn, waarbij Van 
den Heuvel c.s. vooral de berekening van het ondernemersloon in de ven
nootschappen voor ogen stond. Teulings meende bij nader inzien genoegen 
te moeten nemen met het systeem-Lieftinck en trok zijn steun aan het 
amendement in. Lieftinck gebruikte de term "volstrekt onaannemelijk", 
omdat door het voorstel-Van den Heuvel c.s. de landbouwbedrijven "uit 
het belastingfront" zouden worden geslagen en de ondernemingsbelasting te 
weinig zou opbrengen (vermoedelijk nog geen 30 miljoen). Het amende
ment werd verworpen met 47 tegen 20, waarbij KVP, PvdA, CPN en de libe
raal Vonk eensgezind tegenstemden.22 Bij de wetsontwerpen tot herziening 
van een aantal belastingen waren de compromissen, vanwege de zware fi
nanciële gevolgen van elke verandering in het systeem, in de schriftelijke 
fase overeengekomen, zodat in de mondelinge fase in de plenaire zitting 
van de Kamer weinig meer te bereiken viel, zoals de hiervoor genoemde 
behandeling van de amendementen aantoonde. Teulings trok zijn steun 
aan het amendement-Van den Heuvel ook daarom in, omdat hij grote 
waardering had voor de wijze, waarop de minister met de Kamer het voor
bereidend overleg had gevoerd, wat volgens hem nog eens wees op "de be-
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tekenis en het belang van het binnenkamerse werk in het Nederlandse par
lement".23

Hierbij dient wel te worden beseft dat de mondelinge behandeling van de 
wetsontwerpen in de plenaire zitting van de Tweede Kamer op 27 en 28 
maart en 1 april 1947 viel kort na de behandeling in dezelfde Kamer van het 
wetsontwerp Noodregeling Ouderdomsvoorziening (noodwet-Drees). Zoals 
nog in het hoofdstuk Sociale Zaken zal worden uiteengezet, heeft Drees na
mens Lieftinck verband gelegd tussen de mogelijkheid voor deze noodrege
ling op de staatsbegroting en het ongeschonden succes van de door de Ka
mer nog te behandelen en in de schriftelijke fase al gewijzigde wetsontwer
pen op de belastingtarieven. Vanuit de Kamer is tegen deze merkwaardige 
koppeling - behandeling andersom was correcter geweest - geprotesteerd. Het 
feit dat Lieftinck in de schriftelijke fase van de behandeling van de genoem
de wetsontwerpen op fiscaal terrein een flink aantal concessies had gedaan 
en de noodregeling-Drees van de uitslag van de Kamerbehandeling van 
deze wetsontwerpen afhankelijk werd gesteld moet van grote invloed zijn 
geweest op het standpunt van de Kamer en hebben bijgedragen aan de aar
zeling in de mondelinge fase verdere concessies af te dwingen.

Het debat in de Tweede Kamer over deze belastingvoorstellen behelsde 
dan ook een aantal meer algemene beschouwingen over de fiscale politiek, 
waarbij niet alleen een verschil van inzicht tussen de PvdA en de KVP en 
tussen twee stromingen binnen de PvdA zelf aan het licht trad, maar ook 
een krachtige poging van Lieftinck bij deze belastingvoorstellen vooral niet 
als partijman te boek te staan naar voren kwam. Voor de PvdA spraken op
27 en 28 maart 1947 Schilthuis - ondernemer - en Hofstra en het verschil in 
toon tussen beide Kamerleden was buitengewoon groot. Schilthuis gaf tel
kenmale blijk van waardering voor het bedrijfsleven, terwijl Hofstra kwam 
tot - zoals Lieftinck constateerde - "een requisitoir tegen de Nederlandse on- 
dernemerswereld", waarin de minister Hofstra "minder goed" kon volgen.24 
Zo vond Schilthuis de verlichting in de belastingtarieven voor het bedrijfs
leven juist en ging hij zelfs zo ver dat hij het tarief in de inkomstenbelasting 
te zwaar vond drukken op de middengroepen - kleine ondernemers, mid
denstanders e.d. -, waardoor deze met hun spaarzin en ondernemingslust 
niet konden bijdragen aan het scheppen van arbeidsplaatsen voor de snel 
stijgende bevolking in Nederland. Hofstra daarentegen achtte de verlichting 
in de tarieven ten behoeve van de particuliere ondernemers onjuist. Hij 
vond het sociaal ontoelaatbaar om het bedrijfsleven een verlichting in be
lastingdruk te geven, terwijl de bevolking onder zware lasten gebukt ging. 
De nationale krachtsinspanning moest niet uitsluitend de vermogensbezit
ters ten goede komen. De overheid moest in zijn visie een belangrijk deel 
van de kapitaalvorming voor haar rekening gaan nemen, "al ware het 
voorlopig slechts in deze vorm, dat uit de opbrengst van de belastingen van 
komende jaren tot versnelde schuldaflossing kan worden overgegaan, die 
dan bij degenen, wier obligaties worden afgelost, tot nieuwe investeringen 
leidt". Hofstra wilde waarborgen hebben dat de verlichting voor het be
drijfsleven ook werkelijk tot nieuwe investeringen en derhalve tot werkge
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legenheid zou leiden. Hij zag liever een systeem in de belastingwetgeving 
voor de vennootschappen, waarbij extra fiscale afschrijving werd toegestaan 
voor nieuw aan geschafte activa, zodat nieuwe investeringen werden aange- 
moedigd. De vrees van een aantal Kamerleden, zoals Teulings, Van der 
Feltz, Bierema en Schilthuis, dat te hoge belastingen, zeker voor de mid
dengroepen, het investeren juist zouden schaden, achtte Hofstra absurd. 
"Het komt er dus op neer, dat de heren zelf zeggen, dat als zij er niet genoeg 
aan kunnen verdienen, zij niet meer meedoen."25 Hij hekelde de onderne
mers die hun arbeiders lieten ploeteren en het kantoorpersoneel zwoegen 
tegen vastgestelde lonen, over de werklust van hun ondergeschikten klaag
den, maar zelf uitsluitend aan de slag gingen als er flink kon worden ver
diend. Hij was verheugd een partij te vertegenwoordigen, die "leeft uit het 
ideaal van een wereld te scheppen, waarin andere maatstaven zullen gel
den".26 Teulings, die toch al vond dat het algemeen belang met een derge
lijke tirade van Hofstra niet was gediend, herinnerde Hofstra er aan dat deze 
zelf in publicaties en redevoeringen de financiële prikkels voor onderne
mers én arbeiders als doorslaggevende factoren had erkend.27

Lieftinck heeft in zijn antwoord op 1 april 1947 in de Tweede Kamer af
stand genomen van het betoog van Hofstra, in zoverre het was gericht tegen 
"de ondernemers". Het gros van hen deed volgens de minister zijn werk 
voortreffelijk, ondanks de vaak grote beslommeringen "die de moderne bu
reaucratie veroorzaakt". "Men wil vruchten van zijn werk zien" en dat 
vond Lieftinck redelijk. In dit opzicht stond hij naar eigen zeggen aan de 
kant van Teulings en zeker niet aan de kant van Hoogcarspel (CPN), die de 
ondernemers die hun taak als rentmeesters - een geliefde uitdrukking van 
Lieftinck - slecht uitvoerden van hun taak wilde ontheffen. De verlichting 
van de belastingen gold volgens de minister de ondernemingen, niet de on
dernemers. De ondernemers werden immers door de inkomstenbelasting 
behoorlijk aangepakt. Waar het Lieftinck om ging was de winstvergroting 
voor risicodragende investeringen, zodat er een duidelijk rendementsver- 
schil zou komen tussen risicodragende en risicoloze investeringen. "Hoofd
zaak is en blijft evenwel: de economische versterking van het zo zwaar ge
schonden nationale productieapparaat, dat zeer grote investeringen vraagt 
in tijden van hoge, instabiele prijzen met een dalende markt in het voor
uitzicht."28

Aan de andere kant deelde Lieftinck niet de opvatting van een deel van 
de oppositie - de ARP, CHU en PvdV - dat het verschaffen van inkomsten 
voor de staat voorop moest staan bij de belastingheffing, los van het maat
schappelijk bestel gezien. Voor Lieftinck was de verdeling van de belasting
druk bij een eenmaal benodigd bedrag aan belastingen van de hoogste so
ciaal-economische betekenis. "Men kan bij het heffen van belastingen de be
staande maatschappelijke inkomens- en vermogensverdeling, de bestaande 
sociale ongelijkheden niet over het hoofd zien en dat betekent tevens, dat 
men de rechtvaardigheid van het bestaande maatschappelijk stelsel, dat me
de deze ongelijkheden voortbrengt, niet buiten beschouwing kan laten."29 
Hij achtte dit geen specifiek socialistische of personalistisch-socialistische ge-
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dachte, maar aanvaard door de meeste economen.30 Begrijpelijk dat 
Lieftinck vanuit dit standpunt er niets voor voelde om - zoals Van den 
Heuvel (ARP) en Van der Feltz (CHU) wensten - zich uit te laten over de 
visie van Hofstra en over socialistische belastingpolitiek in het algemeen. 
Een dergelijk "volledig panorama" te openen leek Lieftinck onredelijk, "en 
ik vraag mij zelfs af of het tot de taak van de Kamer behoort een minister 
daarover te interpelleren". De vraag in hoeverre hij de mening van andere 
socialisten deelde, beantwoordde de minister met de stelling "dat daarmee 
de grens is overschreden van het parlementaire vragenrecht". Hij wilde niet 
verder gaan dan te onthullen dat zijn reisgidsen bij zijn arbeid waren: so
ciale rechtvaardigheid en economische doelmatigheid. Van den Heuvel 
achtte de vraag toch relevant, waarop Lieftinck verklaarde "dat een vraag, 
die min of meer het karakter krijgt van een inquisitoriaal verhoor naar ie
mands uiteindelijke politieke doelstelling, zeker niet in aanmerking komt 
om te worden gesteld aan een verantwoordelijke minister". "Ik sta hier niet 
als lid van de Partij van de Arbeid, maar als raadsman van de Kroon."31

Beide wetsontwerpen werden zonder hoofdelijke stemming aangeno
men. Slechts de CPN wenste aantekening tegen het wetsontwerp op de be
lastingherziening te hebben gestemd. De wijze waarop de factor arbeid en de 
factor kapitaal in dit ontwerp werden belast kon niet de goedkeuring van de 
CPN wegdragen.32

De Eerste Kamer was in het algemeen zeer positief over de wetsontwer
pen. Van den Brink (KVP) verklaarde op 4 juni 1947 blij te zijn met het rea
lisme, "dat node zolang in de sedert de bevrijding gevoerde overheidspoli- 
tiek werd gemist". Nader hierover door Lieftinck aan de tand gevoeld, ver
duidelijkte Van den Brink dat hij vooral het oog had op de grotere speel
ruimte die aan de ondernemer werd geboden. Men ging volgens Van den 
Brink bij het beleid kennelijk meer uit van de economische voortbrenging 
zoals die was, niet zoals die wellicht moest worden. De hoogte van de pro
gressie in de inkomstenbelasting baarde hem en zijn fractie niettemin zor
gen, omdat dit de arbeidslust van velen zou afremmen - overwerk zou ie
mand alleen maar in een hoger tarief doen belanden - en de uitoefening van 
een maatschappelijke functie kon verhinderen (b.v. de magistratuur).33 
Lieftinck antwoordde dat bij de nivellering inderdaad grenzen in acht zijn te 
nemen. Dit behoefde echter een correctie via de belastingheffing op de in
komens- en welvaartsverdeling niet uit te sluiten, aldus de minister. Over 
dit vraagstuk heeft Lieftinck een beschouwing gewijd in de Memorie van 
Antwoord aan de Eerste Kamer, die Van den Brink en Molenaar (PvdV) tot 
vragen heeft geprikkeld. Lieftinck had betoogd dat de activiteit door "een 
hoog tarief van de inkomstenbelasting op een westerse bevolking in een 
niet tropisch klimaat" zou worden geprikkeld, "zolang men niet in excessen 
vervalt". Voor risicodragende investeringen lag de prikkeling anders, zodat 
daar terughoudendheid moest worden betracht. De grenzen werden volgens 
Lieftinck aangegeven door het begin van belastingfraude en het einde van 
de spaaractiviteit.34 Indien sociale en economische doeleinden op dezelfde 
wijze of beter konden worden bereikt door niet-fiscale middelen, moest men
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van fiscale middelen afzien. Als men echter de belastingen hanteerde dan 
kon het sociale moment niet buiten beschouwing blijven, aldus Lieftinck, 
die constateerde dat deze wetsontwerpen - waarin volgens hem de niet-fis- 
cale doeleinden voorop stonden - ondanks hun doelstellingen toch brede 
steun genoten. Dat een aantal leden van de Eerste Kamer hem met het oog 
op de veel verderstrekkende plannen inzake de belastingheffing bij een deel 
van de PvdA waarschuwde voor zijn eigen politieke vrienden, woof 
Lieftinck weg. "Ik geloof dat er inderdaad ten opzichte van bepaalde punten 
nuancemogelijkheden bestaan, die zich in elke politieke groepering voor
doen. Maar dat de weg, die mijn politieke vrienden bewandelen, zo gevaar
lijk zou zijn, ik geloof niet, dat daarvan ooit is gebleken. Hier komt het er 
inderdaad op aan , waar men gevaar bespeurt en waar men meent, dat de ge
varenzone begint. Dat er in onze maatschappij nog ontzaglijk veel onrecht 
is en dat er nog ontzaglijk veel te corrigeren valt, dat is mijn diepste over
tuiging, en dat is ook de diepste overtuiging van mijn politieke vrienden."35 
Met deze verklaring heeft Lieftinck, evenals bij de wetgeving op de Bijzon
dere Belastingen, in de Eerste Kamer een principiëler standpunt ingenomen 
dan tegenover de Tweede Kamer. Wellicht lag hier een bepaalde visie op de 
Eerste Kamer, als forum voor beschouwingen van meer algemene aard, aan 
ten grondslag. Het voorop stellen in de Eerste Kamer van de niet fiscale 
doeleinden in deze wetsontwerpen stuitte niet op enig bezwaar. De CHU- 
fractie in de senaat, bij de wetgeving op de Bijzondere Belastingen bepaald 
lastig, verklaarde zich bij monde van Vixseboxse akkoord met deze belas
tingherziening en met de niet-fiscale doeleinden ervan. Hij achtte het juist 
dat via de belastingheffing betere sociale verhoudingen en gunstiger econo
mische mogelijkheden werden nagestreefd, "voor zover althans de princi
piële grondslagen van ons maatschappelijk leven niet in het gedrang ko
men".36 Voor Van Santen (CPN) ging de belastingherziening niet ver ge
noeg in dit streven, zodat zijn fractie als enige tegen herziening van de be
lastingen stemde. De ondernemingsbelasting werd door de gehele Eerste 
Kamer aanvaard.37 De wetten zijn vastgesteld, 6 juni 1947, Stbl. H. 170 en 
171.

De belastingherziening-1947 is van groot belang geweest, omdat hiermede 
een bepaalde lijn in de belastingheffing - in aansluiting op kort voor de oor
log en onder de oorlog al ingevoerde systemen - werd ingezet, die niet meer 
zou worden verlaten. Slechts de ondernemingsbelasting werd - onder ge
lijktijdige verhoging van de vennootschapsbelasting - afgeschaft bij de wet 
van 29 september 1950 (Stbl. K. 424). Aan de afschaffing van deze belasting, 
die voor het laatst over 1950 zou worden geheven, lag niet alleen de wens 
ten grondslag het bedrijfsleven meer ruimte te geven, maar vooral ook de 
wens om de belastingdruk tussen Nederland en België in het kader van de 
Beneluxafspraken meer te nivelleren. Werd de tabel voor de inkomsten- en 
loonbelasting voor de laagste en middelbare inkomens bij de wet van 21 de
cember 1950 (Stbl. K. 595) ietwat opgeschoven om de prijsstijgingen in de 
eerste levensbehoeften op te kunnen vangen, al spoedig moesten de tarie
ven voor deze belastingen en voor de omzet-, de vermogens-, de successie-
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en de vennootschapsbelasting worden herzien ter vergroting van de in
komsten van de staat in verband met de - officieel - veel hogere militaire 
uitgaven.38 Wat sommige Kamerleden vreesden in 1947, namelijk dat de 
belastingherziening in 1947 in beginsel de deur openzette voor een algehele 
verzwaring van de belastingdruk, is geheel uitgekomen. Wél heeft Lieftinck 
geleidelijk de rendementen uit investeringen wat willen verbeteren, zoals 
bij de dividendbepalingen, waartoe hij in 1947 ook een eerste stap zette.

2. Herziening dividendbepalingen
In het kader van de hiervoor vermelde verruiming van de armslag voor 

het bedrijfsleven paste de beschikking van Lieftinck van 12 mei 1947 tot wij
ziging van het Besluit op de Dividendbeperking-1941 ten gunste van inves
teerders.39 Blijkens de considerans van deze beschikking achtte de minister 
het nodig om mede op economische gronden, in afwachting van een nadere 
wettelijke regeling, de bepalingen inzake de dividendbeperking op dat mo
ment al te verzachten. Zulks achtte hij bij beschikking mogelijk, gelet op art. 
6 van het Besluit Bezettingsmaatregelen. Het kwam er op neer dat Lieftinck 
3% verhoging toestond op de dividenduitkering (was 6%), geldend voor 
aandelen, winstbewijzen en winstdelende obligaties. Dit percentage zou niet 
worden beschouwd als uitdeling voor de - onder de oorlog ook ingevoerde - 
superdividendbelasting.

Deze beschikking was voor Teulings (KVP) op 10 juni 1947 reden om 
schriftelijk bij de minister van Financiën te informeren, waarom de minis
ter niet met een echte wettelijke regeling was gekomen. De minister meende 
dat de meest knellende bepalingen van de dividendbeperking op korte ter
mijn moesten worden opgeheven; een wettelijke regeling had wel de voor
keur. De nadere regeling bij wet zou echter van ruimere strekking zijn dan 
de beschikking van 12 mei 1947.40 Op 1 juni 1949 werd vervolgens een wets
ontwerp op de dividendbeperking ingediend, dat weliswaar in de kern een 
beperking op de dividenduitkeringen handhaafde, maar een zekere ver
fijning bracht in de regeling ter verbetering van het investeringsklimaat. 
Alleen buitenlandse investeerders waren niet aan beperkingen op hun di
vidend onderworpen. De beperking zou overigens slechts voor twee jaar 
gelden. Voor de PvdA was dit reden genoeg om het wetsontwerp te bestrij
den: PvdA en CPN zouden tegenstemmen; de rest van de Tweede Kamer 
stemde op 17 maart 1950 voor. Voor de PvdA gold dat een dividendstop 
hoorde bij de loonstop en de huurstop; loslaten van een deel van het gehele 
sociaal-economisch gebouw zou grote sociale onrust brengen. Voor de KVP 
gold dat spaarders moesten worden aangemoedigd en dat hun inkomens uit 
beleggingen waren achtergebleven bij de algehele loonontwikkelingen. In
vesteerders behoorden te worden beloond. Ook in de Eerste Kamer zou de 
wet op de dividendbeperking door links worden bestreden.41

Met de dividend-beschikking-1947 is Lieftinck zowel de KVP als de PvdA 
tegemoet gekomen. De PvdA zag met genoegen dat aan de dividend-beper- 
king als beginsel werd vastgehouden; de KVP en andere groepen, die zich 
ongerust toonden over het investeringsklimaat en de hoge belastingen,
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konden tevreden zijn met de verruiming van het maximum voor de divi- 
dend-uitkering. Lieftinck mocht dan soms vergaande denkbeelden over de 
verdeling van de aardse goederen over de ingezetenen van het land lance
ren, hij bleef in de praktijk een voorbeeldig minister van Financiën in een 
coalitiekabinet.
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IV. De circulatiebank en het muntwezen herzien

In deze paragraaf is de wetgeving bijeengebracht die betrekking heeft op 
De Nederlandsche Bank en het muntwezen, namelijk de regeling voor de 
overname van de rijksmarkenportefeuille van De Nederlandsche Bank 
door de staat, de nationalisatie van De Nederlandsche Bank en de nieuwe 
Bankwet, tenslotte de regeling van het muntwezen. De betrokken wetsont
werpen hadden veel met elkaar te maken. De overname door de staat van 
de miljarden waardeloos geworden rijksmarken van de Bank bewees dat 
nationalisatie van de Bank zakelijk gezien de enige weg was om op dat mo
ment en in de toekomst de continuïteit van de Bank te garanderen. Die na
tionalisatie werd ook politiek verlangd om een slagvaardig financieel-eco- 
nomisch beleid te kunnen voeren, waarin de Bank haar taak zou moeten 
uitvoeren. De Bank moest in de maatschappij verankerd worden. De over
name door de staat van de aandelen van de Bank ging dan ook gepaard met 
de invoering van de nieuwe Bankwet, die het maatschappelijk karakter van 
de Bank vastlegde. De regulering van de geldeenheid van het land met het 
oog op de welvaart van het land werd, nu de breuk met de metalen stan
daard een feit was, de richtlijn. De minister van Financiën kon aanwijzin
gen geven. Vrijwel tegelijk met de wetsontwerpen betreffende De Neder
landsche Bank werd het wetsontwerp inzake de nieuwe regeling van het 
Nederlandse muntwezen ingediend, dat het logische sluitstuk was in dit 
pakket wetgeving. De breuk met de gouden standaard werd ook naar het 
muntwezen doorgetrokken. De volgorde in deze paragraaf is bepaald door 
de behandeling van de wetsontwerpen in de plenaire zitting van de Tweede 
Kamer, waar de muntregeling werd behandeld aansluitend op de nieuwe 
Bankwet. Voor de Kamer lag de muntregeling in het verlengde van deze 
Bankwet.

1. Overgang (Duitse) rijksmarkenbezit
Aan Lieftinck werd bij de wet van 30 augustus 1946 (Stbl. G. 226), nadat 

het wetsontwerp hiertoe door de Kamers zonder discussie was aanvaard, 
machtiging verleend om met De Nederlandsche Bank een overeenkomst 
aan te gaan om de in Duitse rijksmarken luidende bezittingen van de Bank 
te doen overgaan op de Staat. Deze overeenkomst zou betrekking moeten 
hebben op de bijna 6 miljard rijksmark, welke tegen de oude geldende koers 
van 100 gulden tegen 132,70 rijksmarken overgenomen zou moeten worden 
door de staat. Zoals in deel I van de parlementaire geschiedenis van Neder
land na 1945 is uiteengezet, was deze portefeuille bovenal een gevolg van de 
opheffing van de deviezengrens tussen Nederland en het Duitse Rijk met 
ingang van 1 april 1941. Door toeneming van de gedwongen uitvoer, de rea
lisatie van Nederlandse beleggingen en Sperrmarken in Duitsland, kapitaal- 
vlucht uit Duitsland in de vorm van aankoop van Nederlandse effecten en 
onroerende goederen ondanks de al eerder (hfdst. II, par. III. 4.a) aangehaalde 
waarschuwing van de geallieerde regeringen van 5 januari 1943 (de z.g. Joint 
Declaration) en overmaking van arbeidslonen van in Duitsland tewerkge-
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Stelden was Nederland opgezadeld met een enorme som Duitse marken. 
Voor zover Nederlands vermogen door deze aankoop in Duits bezit kwam 
en zich in de Nederlandse rechtssfeer na de oorlog bevond, ging de eigen
dom hiervan door het Besluit Vijandelijk Vermogen (E. 133) over op de 
Nederlandse staat; voor diegenen, die tijdens de oorlog in het Duits devie- 
zengebied woonden en wier woongebied na de oorlog bij andere staten werd 
gevoegd - waardoor deze personen geen vijanden meer waren in de zin van 
de Nederlandse wet - ,  werd een aparte regeling getroffen bij wet van 18 juli
1947 (Stbl. H. 251), waardoor het verworven bezit in de Nederlandse rechts
sfeer eveneens overging naar de staat, maar met een vergoeding naar een 
evenredig percentage van hetgeen Nederland van zijn vordering op Duits
land - onder meer voor de waardeloze rijksmarkenportefeuille - zou ont
vangen.1

Afgezien van hetgeen derhalve aan vijandelijk of naar de regeling van H. 
251 aangemerkt bezit in de Nederlandse rechtssfeer in beslag kon worden 
genomen, bleef Nederland met een rijksmarkenportefeuille zitten, die al
leen nog waarde had als onderdeel van de in te dienen schadeclaim ten aan
zien van Duitsland op een mogelijke vredesconferentie. Nederland kon 
namelijk met deze rijksmarkenportefeuille niets meer beginnen, omdat de 
geallieerden niet alleen een deviezengrens oprichtten tussen Nederland en 
Duitsland, maar ook het betalingsverkeer niet in rijksmarken wensten af te 
wikkelen (vooral de Bizöne: dollars of ponden). De Duitse marken moesten 
derhalve als verliespost van 4.5 miljard gulden worden beschouwd.2 Met de 
mogelijkheid dat de staat op korte termijn het rijksmarkenpakket zou moe
ten overnemen was bij de opstelling van het overzicht van de staatsschuld 
als onderdeel van de Rijksbegroting 1946 en 1947 al rekening gehouden. In 
het totaal van de staatsschuld, eind 1946, van 26.3 miljard gulden werd 4.5 
miljard gulden geraamd voor de overname van het rijksmarkenpakket. Het 
bij voorbaat boeken van dit bedrag als verliespost voor de staat vergrootte 
het deel van de staatsschuld dat onproductief kon worden genoemd en de 
oorlogsschade weerspiegelde.3 Dit deel van de staatsschuld kon een van de 
redenen worden genoemd voor het heffen van de Bijzondere Belastingen. 
De niet-betaalde rekening uit de bezettingstijd werd over de Nederlandse 
bevolking omgeslagen.

Op 26 februari 1947 werd een overeenkomst gesloten tussen de Staat der 
Nederlanden en De Nederlandsche Bank over de overgang van het rijks- 
markenbezit. Allereerst werd het totale bedrag aan schuld verminderd met 
de boekwinst op de herwaardering van de goudvoorraad van de Bank (236.9 
miljoen gulden), welke voortvloeide uit de koersbepalingen van de gulden 
ten opzichte van de dollar en het goud bij de overeenkomst van Bretton 
Woods. Van het restbedrag is 1.5 miljard gulden omgezet in een boekvorde- 
ring van de Bank op de staat tegen 1/8% rente. De rest is betaald in 2.1 mil
jard gulden aan schatkistpapier en 516 miljoen gulden ten laste van het cre- 
dietsaldo van ’s rijks schatkist in de boeken van de Bank. Bepaald werd dat 
de Bank gehouden was opnieuw schatkistpapier van de Staat over te nemen 
voor de bedragen van de verschillende posten, wanneer de staat op de ver

1006



Par. IV. De circulatiebank en het muntwezen herzien

valdag niet kon aflossen of uit kasbehoeften het bedrag aan herwaarderings- 
winst wilde gebruiken.4

De Duitse rijksmarkenportefeuille bij de Bank, bestaande uit het schat
kistpapier en de boek vordering, was pas op 18 december 1958 geheel ver
dwenen.5 De staat heeft door de overneming van de rijksmarkenportefeuille 
niet alleen gezorgd dat de Bank normaal kon blijven functioneren, maar 
heeft door deze overneming de schade die het land had ondervonden uit de 
niet-betaalde rijksmarken-rekening kunnen inbrengen in het internationale 
overleg met betrekking tot de Duitse kwestie. Het markenbedrag maakte 
voortaan deel uit van de totale som aan oorlogsschade, die de Nederlandse 
staat indiende bij het I.A.R.A. - zie het hoofdstuk Buitenlandse Zaken - en 
bij de onderhandelingen met de Bondsrepubliek Duitsland over een eindaf
rekening.

Overigens zou Lieftinck bij de behandeling van het wetsontwerp tot 
naasting van De Nederlandsche Bank de overneming van de rijksmarken
portefeuille een voorbeeld noemen van de noodzaak de fictie van de zelf
standigheid van de Bank weg te nemen door naasting. Indien immers de 
staat deze portefeuille niet had overgenomen, zou de Bank in de ernstigste 
problemen zijn gekomen en hadden de aandeelhouders met waardeloze 
participatiebewijzen gezeten. De grote verliezen die de Bank had geleden - in 
1931 met de pondenportefeuille en door de oorlog met de rijksmarkenpor
tefeuille - waren steeds door de staat opgevangen, zodat de particuliere aan
deelhouders niet het volle risico hadden gedragen van het beleid, dat door 
de directie van de Bank was gevoerd binnen de door de wet aangegeven lij
nen. Lieftinck concludeerde hieruit ook dat de vergoeding voor de aandeel
houders van de Bank bij de naasting niet al te ruim behoefde te zijn.6

2. Nationalisatie en nieuwe Bankwet

Inleiding: de commissie-De Vries
Ter voldoening van een van de bepalingen van het KB van 1 oktober 

1945 (Stbl. F. 204) tot wederinvoering van de Bankwet-1937 is door Lieftinck 
bij besluit van 1 november 1945 een commissie benoemd, onder voorzitter
schap van de Rotterdamse hoogleraar mr. F. de Vries, die de minister van 
Financiën moest adviseren over de "versterking van het gemeenschaps-ele- 
ment in het statuut van De Nederlandsche Bank ter bereiking van de over- 
gang van de Bank van particulieren in publiekrechtelijke of semi-publiek- 
rechtelijke eigendom". Leden van deze commissie waren: de hoogleraar 
economie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, dr. J.R.M. van den 
Brink (lid van de Eerste Kamer voor de katholieke groepering sedert 20 no
vember 1945); de Koninklijke Commissaris bij de Bank, prof.mr.dr. G.W.J. 
Bruins; F.P. Fuykschot, werkzaam bij het CNV; drs. J.H. Gispen, econoom, 
werkzaam bij Organon te Oss; de adjunct-directeur van de NV De Centrale 
Arbeiders Verzekering- en Deposito Bank te Den Haag, H.J. Hofstra (sedert 
20 november 1945 voor de socialistische groepering lid van de Tweede Ka
mer); de directeur van de Hoogovens, IJmuiden, de econoom dr. M.W.
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Holtrop, met ingang van 1 mei 1946 President van de Bank als opvolger van 
mr. L.J.A. Trip; de directeur-secretaris van de Bank, prof. mr. A.M. de Jong; 
de hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, dr. 
H.A. Kaag; de directeur van De Arbeiderspers en lid van de Eerste Kamer 
voor de socialistische groepering sedert 18 oktober 1945, J. van de Kieft; de 
directeur van de Centrale Volksbank, J.A. Kolkman; de directeur van De 
Twentsche Bank, mr. H.F. van Leeuwen; dr. J. Ridder, thesaurier-generaal 
van het ministerie van Financiën (overleden 14 november 1946). De grote 
politieke groeperingen, later KVP en PvdA geworden, waren duidelijk ver
tegenwoordigd; de protestants-christelijke en liberale stromingen waren als 
zodanig niet te onderscheiden in deze commissie, hetgeen het latere verzet 
in de Kamers van de kant van de ARP, CHU en PvdV/VVD mede kan ver
klaren. Door de vertegenwoordiging van het CNV en het bedrijfsleven kon 
geacht worden dat een deel van de achterban van de genoemde politieke 
stromingen toch meesprak in deze commissie. Hoewel geen communist in 
deze commissie was opgenomen, hebben de fracties van de CPN later de 
Bankwetten, vanuit de programma-eisen van de CPN op dit punt, gesteund.

Met de instelling van de commissie-De Vries werd uitvoering gegeven 
aan de passage in de regeringsverklaring van 27 juni 1945 van 
Schermerhorn over de eventuele nationalisatie van De Nederlandsche 
Bank. Deze nationalisatiegedachte was al vóór de oorlog bij de bespreking in 
de Tweede Kamer eind 1936 van de vierde herziening (gerealiseerd: 1937) 
van de Bankwet van 22 december 1863 (Stbl. nr. 148) - na die van 1888, 1903 
en 1918 -, die de octrooien van 1814 en 1838 van De Nederlandsche Bank als 
circulatiebank vastlegde, door de socialisten (SDAP) bepleit. De omzetting in 
een gemeenschapsbank zou het mogelijk moeten maken via deze bank het 
toezicht op het particuliere bankwezen te regelen, aangezien De Nederland
sche Bank zich toch al gaandeweg had ontwikkeld tot "Bankers’ Bank". Ook 
de katholieken (RKSP) hebben bij die gelegenheid aangedrongen op een 
herziening van de verhouding tussen overheid en circulatiebank, waardoor 
werd gegarandeerd dat het beleid van de Bank werd gericht op het algemeen 
welzijn. Het gegroeide inzicht, dat de financiële en monetaire politiek geen 
autonoom karakter meer kon en mocht dragen, doch een integrerend be
standdeel moest vormen van de algemene economische politiek en aan 
deze laatste ondergeschikt moest zijn was echter in de Bankwet-1937 niet tot 
uitdrukking gekomen. Evenmin was de verlegging van het zwaartepunt in 
het monetaire beleid, sedert de monetaire gebeurtenissen (loslating gouden 
standaard door Nederland) van september 1936, in handen van de regering, 
waarvoor het toen in het leven geroepen valuta-egalisatiefonds kon worden 
gebruikt, bevestigd in deze Bankwet-1937. De groter geworden verantwoor
delijkheid van de regering voor het te voeren financieel en monetair beleid 
onder gelijktijdige ontwikkeling van de Bank naar een adviserende en uit
voerende in plaats van dirigerende positie vroeg derhalve nog om de no
dige aanpassingen van de structuur van de Bank en de Bankwet. Om voor 
de betrokken wetgeving een breed politiek draagvlak te garanderen was bij 
de samenstelling van de commissie-De Vries kennelijk aangeknoopt bij de
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vooroorlogse overeenstemming tussen socialisten en katholieken over de 
verder gewenste herzieningen van de positie van de Bank.

De opdracht aan de commissie-De Vries sloot aan op ontwikkelingen on
der en kort na de oorlog, waardoor de Bank trekken was gaan vertonen van 
een instelling ten algemene nutte. Het ging er alleen nog om deze 
ontwikkelingen vast te leggen. Onder de bezetting is hetgeen bij de Bankwet- 
1937 achterwege was gelaten geïnitieerd: bij verordening nr. 53 van 26 juni 
1943 werd de Bankwet-1937 buiten werking gesteld, waarbij de Bank naar het 
voorbeeld van de wet op de Deutsche Reichsbank van 15 juni 1939 een pu
bliekrechtelijk lichaam werd met verordenende bevoegdheid en recht
streeks ondergeschikt werd gemaakt aan de Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandse gebied. Vrijwel tegelijkertijd verscheen het eerste uitvoe
ringsbesluit banken (Stcrt. 4 juni 1943, nr. 107), waarbij het toezicht op het 
credietwezen werd opgedrgen aan De Nederlandsche Bank. Het einde van 
de bezettingstijd betekende niet zonder meer de terugkeer naar de situatie 
van 1937. Nadat aanvankelijk bij KB van 17 september 1944, Stbl. E. 93, de 
bevoegdheden, die de Rijkscommissaris waren toegekend, werden overge
dragen op de Kroon, is aan de wederinvoering van de Bankwet-1937 zowel 
door de katholieke minister van Financiën in het tweede kabinet- 
Gerbrandy, Huysmans, als door diens opvolger in het kabinet- 
Schermerhorn-Drees, Lieftinck, een serie voorwaarden verbonden, die het 
gemeenschapselement moesten versterken en de coördinatie van de Bank- 
politiek met de financiële en monetaire politiek van de regering moesten 
garanderen. Lieftinck trok de lijn van Huysmans - die nog dacht aan uitbrei
ding van de taken van de in 1863 in het leven geroepen Koninklijke Com
missaris, belast met het toezicht van regeringswege op de handelingen van 
de Bank (circulatiebank), onder meer met de bevoegdheid besluiten van de 
directie inzake het algemeen beleid met het oog op ruggespraak met de mi
nister van Financiën op te schorten - door. In het KB van 1 oktober 1945 (F. 
204), dat de Bankwet-1937 in beginsel weer van kracht deed zijn, werd de be
noeming van directieleden, die door de aandeelhouders waren gekozen, af
hankelijk gesteld van de goedkeuring door de Kroon (de President werd al 
door de Kroon benoemd). Verder werd, naar het voorstel van Huysmans, 
een Bankraad in gesteld. Sedert 1918 kende de Bank een Commissie van Ad
vies, samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, die door 
de directie van de Bank moest worden gehoord bij een aantal belangrijke 
aangelegenheden, zoals wijziging van de rentevoet, goudtransacties en cre
dietverlening aan het buitenland. Bij afwijking van het oordeel van de 
Commissie diende de directie daarvan mededeling te doen aan de Raad van 
Commissarissen (Bankwet-1918; KB van 22 mei 1919, nr. 53). In 1943 had 
deze Commissie van Advies haar mandaat neergelegd, toen de Bankwet- 
1937 buiten werking werd gesteld. In aansluiting op deze Commissie van 
Advies, die in 1945 dan ook niet opnieuw was ingesteld, werd de Bankraad, 
samengesteld uit acht personen uit kringen van het bedrijfsleven en de we
tenschap, in het leven geroepen, waaraan de Bank verslag moest uitbrengen 
over de algemene economische en financiële politiek en over de door de
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Bank gevoerde politiek en die de minister van Financiën van advies moest 
dienen. Van groot belang was de bepaling dat ter coördinatie van de mone
taire en financiële politiek van de regering met de politiek van de Bank de 
minister van Financiën aanwijzingen aan de Bank kon geven. Het aan de 
Bank verleende octrooi werd opgezegd. Vastgelegd werd dat de minister van 
Financiën een commissie tot herziening van het statuut van de Bank zou 
instellen, waaraan gevolg is gegeven. Op 9 november 1945 volgde de instal
latie van de commissie-De Vries door minister Lieftinck met het uitspreken 
van een rede, waaruit zijn voorkeur voor het vastleggen van de nieuwe 
verhouding tussen de Staat en de Bank op het gebied van het beleid, gepaard 
aan een herziening van de eigendomsverhoudingen, sprak.7

De commissie-De Vries heeft zeven maal plenair vergaderd. Met betrek
king tot het vraagstuk of de overgang van de Bank in publiekrechtelijke of 
semi-publiekrechtelijke eigendom gewenst was kon weliswaar uiteindelijk 
een vrij grote eensgezindheid worden bereikt, maar aanvankelijk waren er 
toch zeer verschillende opvattingen over dit vraagstuk te onderscheiden. Zo 
was Holtrop er op uit het eigen geluid van de Bank bij het bepalen van het 
beleid op financieel-monetair terrein veilig te stellen om te voorkomen dat 
het geldwezen de speelbal zou worden van de waan van de dag, waarbij hij 
steun kreeg van Kaag en ook wel van Van den Brink, al heeft de laatste de 
noodzaak nieuwe vormen te vinden ter aanpassing aan de nieuwe econo
mische eisen en verhoudingen onderstreept en afweging van de psycholo
gische factoren bepleit. Daartegenover stond Hofstra, die de door Holtrop ge
construeerde tegenstelling tussen het regeringsbeleid en het Bankbeleid wel 
zeer kunstmatig achtte. Dit commissielid was overigens bereid genoegen te 
nemen met een NV-vorm, waarbij de staat de aandelen in eigendom zou 
hebben (hierbij werd teruggegrepen op de bij wet van 26 mei 1937, Stbl. nr. 
520, opgerichte NV Nederlandse Spoorwegen). Zoals Van den Brink terecht 
had verondersteld was de eigendom voor Hofstra c.s. van groot, ook psy
chologisch gewicht, waar een commissielid als De Jong had gemeend dat de 
staat de invloed op de gestes van de Bank zou kunnen vastleggen zonder dat 
de eigendomskwestie behoefde te worden gesteld. Een strikt staatsbedrijf als 
de PTT of de Staatsmijnen - waarvan Holtrop overigens de grote zelfstan
digheid loofde - wenste eigenlijk niemand. Aan de andere kant vroeg men 
zich toch ook af of de NV-vorm - die bij de Bank al was uitgehold doordat de 
vaststelling van de balans en de winst-verliesrekening was onttrokken aan 
de aandeelhouders, de winstverdeling bij de wet was geregeld en de benoe
ming van de directie (door de aandeelhouders, waaronder de Staat) de goed
keuring van de Kroon behoefde - nog wel geschikt was, wanneer alle aande
len in handen van de staat waren gebracht en de NV-vorm een lege huls 
was geworden. Fuykschot en Van de Kieft zagen wel wat in een publiek
rechtelijke organisatie (zoals de BBC in Engeland). De NV-vorm, die naar De 
Jong had bepleit uitdrukking gaf aan de zelfstandigheid van de Bank, diende 
naar de opvatting van de commissie toch te worden gehandhaafd. De Jong 
bleef er echter bij dat de eigendom van de aandelen niet behoefde te worden 
gesocialiseerd, maar alle overige leden van de commissie waren het op dit
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punt niet met hem eens. Van den Brink vond dat het logischer was zowel 
het beheer als de eigendom te socialiseren.

In het op 3 december 1946 uitgebrachte rapport heeft de commissie-De 
Vries de naasting van de zich nog bij particuliere personen bevindende 
(minder dan 50%) aandelen van De Nederlandsche Bank aanbevolen, waar
bij naar het voorbeeld van de nationalisatie van de Bank of England (1946) 
een vergoedingssysteem werd voorgesteld. Het levend contact dat De Ne
derlandsche Bank met het bankwezen en het bedrijfsleven onderhield zou 
immers verloren zijn gegaan, aldus de commissie, indien de Bank tot een 
ambtelijk orgaan was gedegradeerd. Hoewel de commissie erkende dat in 
principe een publiekrechtelijke corporatie ad hoc de voorkeur verdiende 
boven de NV-vorm, aangezien de samenwerking tussen vennoten en het 
winststreven ontbraken, waren er argumenten ten gunste van de NV-vorm 
die de doorslag hadden gegeven. De corporatie-ad-hoc was een in Nederland 
onbekende rechtsfiguur, zodat ervaring, toch nodig voor een op stabiliteit en 
continuïteit aangewezen instituut als de Bank, ontbrak. De NV-vorm bood 
die ervaring wel alsook de oplossing voor de rekenplichtigheid van het be
stuur van de Bank. De overgang in publiekrechtelijke eigendom kon door 
naasting van de aandelen eenvoudig geschieden. De commissie-De Vries 
deed verder voorstellen tot herziening van de Bankwet, teneinde het ge- 
meenschaps-element te versterken. Om een voortdurende aanraking met 
het bedrijfsleven te garanderen, heeft de commissie-De Vries de na de oor
log in het leven geroepen Bankraad tot een adviesinstantie van de Bank (in 
plaats van naar zijn opzet uit 1945 van de minister van Financiën) en breder 
van samenstelling gemaakt onder gelijktijdige inkrimping van het College 
van Commissarissen (dat deel zou uitmaken van de Bankraad), alsook een 
ruimere taak gegeven. De taakomschrijving van De Nederlandsche Bank 
werd aan de nieuwere denkbeelden op het gebied van het geld- en bankwe
zen aangepast en de uiteindelijke ondergeschiktheid van de Bank aan de al
gemene politiek van de regering (aanwijzingsbevoegdheid) vastgelegd.8 Uit 
het rapport-De Vries en de daarbij gevoegde ontwerpen van wet met toe
lichtingen vloeiden, onder de nodige aanpassingen van de kant van 
Lieftinck, het wetsontwerp tot naasting van De Nederlandsche Bank en het 
wetsontwerp tot vaststelling van nieuwe bepalingen nopens het Statuut van 
De Nederlandsche Bank voort, die - nadat daarover de Bank was gehoord en 
de formele stadia zonder moeilijkheden waren gepasseerd - op 13 juni 1947 
bij de Tweede Kamer werden ingediend en in deze subparagraaf onderschei
den aan de orde zullen komen.9

Ten tijde van de kabinetsformatie in 1946 was de commissie-De Vries het 
al in grote lijn eens geworden over hetgeen aan de minister van Financiën 
zou worden geadviseerd. Er was derhalve geen conflict met hetgeen in de 
Troonrede van 23 juli 1946, in aansluiting op de Proeve van een regerings
program van 17 juni 1946 tussen KVP en PvdA met betrekking tot het 
vraagstuk van de socialisatie van De Nederlandsche Bank, was aangekon- 
digd, namelijk het plan de eigendom van De Nederlandsche Bank in pu
blieke hand te doen overgaan. Die "socialisatie" was, gezien de ontwikkelin-
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gen rondom de plaats van de Bank in de samenleving en de noodzaak voor 
de overheid de verliezen van de Bank in het verleden (de portefeuille met 
Engelse ponden na de devaluatie van het pond sterling in 1931) en op dat 
moment (de portefeuille met Duitse Rijksmarken, zie vorige subparagraaf) 
over te nemen voor de KVP geen strijdpunt. In verdere socialisatieplannen 
zag de KVP niet veel. In het regeringsprogram-Beel was dan ook de sociali
satie van de particuliere mijnbouw in Limburg, nog niet in gemeenschaps- 
bezit gebrachte openbare nutsbedrijven en bedrijven van monopolistisch 
karakter, zoals verlangd door het PvdA-urgentieprogram, gekoppeld aan 
onderzoek naar redenen van algemeen belang. Verder dan de instelling van 
een dergelijk onderzoek naar de "socialisatie" van de mijnen is het kabinet 
niet willen gaan. De regering liet onderzoek naar andere mogelijkheden 
voor socialisatie afhangen van de ervaring met de Publiekrechtelijke Be
drijfsorganisatie (vgl. hfdst. V, par. II.c.)

a. De nationalisatie van De Nederlandsche Bank
De commissie-De Vries had met de grootst mogelijke meerderheid gead

viseerd de aandelen van De Nederlandsche Bank door naasting in eigen
dom van de Staat te doen overgaan tegen een bepaalde vergoeding. De NV- 
vorm moest echter, om de zelfstandigheid van de Bank te waarborgen en te 
benadrukken, worden gehandhaafd. De directie van de Bank adviseerde de 
regering naasting achterwege te laten en alleen een dividendbeperking toe te 
passen. De regering koos voor het voorstel van de commissie-De Vries.

In de Memorie van Toelichting werd getracht aan de hand van de histo
rische ontwikkelingen aan te tonen dat de naasting van de Bank volstrekt 
logisch was. In het leven geroepen op initiatief van het openbaar gezag, had 
de Bank een publieke taak gekregen door het feitelijk monopolie van de 
uitgifte van bankbiljetten. Het particulier en commerciële karakter van de 
Bank had deze publieke taak, de zorg voor een goed geregeld geldwezen, 
volgens deze Memorie van Toelichting, getekend door Lieftinck en Van 
Maarseveen, onvoldoende benadrukt. Zowel de economische ontwikkelin
gen, waarbij de commerciële (handels-) banken steeds meer terugvielen op 
de circulatiebank als centrale bank en "Bankers' Bank", als de monetaire 
ontwikkelingen, waarbij het loslaten van een gemakkelijk te hanteren me
tallieke standaard de zelfstandigheid van de Bank bij het bepalen van het 
monetaire beleid had aangetast, hadden bijgedragen tot de noodzaak om de 
verhouding tussen de Staat en de Bank te herzien. De leiding van het mo
netaire beleid diende, met het oog op de coördinatie van de monetaire poli
tiek met de economische en sociale politiek en ter ondersteuning van de 
conjunctuurbëinvloeding, meer in handen van de overheid te komen. Het 
feit dat de verantwoordelijkheid voor het ruilmiddel door de instelling van 
het valuta-egalisatiefonds na het loslaten van de gouden standaard in 1936 
rechtstreeks bij de overheid was komen te liggen onderstreepte volgens de 
indieners van dit wetsontwerp dit betoog. Overigens was al bij de herinvoe
ring van de Bankwet-1937 het beginsel ingevoerd dat de regering in laatste 
instantie de richtlijnen van het monetaire beleid bepaalde. De wijziging in
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het karakter van de Bank diende formeel te worden vastgelegd door naas
ting en een nieuwe Bankwet. Om te voorkomen dat de Bank een departe
mentale afdeling van het ministerie van Financiën zou worden, diende de 
zelfstandigheid van de Bank te worden gehandhaafd; slechts de aandelen 
zouden in staatseigendom overgaan, waardoor ook tot uitdrukking werd 
gebracht dat de Bank uit hoofde van "haar opgelegde taak risico's moet aan
vaarden, die zij ook alleen als instelling van openbare orde kan aanvaar
den". Het handhaven van de rechtsvorm der NV was gekozen, bij gebrek 
aan andere vormen (b.v. corporatie van publiekrechtelijke aard).10 De naas
ting geschiedde juridisch op grond van het onteigeningsartikel van de 
Grondwet (GrW 1938/1946, art. 158).11

Reeds uit het Voorlopig Verslag van 26 augustus 1947 bleek dat het wan
trouwen van het rechterdeel van de oppositie tegen de bedoelingen van de 
socialistische minister van Financiën met de naasting groot was. In de kern 
kwam het bezwaar neer op de vrees dat de Bankpolitiek voor taan bepaald 
zou worden door de wisselende regeringspolitiek, onderhevig als die rege- 
ringspolitiek was aan partijpolitieke bestekken. Lieftinck kon dan wel ant
woorden dat de regeringspolitiek nog geen partijpolitiek was en dat de rege
ringspolitiek niet zo grillig en veranderlijk was als de tegenstanders sugge
reerden, aan de andere kant benadrukte hij dat de samenhang van mone
taire en financiële politiek met de sociaal-economische politiek een van de 
sterkste argumenten ten gunste van naasting van de Bank was, zodat voor 
de tegenstanders de vraag naar de wijze waarop een bepaalde sociaal-eco
nomische politiek een bepaalde monetaire politiek vorderde toch openbleef. 
Daarentegen draaide de PvdA de vraag naar de grondslagen van de naasting 
om. Men diende niet te vragen naar deze grondslagen, maar naar de vraag 
waarom men de Bank nog in particuliere handen zou laten. De KVP 
meende dat er voldoende evenwicht was gevonden tussen overheid en 
Bank in de beide wetsontwerpen.12

Toen op dinsdag 20 januari 1948 in de avond, in aanwezigheid van het 
bijna voltallige kabinet, de naasting (samen met de nieuwe Bankwet) in de 
plenaire vergadering van de Tweede Kamer aan de orde kwam, kon ver
wacht worden dat ARP, CHU en VVD zich sterk zouden kanten tegen de 
naasting van de Bank. De Wilde (ARP), die het debat opende, kon uitzon
derlijke bevoegdheden voor de minister van Financiën in uitzonderlijke 
tijden nog wel billijken, maar een duurzame regeling voor het overwicht 
van de staat leek hem funest. "De Staatsmacht, eenmaal bezig om steeds 
meer macht aan zich te trekken en het leven van bovenaf te regelen en te 
beheersen, kent geen rust voordat heel dat leven in de kluisters ligt."13 De 
NV-vorm kon niet verhullen dat de staat als enig aandeelhouder de beslis
singsmacht in de Bank zou krijgen. Bij de Bank was dit gevaarlijker dan bij 
de PTT en de NS, waar techniek en organisatie de hoofdrol speelden. Bij de 
Bank speelden grotere belangen een rol, waardoor de ministers van Finan
ciën, als bankdirecteuren, de Bank zouden gaan "verpolitieken". De nieuwe 
geldtheorieën, die in bepaalde kringen werden gehuldigd, vereisten een 
steeds grotere staatszorg, die de Bank en het bedrijfsleven zouden knevelen.
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Evenals bij andere voorstellen van Lieftinck, schroomde De Wilde niet om 
de wijze, waarop in Hitler-Duitsland met de Rijksbank (Schacht) was omge
sprongen, als voorbeeld te noemen van de bedreiging van "een alles bedil
lende regering". De verantwoordelijkheid van een minister van Financiën 
was een principieel andere dan die van de President van De Nederlandsche 
Bank, aldus De Wilde. "De verantwoordelijkheid van laatstgenoemde kan 
niet zonder schade aan het landsbelang geabsorbeerd worden door die van 
de minister van Financiën."14

Lieftinck verweerde zich door op te merken dat "bedoelde naasting geen 
noodzakelijk bestanddeel uitmaakt van een socialistische politiek". Zelfs in 
AR-kringen werden er gevonden die, volgens Lieftinck, de naasting van de 
Bank niet zonder meer zagen als uiting van socialisatie of progressiviteit, 
waarmede de minister overigens ook weer niet wilde ontkennen dat de 
naasting "wel degelijk naar de huidige opvattingen in de kring van over
tuigde socialisten moet worden gerekend tot een onmisbaar bestanddeel der 
verwezenlijking van de politieke idealen, welke in die kring worden gehul
digd".15 Hij bleef er bij dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
het monetaire beleid, zoals dat door de regering in hoofdlijnen werd aange
geven, te groot was om met particuliere aandeelhouders te kunnen worden 
gedeeld.

Van der Feltz (CHU) gaf toe dat de positie van de Bank in de loop der ja
ren was gewijzigd en "dat die taak voor een belangrijk deel van publiek
rechtelijke aard is geworden". De vraag was alleen of het min of meer pri
vaatrechtelijke karakter dat de Bank nog steeds had een belemmering was 
bij de uitvoering van de publiekrechtelijke taak. Was de minister bevreesd 
door de Bank in zijn financieel beleid te worden belemmerd? Als de minis
ter vond dat van deze belemmeringen geen sprake was - Lieftinck zou juist 
toegeven dat de samenwerking met de Bank uitstekend was waarom werd 
er dan genaast? Hij vond de stellingen van Lieftinck om toch tot naasting 
over te gaan niet overtuigend. De CHU achtte de naasting niet ten algemene 
nutte en was bevreesd dat de naasting de grote waarde van de jaarverslagen 
van de Bank zou aantasten. De minister van Financiën kreeg door de naas
ting en de nieuwe Bankwet te veel macht in een tijd, waarin de waardebe
paling van het geld zeer onzeker was. Van der Feltz had niet de illusie dat 
zijn verzet veel zou baten, omdat de naasting van de Bank een van de wei
nige punten was, "waarin de beide regeringspartijen elkaar vonden bij de 
kabinetsformatie".16 Bierema heeft voor de VVD-fractie eveneens bezwaar 
aangetekend tegen de naasting van de Bank, al stelde hij zich gematigder op 
dan De Wilde en Van der Feltz. Hij was er op tegen dat "de laatste sporen 
van onafhankelijkheid van de centrale bank ten opzichte van de regering 
zullen verdwijnen". Hij gaf toe dat de overdracht van het (minderheids-) 
pakket van de aandelen in de Bank van particulieren aan de staat op zich 
voor het geldwezen van het land nog niets behoefde te betekenen. De nieu
we Bankwet echter gaf zoveel ruimte aan de minister van Financiën dat 
deze naasting juist wei weer gevaarlijk kon worden. Zakelijke argumenten 
ten gunste van de naasting van de Bank had Bierema niet gehoord.17

1014



Par. IV. De circulatiebank en het muntwezen herzien

In zijn antwoord sloot Lieftinck zich vooral aan bij de betogen van Sassen 
(KVP) en Hofstra (PvdA), die de naasting steunden. Sassen meende dat de 
Bank steeds meer gericht was op het algemeei\ welzijn, zodat de Bank een 
publiek karakter zou dienen te dragen. De Bank verschilde in doelstelling 
principieel van een particuliere onderneming, zodat ook de vormgeving 
van de Bank principieel diende te verschillen van de particuliere onderne
ming. Sassen had liever een publiekrechtelijke corporatie gezien, maar dat 
model was in Nederland te weinig ontwikkeld om de Bank in deze vorm te 
gieten. Hofstra, die toegaf dat de naasting van de Bank een specifiek so
cialistische eis was geweest, begroette de naasting als een aanpassing aan de 
nieuw gegroeide verhoudingen en als een uitdrukking van de breuk met 
het individualistisch denken van de 19e eeuw. Naasting en de nieuwe 
Bankwet waren niet meer dan vormen van eerlijkheid in de openbare ver
houdingen. Lieftinck heeft in zijn betoog, aanknopend bij de argumenten 
van Sassen, met klem betoogd dat naasting geen waan van de dag was en 
niet zonder meer een uiting was van socialisatiewoede. Naast de argumen
ten van Sassen en Hofstra wilde Lieftinck toch vooral ook het financiële ar
gument voor de naasting onderstrepen. In geval van winst was een ruim 
deel hiervan gevloeid naar de particuliere aandeelhouders, terwijl in geval 
van verlies de staat daarvoor was opgedraaid om de positie van de Bank te 
redden. De particuliere aandeelhouders hadden derhalve niet het volle ri
sico gedragen van het beleid, dat door de directie was gevoerd binnen de 
grenzen, waarbinnen dat beleid zich volgens de wettelijke regels kon bewe
gen.18

Tot de voorstanders van naasting behoorde ook de woordvoerder van de 
CPN-Kamerfractie, Hoogcarspel die in de naasting van de Bank een logische 
stap zag in de maatschappelijke ontwikkelingen, al behoefde het nog geen 
socialistische maatregel te zijn als de overheid de Bank in handen had. Het 
ging er maar om wat men met het monopolie van de Bank wilde bereiken. 
Tegen de grote bevoegdheden die de minister van Financiën werden ver
leend in de nieuwe Bankwet zou Hoogcarspel dan ook nogal wat bezwaren 
koesteren. De CPN was een voorstander van een stabiele munt, aangezien 
manipulatie van de waarde van het geld - onder druk van de grote concerns, 
zoals de CPN veronderstelde - niet in het belang van de arbeiders was. 
Lieftinck meende dat de CPN hier spoken zag en dat er in dit opzicht geen 
gevaren scholen in de nauwe band tussen Bank en overheid: voor het ge
bruik van alle bevoegdheden die naasting en Bankwet de minister van Fi
nanciën boden was de minister altijd verantwoording schuldig aan de Sta
ten-Generaal.19

Bij de naasting hoorde een regeling voor de schadeloosstelling van de 
aandeelhouders. Op basis van de liquiditeitswaarde van de Bank (65.5 mil
joen, waarvan dan 34.2 miljoen aan de Staat als grootaandeelhouder op dat 
moment zou toevallen) en de dividenden vanaf 1920 werd een schadeloos
stelling voorgesteld, die evenwel ook moest voldoen aan de noodzaak de 
geldzuivering niet te verstoren. Vrij geld mocht derhalve niet aan de aan
deelhouders worden uitgekeerd. Derhalve kwam men er toe om de schade-
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loosstelling te bepalen op 200% van het nominale bedrag tegen 2,5% Groot
boek Nationale Schuld, in de lijn van de voorstellen van de commissie-De 
Vries; slechts op enkele technische punten inzake de Grootboekinschrijving 
en rentebetaling was Lieftinck afgeweken van de adviezen van de commis
sie. Hofstra vond de vergoeding aan de aandeelhouders "aan de hoge kant", 
precies zoals hij ook al in het commissieoverleg had betoogd. In dat overleg 
had hij er voor gewaarschuwd dat bij een dergelijke vergoeding zeker vra
gen in de Kamers zouden worden gesteld, die hij nu dan ook zelf stelde, 
teneinde zijn eigen profetie werkelijkheid te doen worden. Ook Hoogcarspel 
(CPN) achtte de vergoeding te hoog. Bierema (VVD) wilde de rechter, precies 
als bij gewone onteigeningen, over de vergoeding laten beslissen. Lieftinck 
wees er op dat de bepalingen van de onteigeningswet juist in de naastings- 
wet niet van toepassing waren verklaard. Hij bleef bij zijn voorstel tot deze 
vorm van schadevergoeding. De geringe oppositie op dit punt van het naas- 
tingsvoorstel had Lieftinck tevreden gestemd.20

Op 22 januari 1948 kwam het voorstel tot naasting van de aandelen van 
De Nederlandsche Bank in stemming. De uitslag was 52 tegen 23, waarbij 
KVP, PvdA en CPN voorstemden; de rest van de Kamer was tegen. Gelijke 
stemverhoudingen waren in de Eerste Kamer te constateren op 21 april 1948. 
Van enkele meningen in deze Kamer over het pakket voorstellen met be
trekking tot De Nederlandsche Bank zal aan het einde van de subparagraaf 
verslag worden gedaan. Hier zij wel alvast de opmerking van Wijffels 
(KVP) aan de vergetelheid ontrukt, toen hij constateerde dat internationali
satie van het monetaire beleid eerder aan de orde was dan nationalisatie. 
Met de nationalisatie was de greep op het monetaire beleid nog niet verze
kerd.21

b. De nieuwe Bankwet-1948
De eerste Bankwet, "houdende voorzieningen omtrent De Nederlandsche 

Bank", dateerde uit 1863. Deze wet, die voorzag in het recht van de - door 
overheidsinitiatief in het leven geroepen - particuliere Bank om voor 25 
jaar als circulatiebank werkzaam te zijn, werd telkens verlengd en herzien. 
De Bankwet van 1937 (Stbl. 401), die de functie van de Bank als circulatie
bank tot 31 maart 1942 vastlegde, was door de bezettende macht met ingang 
van 1 juli 1943 buiten werking gesteld. Bij de herinvoering van de Bankwet- 
1937 met ingang van 6 oktober 1945 waren, zoals in de inleiding op deze 
subparagraaf vermeld, enkele ingrijpende wijzigingen in deze Bankwet-1937 
aangebracht, die het publieke karakter van de Bank moesten vastleggen (be
noeming directieleden; Bankraad; aanwijzingsbevoegdheid van de minister 
van Financiën). Verder werd uitbreiding gegeven aan de bevoegdheid van 
de Bank tot het verrichten van operatiën op de open markt. De bepaling 
omtrent de dekking der onmiddellijk opeisbare verplichtingen van de Bank 
bleef voorlopig buiten werking: een logisch gevolg ook van de Duitse roof 
van een deel van de goudvoorraad en het gebruik door de Staat van de 
goud- en dollardepots van de Bank in de V.S. (KB 18 mei 1944, Stbl. E. 31; 
vergoed bij KB van 16 februari 1946, Stbl. G. 33), waartegenover een geld-
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overvloed heerste die tot geldzuivering noopte. Juist in samenhang met die 
geldzuivering kreeg de Bank een taak toegewezen bij het toezicht op de 
credietverstrekking door het bankwezen (Beschikking deblokkering, 25 sep
tember 1945, Stbl. F. 196), waarnaast verder werd teruggevallen op het uit 
1933 daterende "gentlemen's agreement" tussen de Bank en de handelsban
ken dat begin 1946 uitmondde in een overeenkomst van deze aard van de 
Bank met de leden van de bedrijfsgroep Handelsbanken en de centrales van 
de landbouwcredietbanken met betrekking tot het toezicht van de Bank. 
Deze overeenkomst bevatte in de kern enkele aanbevelingen van de staats
commissie voor het bankwezen (-De Geer, De Vries, 1937-1940).22 Het 
nieuwe Bankstatuut zou ook deze ontwikkeling moeten vastleggen.

Het wetsontwerp tot vaststelling van nieuwe bepalingen nopens het Sta
tuut van De Nederlandsche Bank NV, waarbij de Bankraad breder werd sa
mengesteld en de Bankwet-1937 werd aangepast "aan de nieuwere denk
beelden omtrent het geld en circulatiebank wezen", was in hoofdzaak geba
seerd op de adviezen van de commissie-De Vries. Wél had Lieftinck zich 
enkele afwijkingen veroorloofd zoals inzake het toezicht op het credietwe- 
zen, het beroep tegen een aanwijzing van de minister aan de Bankdirectie, 
het voorzitterschap en de samenstelling van de Bankraad, de taak van de 
Bankraad en het niet vrijstellen van de Bank van allerlei belastingen, zoals 
de commissie-De Vries in een apart artikel 7 had voorgesteld. Aan de meeste 
hier genoemde wijzigingen die Lieftinck in het voorontwerp van wet van 
de commissie-De Vries had aangebracht zal hieronder per onderwerp afzon
derlijk aandacht worden besteed.

Een van de belangrijkste punten in dit wetsontwerp betref de Bankraad, 
waaraan in deze thematisch geordende behandeling van het onderwerp 
Bankwet in het parlement het eerst aandacht zij besteed. Deze Raad, aan
vankelijk bestaande uit de Koninklijke Commissaris en acht door de minis
ter van Financiën benoemde leden (1945), werd vervangen door een college 
bestaande uit: de Koninklijke Commissaris - die in afwijking van het voor- 
stel-De Vries, dat hiervoor de President van de Bank op het oog had, het 
voorzitterschap van de Bankraad moest bekleden -, vier leden van de Raad 
van Commissarissen van de Bank en twaalf leden, benoemd door de Kroon, 
waarbij de minister van Financiën het advies had in te winnen bij de mi
nisters van Economische Zaken, Verkeer en W., Landbouw V. en V. en So
ciale Zaken. De twaalf Kroonleden moesten de handel (inclusief verkeer), 
nijverheid, het agrarisch bedrijfsleven (elk met twee leden), de gezamenlij
ke arbeidsorgnisaties en de deskundigheid op het gebied van het geld- en 
bankwezen (elk met drie leden) vertegenwoordigen.23 De vergaderingen 
van de Bankraad zouden worden bijgewoond door de directie van de Bank 
en - door Lieftinck toegevoegd - de thesaurier-generaal en vertegenwoordi
gers van Economische Zaken en Landbouw, V. en V., die allen daarin een 
raadgevende stem hadden. De President van de Bank diende aan de Bank
raad verslag te doen over de algemene economische en financiële ontwik
keling en over de door de Bank gevolgde politiek. Beraadslaagd kon worden 
over onderwerpen, die door een of meer leden ter tafel werden gebracht in
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verband met de positie en de taak van de Bank. De minister van Financiën 
kon, na daarover met de directie overleg te hebben gepleegd, de Bankraad 
horen over aangelegenheden, die voor de richtlijnen van het te voeren 
bankbeleid van algemeen belang zijn. Lieftinck had ten opzichte van het 
ontwerp-De Vries daar nog aan toegevoegd de bevoegdheid van de Bank
raad om uit eigen beweging de minister van Financiën van advies te dienen 
inzake de hiervoor genoemde aangelegenheden.

Over de Bankraad zijn in de Tweede Kamer slechts enkele opmerkingen 
gemaakt. In aansluiting op zijn betoog, waarin hij naasting van de Bank 
vanuit het algemeen welzijn kon billijken, heeft Sassen (KVP) in de plenai
re zitting op 20 januari 1948 het gemeenschapselement bij de benoeming 
van de directie en de commissarissen van de Bank te gering gevonden. Vol
gens de constructie in de nieuwe Bankwet was de regering oppermachtig bij 
de benoeming van de directie. De Raad van Commissarissen was namelijk 
belast met het doen van voordrachten voor de directie - waartoe een ge
meenschappelijke vergadering met de directie werd gehouden -, waaruit de 
overheid een keuze kon (niet: behoefde te) maken. De aandeelhouders (= de 
overheid) gaven de doorslag bij de benoeming van commissarissen, waar
voor een voordracht zou worden gemaakt door de directie en commissaris
sen (wier benoeming weer door de overheid werd gecontroleerd). Begrijpe
lijk dat Sassen de overheidsinvloed te groot vond en voorstelde de Bank
raad de voordrachten te laten doen voor leden van de directie en de Raad 
van Commissarissen. Sassen botste op Lieftinck. In de visie van Lieftinck 
fungeerde de Bankraad als een onafhankelijk orgaan tussen de minister van 
Financiën en de directie van de Bank in. Een dergelijk adviesorgaan, waarin 
de directie slechts een adviserende stem zou hebben, leek Lieftinck onge
schikt om de voordrachten te doen. De Raad van Commissarissen zou vol
gens Lieftinck gevarieerd genoeg worden samengesteld, zodat een over- 
heidsdictaat niet behoefde te worden gevreesd. Smeenk (ARP) viel de mi
nister bij en vond de Bankraad te groot voor benoemingszaken. Daarente
gen heeft Teulings (KVP) ronduit gezegd bevreesd te zijn voor de gevaren 
van coöptatie, door de directie zo'n nadrukkelijke plaats te geven bij het 
doen van voordrachten. In deze zaak kreeg Teulings steun van de CPN. 
Hofstra (PvdA) was er tevreden mee dat de Raad van Commissarissen vol
doende breed zou worden samengesteld. Het amendement van Sassen in 
deze zaak werd met 35 stemmen tegen en 28 stemmen voor verworpen, 
waarbij opviel dat KVP, CPN en een vijftal PvdA-fractieleden voorstemden. 
De rest van de Kamer was tegen.24 Een amendement van Sassen om de 
Bankraad en daarmede het hierin vertegenwoordigde bedrijfsleven in te 
schakelen bij de benoeming van commissarissen werd door de regering 
overgenomen. Lieftinck had erkend dat coöptatie bij de benoeming van de 
commissarissen niet ondenkbaar was. Hofstra heeft een eigen amendement 
in deze kwestie, met het doel de directie bij de voordracht van commissaris
sen uit te sluiten, daarop ingetrokken. Sassen bereikte ook dat de Bankraad 
op de voorgestelde wijze zou worden samengesteld "in afwachting van de 
totstandkoming van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie".25
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Enige strijd was er over de artikelen inzake de vertegenwoordiging van 
de werknemers in de Bankraad. De gezamenlijke arbeidsorganisaties - die bij 
amendement van Sassen waren gewijzigd in "gezamenlijke centrale werk
nemersorganisaties" - zouden drie zetels krijgen in de Bankraad. 
Hoogcarspel (CPN) stelde voor om er zes zetels van de maken, omdat hij 
vermoedde dat de zetels exact gekozen waren voor het NVV, de KAB en het 
CNV. Hofstra noemde dit voorstel "overbiedingspolitiek". De PvdA was er 
verheugd over dat er een college kwam "dat voldoende gedemocratiseerd 
is". Daarbij achtte Hofstra het niet uitgesloten dat ook andere groepen, in de 
Bankraad vertegenwoordigd, werknemers zouden afvaardigen. De CPN- 
afgevaardigde vond toch dat een bredere afvaardiging van de werknemers 
gerechtvaardigd was, omdat "tenslotte de gehele maatschappelijke rijkdom 
zijn ontstaan dankt aan de arbeiders". Hij kreeg echter voor zijn voorstel 
slechts de steun van zijn eigen fractie (69 tegen 7).26

De formulering in de nieuwe Bankwet, zoals voorgesteld door Lieftinck, 
van de taak van de Bank en de daarbij behorende bepaling omtrent de aan
wijzingsbevoegdheid  voor de minister van Financiën, gehoord de Bank
raad, resp. artikelen 9 en 26, zouden de meeste aandacht trekken. Op deze 
twee artikelen concentreerde zich het verzet van de rechtse oppositiepar
tijen en zou de tegenstem van deze groeperingen zich baseren. Een om
schrijving van de taak van De Nederlandsche Bank - te weten het reguleren 
van de waarde van de Nederlandse geldeenheid, het verzorgen van de 
geldsomloop in Nederland, het vergemakkelijken van het girale geldver
keer in Nederland en het bevorderen van het betalingsverkeer met het bui
tenland; het uitoefenen van het toezicht op het credietwezen - was nieuw en 
ontleend aan recent ontwikkelde formuleringen in bankwetten in het bui
tenland (Australië, 1945). In de dagen van de metalen standaard lag de zaak 
eenvoudig. Nadat de wetgevende macht had bepaald welke metalen stan
daard in het land gold, had de circulatiebank een duidelijk richtsnoer in het 
beleid. Omdat de gouden standaard was verdwenen en Lieftinck de herin
voering van deze standaard in het internationale monetaire systeem uit
sloot, moest een richtsnoer voor het beleid van de Bank worden geformu
leerd. Gelet op de discussies die er onder de monetaire deskundigen was 
over de vraag wat het beste richtsnoer voor de monetaire politiek was - uit
eenlopend van stabilisering van het prijsniveau tot conjunctuuregalisatie -, 
was gekozen voor een algemene verklaring: de Bank had tot taak het regu
leren van de waarde van de Nederlandse geldeenheid "op zodanige wijze te 
bevorderen als voor 's lands welvaart het meest dienstig is" (art. 9, lid l) .27 
Deze formulering was zeer ruim. Lieftinck heeft in de Kamer op 21 januari
1948 de regulering van de waarde van het geld in het brede kader van de 
algemene sociaal-economische politiek onderscheiden naar korte en lange 
termijn.28 Op lange termijn zou de monetaire politiek gericht moeten zijn 
op de bevordering van de verhoging van het algemeen levensniveau door 
regelmatige ontwikkeling van de productie en een rechtvaardige verdeling 
van het nationale inkomen; op korte termijn was het richtsnoer "het voor
komen en het eventueel compenseren van economische storingen, voor
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zover dit doel niet beter met fysieke middelen kan worden gediend". Hand
haven van de interne en externe stabiliteit was derhalve een te nauwe 
richtlijn. De vraag welke concrete maatregelen op een bepaald moment het 
meest opportuun waren was er allereerst een van regeringsbeleid en kon 
derhalve niet aan de circulatiebank worden overgelaten. "De richting van 
het monetaire beleid dient door de Overheid te worden bepaald; de circula
tiebank voert dat beleid uit", aldus Lieftinck, die betoogde dat ook in de tijd 
van de metalen standaard de koers werd uitgezet door de overheid (keuze 
van standaard). Aansluitend op de taakomschrijving werd dan ook voorge
steld in de Bankwet een bepaling op te nemen, overeenkomend met die uit 
het KB van 1 oktober 1945, waarbij de minister van Financiën de bevoegd
heid kreeg ter coördinatie van de monetaire en financiële politiek van de 
regering en de politiek van de Bank, de Bankraad gehoord, aan de Bankdi- 
rectie ter bereiking van dat doel de nodige aanwijzingen te geven, waartegen 
de directie binnen drie dagen schriftelijk bedenkingen kon inbrengen bij de 
Kroon (art. 26). Op de aanwijzingsbevoegdheid en de beroepsprocedure zal 
in deze subparagraaf nog worden teruggekomen. Indien men bij de beoor
deling van dit wetsontwerp de taakbepaling in het ontwerp-Bankwet om
trent de uitoefening van het toezicht door de Bank op het credietwezen - art. 
9, lid 3, een aanscherping van het gentlemen's agreement tussen de Bank en 
de crediet ver lenende instellingen - en de opheffing van de begrenzing in de 
aan- en verkoop van schatkistpapier (art. 15, b), welke thema's nog verderop 
aan de orde zullen komen, met dit artikel 26 (aanwijzingsbevoegdheid) in 
verband bracht en pessimistisch was over de natuur van de mens, kon toch 
het beeld oprijzen van een nationale Bank als instrument in de handen van 
de minister van Financiën om eigen tekorten eindeloos te financieren, een 
wurgende greep op de credietverlening uit te oefenen en de staatsmacht te 
vergroten.

Zo, als hiervoor geschetst, interpreteerde De Wilde (ARP) op 20 januari
1948 in de Tweede Kamer de betrokken artikelen over de taak van de Bank 
en de aanwijzingsbevoegdheid voor de minister van Financiën. Zijn be
zwaar was dat de nieuwe Bankwet in wezen een voortzetting was van de 
bankpolitiek uit de Duitse bezettingstijd, hetgeen hij meende te bespeuren 
in de ondergeschiktheid van de Bank aan de centrale overheid, de aanwij
zingsbevoegdheid van de minister (eerst: Rijkscommissaris) en de onbe
grensde mogelijkheid schatkistpapier te plaatsen. Voor De Wilde dreigde 
een gezond dualisme tussen overheid en volk te worden opgelost in de idee 
van een volksgemeenschap, waar de overheid "als een soort gekozen direc
tie in een grote vennootschap fungeert". De volkskracht zou aldus haar 
zelfstandigheid verliezen en aan de staat ondergeschikt worden gemaakt. In 
dit kader zou de Bank onvermijdelijk een politiek instrument moeten wor
den, zeker door de artikelen 9 en 26 van de voorgestelde Bankwet. Kort en 
krachtig stelde De Wilde het aldus: "Ik wil niet een toestand helpen schep
pen op de lange baan, die het nationaal-socialisme in een paar jaar wilde 
creëren. Ik moet van dit stelsel niets hebben."29 Zoals nog aan de orde zal
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komen in deze subparagraaf heeft De Wilde getracht door amendering het 
wetsvoorstel naar zijn idee te fatsoeneren, evenwel zonder succes.

Voor Bierema (VVD) school het grootste gevaar in de onbepaaldheid van 
het beleid in art. 9, zodat wat dienstig was voor 's lands welvaart moest wor
den bepaald door de minister van Financiën, gezien art. 26. Er was bijvoor
beeld geen rem meer op geldschepping. Het beroep op de Kroon onder uit
schakeling van de Raad van State was volgens Bierema een wassen neus.30 
Zeer fel keerde zich Van der Feltz (CHU) tegen de artikelen 9 en 26. "De mi
nister van Financiën wordt dus oppermachtig. Hij is aan geen enkel voor
schrift gebonden bij zijn geldpolitiek via De Nederlandsche Bank en de 
vorm van een NV brengt mee, dat alles geschiedt buiten de volksvertegen
woordiging om", aldus de woordvoerder van de CHU-Kamerfractie. Bij een 
persoon als Lieftinck - immers afkomstig uit CHU-kring - zou het volgens 
Van der Feltz allemaal wel meevallen, maar "als iemand van de geaardheid 
van zijn partijgenoot, de heer Hofstra", als minister van Financiën achter de 
ministertafel zou zitten, vreesde hij het ergst. Zeker in een tijd van begro
tingstekorten moest de minister beschermd worden tegen zichzelf "om geen 
maatregelen te nemen, die tijdelijk verlichting kunnen brengen, maar die 
uiteindelijk het Nederlandse volk meer schade dan voordeel kunnen 
brengen". De voorgestelde Bankwet was in deze vorm dan ook "onaan
vaardbaar" voor de CHU. Het was absoluut noodzakelijk dat wettelijk richt
lijnen voor het monetair beheer zouden worden gegeven.31

Op de omschrijving van de taak van de Bank diende Sassen (KVP) een 
amendement in, waarbij ook het zoveel mogelijk stabiliseren van de waarde 
van de geldeenheid - naast het reguleren er van - als taak voor de Bank werd 
gezien. Sassen zag deze toevoeging meer als "een knoop in de zakdoek" van 
regering en Bank. De dienende functie van het geld werd hiermede volgens 
hem niet betwist. Voor Hofstra was het een loze formule. Het was niet uit
gesloten dat uit conjuncturele overwegingen de waarde van de munt-een- 
heid soms veranderd moest worden. Hoe moest men dan met deze formule 
werken? Daarentegen was Hoogcarspel (CPN) zeer ingenomen met dit 
voorstel, dat er toe kon bijdragen dat de gulden waardevast bleef en de 
koopkracht behouden, bang als hij was dat anders sluipende loonsverlaging 
door de regering via depreciatie van de gulden kon worden bereikt. Lieftinck 
vond dit amendement geen grote verbetering, daar het onduidelijk bleef 
naar welke maatstaven men stabiliteit wilde bereiken. Het kon volgens hem 
echter geen gevaar om te vermelden dat het stabilisatieprobleem bij de 
overwegingen van de directie van de Bank werd betrokken. Het amende
ment werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen, al is deze aanvul
ling in de taakomschrijving onvoldoende geweest om de oppositie tegen de 
Bankwet op dit belangrijkste punt weg te nemen.32

Omstreden was de passage in de taakomschrijving van de Bank, waarbij 
de Bank op het credietwezen diende toe te zien. Afwijkend van het advies 
van de commissie-De Vries had de minister van Financiën hieraan toege
voegd (art. 9, lid 4) dat bij AMvB, de Bankraad gehoord, zo spoedig mogelijk 
bij wet bekrachtigd, nadere regels konden worden gesteld, volgens welke de
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Bank dat toezicht diende uit te oefenen in het belang van de solvabiliteit en 
de liquiditeit der credietinstellingen en van een gezonde en op juiste begin
selen van bankbeleid berustende credietverlening. Lieftinck wilde deze mo
gelijkheid achter de hand hebben voor het geval het vrijwillig geaccepteerde 
toezicht van de Bank, berustend op het al eerder genoemde gentlemen's 
agreement, niet meer zou functioneren.33 Een wettelijke regeling van het 
toezicht op het particuliere bankwezen achtte de minister evenwel niet 
noodzakelijk.34 Het was de commissie-De Vries niet gelukt de minister van 
Financiën over te halen de opdracht voor de commissie zodanig te formu
leren dat ook (het toezicht op) het particuliere bankwezen, naar het voor
beeld van de Bank-of-England-bill, als uitvloeisel van de plaats van dit 
bankwezen in de gemeenschap tegelijk met de wijzigingen ten aanzien van 
De Nederlandsche Bank voorwerp van studie ten behoeve van een voor
ontwerp van wet zou kunnen worden. De tamelijk blanco formule over het 
toezicht op het credietwezen uit de koker van de commissie was daarvan 
het gevolg.35

In zijn betoog in de Tweede Kamer op 20 januari 1948 heeft Sassen (KVP) 
de door Lieftinck uitgedachte vorm om bij AMvB regels voor dat toezicht te 
stellen niet gelukkig gevonden. Hij vond het beter als de regels voor het 
toezicht op het credietwezen rechtstreeks bij wet zouden worden vastgelegd, 
zodat de Staten-Generaal hun bevoegdheden zouden kunnen uitoefenen. 
Het toezicht op het credietwezen mocht volgens hem trouwens "nooit ont
aarden in een ingrijpen in individuele gevallen van credietverlening". 
Daarentegen ging Hofstra (PvdA) nog verder dan Lieftinck op dit punt. Om 
de gemeenschapsbelangen veilig te stellen tegenover commerciële belangen 
wilde hij de particuliere banken onder overheidscontrole brengen. "Per
soonlijk meen ik zelfs dat wij in snel tempo groeien naar het tijdstip, waar
op het particuliere bankwezen volledig dient te worden gesocialiseerd."36 
Lieftinck was het met Hofstra wel eens dat een wettelijke regeling van het 
particuliere bankwezen moest worden voorbereid, zij het rustig en gedegen, 
maar dat in afwachting daarvan een machtiging zoals in de Bankwet voor
gesteld niet kon worden gemist, omdat "er op het kritieke moment geen tijd 
te verliezen is". In een fase van grote spanningen op de kapitaalmarkt en op 
een moment dat het herstel er mee gediend was dat een zo effectief mogelijk 
gebruik van het beschikbare kapitaal werd gemaakt, kon immers niet wor
den uitgesloten dat het gentlemen's agreement tussen Bank en credietin
stellingen onvoldoende zou blijken te werken.37 Pogingen van De Wilde 
om bij amendement het toezicht van de Bank op het credietwezen te binden 
aan de term "noodzakelijk voor de vervulling van haar taak in deze wet 
omschreven" en te eisen dat de regels voor het toezicht bij wet zouden wor
den vastgesteld stuitten op het verzet van Lieftinck. De minister wilde hoe 
dan ook voorkomen dat er een chaotische toestand zou ontstaan, als een 
van de banken het agreement zou opzeggen. Wél was hij bereid om toe te 
voegen dat de vaststelling van de regels voor het toezicht op de credietin
stellingen zou geschieden "in afwachting van de totstandkoming van een 
wettelijke regeling van het toezicht op het credietwezen". De voorstellen
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van De Wilde werden daarop verworpen door samenwerking van PvdA, 
KVP en CPN. De wet Toezicht Credietwezen kwam in 1952 in het Staats
blad.38 Na deze concessie van Lieftinck was de poging van Hofstra om bij 
amendement strafbepalingen in te voeren voor het niet-nakomen van de 
bij AMvB te stellen regels voor het credietwezen bij voorbaat vruchteloos, al 
viel Lieftinck zijn partijgenoot niet af. Sassen en De Wilde hadden ver
klaard niets in het voorstel van Hofstra te zien. Hofstra trok zijn voorstel op 
23 januari 1948 in.39

Een deel van de oppositie had nogal wat bezwaren tegen de onbeperkte 
mogelijkheid (in de nieuwe Bankwet) voor de Bank om schatkistpapier ten 
laste van het Rijk te kopen en te verkopen. Van de kant van ARP, CHU en 
VVD kwam het voorstel om de oude beperking van de Bankwet-1937 - 
schatkistpapier kon alleen worden aangekocht, voor zover dat zich in han
den van derden bevindt - weer in te voeren. Ook de KVP kwam met een 
soortgelijk voorstel. De oppositie had in zoverre begrip voor de minister 
van Financiën dat in bijzondere omstandigheden van deze regel kon wor
den afgeweken bij AMvB, welke bekrachtigd zou moeten worden bij wet.40 
Lieftinck achtte het echter wenselijk dat de Bank de mogelijkheid had om 
open-markt-politiek te bedrijven en de staat de hulpzame hand te bieden 
"wanneer de staat over ruimere geldmiddelen de beschikking wenst". Dit 
was te meer noodzakelijk, aangezien de discontoschroef aan effectiviteit had 
ingeboet. Lieftinck wees er verder nog op dat vrijwel alle centrale banken de 
bevoegdheid hadden tot het kopen en verkopen van staatsfondsen. Een rem 
op de ongelimiteerde plaatsing van schatkistpapier bij de Bank was gelegen 
in art. 9.41 De KVP legde zich bij monde van Teulings bij het betoog van 
Lieftinck neer. Teulings verklaarde ronduit dat hij "tegenover de minister, 
die op dit terrein in de sfeer der universiteit zijn licht heeft doen schijnen, 
nooit zo 'bij”’ was.42 Toen de minister tenslotte in staat was, na een korte 
schorsing en instructies aan zijn ambtenaren, te verklaren dat de beperking 
in de Bankwet-1937 inzake het schatkistpapier een unicum op de wereld 
was, trok Teulings zijn amendement in. De Wilde zag zijn voorstel slechts 
gesteund door ARP, CHU, VVD en SGP.43

De Wilde heeft ook een amendement ingediend op het befaamde artikel 
26, dat handelde over de bevoegdheid van de minister van Financiën aan de 
Bankdirectie aanwijzingen te geven. De commissie-De Vries had voorge
steld de Raad van Ministers, als orgaan waar de gehele regeringspolitiek 
werd bepaald, beroepsinstantie voor de directie van de Bank tegen een aan
wijzing van de minister van Financiën te doen worden. Lieftinck vond het 
echter niet juist de Raad van Ministers als administratief orgaan voor be
roepsprocedures in te stellen en gaf er de voorkeur aan de behandeling van 
het beroep van de directie van de Bank een zaak te doen zijn van intern re- 
geringsberaad, in welke richting hij dan ook tegenover de Tweede Kamer tot 
concessies bereid was (zie hieronder). In het wetsontwerp werd derhalve be
roep op de Kroon voorgesteld. De Kroon zou dan beslissen of de aanwijzin
gen zouden worden opgevolgd (art. 26, lid 1 en 2). De Afdeling Geschillen 
van Bestuur van de Raad van State werd van bemoeienis met een geschil
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tussen Bankdirectie en minister van Financiën uitgesloten verklaard (art. 
26, lid 3), waarvoor de minister in zijn toelichting de noodzaak uit landsbe
lang op korte termijn een beslissing op een bezwaarschrift van de Bankdi
rectie te kunnen nemen aanvoerde. De bezwaren van de Bankdirectie tegen 
een aanwijzing van de minister van Financiën zouden met de grootst mo
gelijke zorgvuldigheid worden getoetst aan de algemene politiek van de re
gering.44 Tevoren hadden Bankraad en Bankdirectie tegen deze afwijking 
door Lieftinck van het voorstel-De Vries geprotesteerd. Niet ten onrechte. 
Zoals de tekst in het wetsvoorstel luidde besliste de facto de minister van 
Financiën over de bedenkingen die tegen zijn eigen aanwijzing waren inge
bracht. De vage bewoordingen over zorgvuldige toetsing in de Memorie van 
Toelichting vroegen om verduidelijking.

Het voorstel van De Wilde luidde om de Raad van State bij de beroeps
procedure van de directie tegen een aanwijzing van de minister in te scha
kelen. Hij nam geen genoegen met de concessies die Lieftinck inmiddels bij 
de Memorie van Antwoord had gedaan. In dit stuk had Lieftinck aangekon- 
digd dat bij een geschil tussen minister en Bankdirectie het gehele kabinet 
zou worden geraadpleegd en dat in gevallen, waarin de beslissing in appèl 
afweek van het gevoelen van de directie, zowel dit gevoelen als die beslis
sing, met redenen omkleed, zouden worden gepubliceerd in de Nederlandse 
Staatscourant, tenzij het landsbelang zich tegen publicatie zou verzetten. Bij 
Nota van Wijziging werd deze publicatieplicht aan het aanwijzingsartikel 
toegevoegd. Lieftinck achtte het onjuist en overbodig de raadpleging in het 
kabinet dwingend in de wet vast te leggen. Onjuist, omdat het hier de in
terne verhouding tussen de bewindsman van Financiën en zijn ambtgeno
ten zou betreffen en overbodig, aangezien geen minister van Financiën tot 
stappen op dit terrein zou overgaan zonder zich van de instemming van het 
kabinet overtuigd te weten. Het beraad in het kabinet waarborgde volgens 
Lieftinck een weloverwogen beslissing.45

Sassen vond dit kennelijk toch te vaag en vroeg of een afwijzing van het 
beroep van de directie tegen een aanwijzing van de minister van Financiën 
niet door de gehele ministerraad moest worden gecontrasigneerd. Lieftinck 
heeft in de vergadering van de ministerraad van 21 januari 1948 deze kwes
tie aan de orde gesteld en als zijn mening gegeven dat één minister de ver
antwoordelijkheid draagt in deze geschilprocedure, al zou het Reglement 
van Orde van de ministerraad zodanig kunnen worden gewijzigd dat alle 
beroepen van de directie van de Bank de ministerraad moesten passeren. 
Beel en Drees verklaarden zich hiermede akkoord. Het was volgens deze 
twee ministers een zaak van de Kroon en het Kabinet, niet van de Kamer, 
uit te maken wie de verantwoordelijkheid draagt en tekent.46 Sassen kreeg 
dezelfde dag bij de voortzetting van het debat over het nieuwe bankstatuut 
te horen dat de regering overwegend bezwaar had tegen zijn voorstel. Wél 
zou het Reglement van Orde van de ministerraad vastleggen dat een KB, 
zoals voorzien in art. 26 met betrekking tot het beroep van de Bankdirectie 
tegen een aanwijzing, onderwerp zou zijn van beraadslaging in de minis
terraad en dat in de ministerraad over een dergelijk KB zou worden beslist.
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Deze belofte is bij de herziening van het Reglement van Orde voor de Raad 
van Ministers bij KB van 23 april 1949 (Stbl. J. 185) nagekomen. Ook over 
publicatie in de Nederlandse Staatscourant van het beroep van de directie en 
het afwijkend standpunt van de ministerraad op dit appèl dient volgens de 
sindsdien geldende formulering in dit Reglement te worden beraadslaagd.47

Toen De Wilde uiteindelijk zijn amendement over de inschakeling van 
de Raad van State in discussie bracht, was de animo om dit voorstel te steu
nen, gelet op de nadere verklaringen van de minister, gering. Teulings 
(KVP) noemde het overbodig. De minister van Financiën achtte de proce
dure met de Raad van State bij een beroep op een aanwijzing te omslachtig 
en beschouwde zijn toezeggingen als afdoende waarborgen. Hij ontried het 
amendement, dat vervolgens met 55 tegen 21 (ARP, CHU, VVD, SGP) werd 
verworpen. Het gehele wetsvoorstel betreffende het nieuwe bankstatuut 
werd tenslotte met gelijke stemverhoudingen door de Tweede Kamer aan
genomen.48

In de senaat werden geen nieuwe zienswijzen op nationalisatie en Bank
statuut ontwikkeld, zoals de leden van de Eerste Kamer die het woord voer
den ook zelf opmerkten. Na de uitvoerige behandeling in de Tweede Ka
mer, die vier dagen in beslag had genomen, was dat ook te verwachten. 
Hoewel Rip (ARP) en Zegering Hadders (VVD) bij de debatten in de senaat 
op 21 april 1948 bezwaren hielden tegen beide wetsvoorstellen, was 
Vixseboxse (CHU) bereid te erkennen, dat de denkbeelden omtrent positie 
en betekenis van De Nederlandsche Bank gingen in de richting die door 
Lieftinck gekozen was. Hij twijfelde echter zelf of die weg de juiste was. Van 
Santen was van mening dat er van socialisatie nog geen sprake was; de CPN 
zou echter ook in de Eerste Kamer steun geven aan de wetsontwerpen. 
Lieftinck herhaalde in het kort zijn argumenten. Hij besloot met de opmer
king dat met de beide wetten, eenmaal in het Staatsblad beland, een regeling 
tot stand was gebracht tussen regering en Bank, met zeer goede beloften voor 
de toekomst, "met het oog op het in ons land te voeren monetair beleid. 
Verantwoordelijkheid bij beide organen, zowel bij de regering als bij de 
Centrale Bank; een erkenning van de uiteindelijke verantwoordelijkheid, 
daar waar zij behoort, bij de regering, anderzijds waarborgen dat aan de ei
gen verantwoordelijkheid van de Centrale Bank ten volle recht wordt ge
daan." Het ontwerp tot naasting van de Bank werd met 21 tegen 11 aange
nomen, waarbij KVP, PvdA en CPN weer eendrachtig samenwerkten. Het 
Bankstatuut werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard 49 De wetten zijn 
vastgesteld 23 april 1948, Stbl. I. 165 en 166.

Anders dan de oppositie ter rechterzijde had gevreesd is van een dicta
tuur van de minister van Financiën ten aanzien van het beleid van de Bank 
geen sprake geweest, noch kon van enige aantasting van het prestige van de 
Bankpresident in zijn oordeel over het gevoerde financieel-economische 
beleid van het land in diens jaarverslag - waarvoor het Tweede Kamerlid 
Van der Feltz (CHU) zo gewaarschuwd had - worden gesproken. Van het ar
tikel betreffende de mogelijkheid tot het geven van aanwijzingen aan de 
Bankdirectie is door de achtereenvolgende ministers van Financiën nim-
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mer gebruik gemaakt. Het bestaan van dit artikel heeft er - samen met art. 9 
omtrent de eigen verantwoordelijkheid van de Bank - zeker toe bijgedragen 
dat minister en Bankpresident tot overeenstemming moeten komen over 
het te voeren beleid.50

3. De nieuwe regeling inzake het Nederlandse muntwezen

De armoede van Nederland weerspiegelde zich ook in de maatregelen die 
Lieftinck moest nemen om het Nederlandse muntwezen aan te passen aan 
de omstandigheden. De Muntwet van 1901 kende een "hinkende" stan
daard, waarbij er een gouden standaardmunt was van 10 en 5 gulden - in 
aansluiting op de officieel gehanteerde gouden standaard in het algeheel fi
nanciële verkeer - en zilveren munten (rijksdaalder, gulden, halve gulden), 
de zogeheten tekenmunten. De gouden munten zijn echter nauwelijks in 
omloop geweest. In de periode 1914-1925 was er een tijdelijke afwijking van 
de gouden standaard en werd de standaardmunt niet aangemaakt. De depre
ciatie in 1936 zorgde er voor dat de gouden standaardmunt een curiositeit 
met zeer hoge waarde werd. De overgebleven zilveren munten en de bron
zen pasmunten werden tijdens de bezetting vervangen door zinken mun
ten. Na de bevrijding werd bepaald dat de in omloop gebrachte zinken 
munten wettig betaalmiddel bleven (E. 87). Van het in verkeer brengen der 
voor het herstel der vooroorlogse circulatie in Amerika geslagen zilveren 
munten - er waren onder de oorlog voor vele miljoenen guldens zilveren 
kwartjes, dubbeltjes en 130 miljoen zilveren guldens geslagen - moest spoe
dig worden afgezien. Nadat deze munten op geringe schaal in omloop wer
den gebracht, bleek weldra dat deze aan de circulatie werden onttrokken. Het 
eerste na-oorlogse kabinet begreep dat er van een terugkeer naar de oude 
circulatiemiddelen geen sprake meer kon zijn en dat de voorbereidingen 
daartoe van de Londense kabinetten tevergeefs waren geweest. Er werd in 
1945 een muntcommissie in het leven geroepen, die het vraagstuk van het 
Nederlandse muntwezen moest bestuderen. Op basis van het rapport van 
deze muntcommissie diende Lieftinck op 12 juni 1947 bij de Tweede Kamer 
een wetsontwerp tot regeling van dat muntwezen in.51

Het kwam er op neer dat met de gouden standaard als basis voor het 
muntwezen werd gebroken. De gouden standaardmunten, die de facto al ja
ren niet meer als betaalmiddel dienst deden, werden de iure afgeschaft. De 
Memorie van Toelichting verklaarde hierover: "De circulatie van gouden 
munten kan bovendien voor een verarmd land als het onze stellig niet 
meer in aanmerking komen". Zou Nederland ooit nog tot de gouden stan
daard terugkeren, dan achtte Lieftinck het onjuist deze op basis van de gou
den specie-standaard te funderen. De voorgestelde muntwet kende nog wel 
de zilveren rijksdaalder en gulden, maar deze waren niet meer voor onbe
perkte bedragen wettig betaalmiddel, zodat deze van tekenmunt tot pas
munt waren geworden. De omschrijving van de zilveren munten werd ge
wijzigd ten opzichte van die in de muntwet van 1901 (gewicht, doorsnede). 
Voorlopig was het op dat moment onmogelijk zilveren munten in omloop
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te brengen, omdat de intrinsieke waarde van de zilveren munt ver zou uit
gaan boven de nominale waarde. De zilverprijs steeg nog steeds. Lieftinck 
wilde echter, gelet ook op de traditie van het land, voorshands de iure vast
houden aan de zilveren munten om alle mogelijkheden open te houden. 
Voorlopig moest worden volstaan met papieren guldens en rijksdaalders als 
betaalmiddel. Voor nikkelen rijksdaalders en guldens voelde Lieftinck niets. 
Hij was er van overtuigd dat het loslaten van de zilveren munten ernstige 
psychologische effecten zou hebben, waardoor de gulden kon worden aan
getast. Ook hechtte hij er aan dat de monetaire sanering kon worden be
kroond met de herinvoering van de bekende zilveren munten "als symbool 
van de terugkeer tot een solied geldwezen". Een invoering in de muntwet 
van nikkelen rijksdaalders en guldens zou te zeer "een blijvend symbool 
onzer nationale verarming" kunnen worden. Ten aanzien van de munten 
van de nominale waarde van 25 cent en lager lag de situatie volgens 
Lieftinck anders. Nikkelen kwartjes en dubbeltjes - de zilveren zouden niet 
in omloop worden gebracht - en de bronzen stuivers en centen dienden zo 
spoedig mogelijk de zinken munten, die daarbij waren uitgerust met "Ger
maanse" symbolen, te vervangen. In de loop van 1948 zou daarmee een 
aanvang worden gemaakt.52

Bij de behandeling in de Tweede Kamer op 27 januari 1948 bleek dat de 
linkerzijde van de Kamer grote moeite had met de afschaffing van de gou
den munt en het voorlopig niet invoeren van het zilveren muntstuk. 
Hoogcarspel (CPN) meende dat de bezwaren van Lieftinck om het zilver de 
iure los te laten even zo goed golden voor het goud. Hij wenste dan ook het 
gouden tientje de iure gehandhaafd te zien om een al te sterke waardever
mindering van het geld te voorkomen. Hofstra (PvdA) zag het liefst zoveel 
mogelijk zilveren munten onder de mensen verspreid, omdat hij het "in
dividueel en maatschappelijk gezien" beter vond dat "een arbeider wat zil
veren guldens in de kous heeft en op die manier een kleine spaarpot vormt, 
dan dat hij het papieren geld, ten aanzien waarvan de psychologische drang 
tot het vormen van een spaarpot niet bestaat, tot het laatste uitgeeft". 
Lieftinck had met deze stellingen nogal moeite. Hij zag niet in welk nut het 
had om geld op te potten in een oude kous. En aanhanger van het metallie
ke stelsel was hij niet. Herstel van de goudcirculatie - die trouwens voor de 
oorlog voor landen met een gouden standaard in de praktijk neerkwam op 
een goudkernstelsel - achtte Lieftinck onmogelijk. Het wetsontwerp werd 
zonder hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer en vervolgens op 13 
april 1948 in de Eerste Kamer na een kort debat aldaar aanvaard.53

De zilveren munten zijn weer ingevoerd in 1956, zodat naar Lieftincks 
woorden daarmee de voltooiing van de monetaire sanering van Nederland 
werd aangegeven. In 1967 evenwel moest de muntwet gewijzigd worden om 
nikkelen guldens en rijksdaalders in omloop te kunnen brengen. De zilve
ren munten zijn uit de omloop genomen.
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AANTEKENINGEN:

1 De betreffende wet houdende voorzieningen in verband met het herstel rechtsovergang 
rijksmarkengebied was in ontwerp bij de Staten-Generaal op 19 maart 1947 ingediend, HTK
1946-1947 Bijlagen, nr. 426. Het wetsontwerp werd op 2 juli 1947 behandeld in de Tweede 
Kamer: pp. 1875-1876 en z.h.st. aanvaard; op 16 juli 1947 ging de Eerste Kamer zonder beraad
slaging en z.h.st. met het ontwerp akkoord, p. 883 I. Het vrij betalingsverkeer dat tussen Ne
derland en de door de Duitse deviezenwet beheerste gebieden bij verordening nr. 65, 1941 (1 
april), werd ingevoerd voor rijksmarken en Tsjechische kronen, betrof Oostenrijk, Luxem
burg, Eupen, Malmedy, Elzas-Lotharingen, Sudeten-Duitsland, het protectoraat Bohemen en 
Moravië (Tsjechië), Danzig, Memel, de ingelijfde gebieden in Joegoslavië en Polen en het 
district Bialistok. In de wet werd in art. 4 het totale schadebedrag in Nederland op 25 miljard 
gulden gefixeerd. Voor personen die te goeder trouw hadden gehandeld kon hogere schade
vergoeding worden bepaald. Binnen bepaalde termijnen moest de zaak van de rechtsover
gang bij de door de minister van Financiën aangewezen instantie aanhangig gemaakt wor
den. Zie ook: J.H.F. Bloemers, Het herstel der aan het Rijksmarkengebied overgegane 
Nederlandse vermogenswaarden, in: ESB  25 mei 1949, pp. 413-415.

2 Zie de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp Overgang Rijksmarkenbezit, HTK 
1946 II Bijlagen, nr. 250, ingediend op 8 juli 1946. Lieftinck beschouwde het markenbezit als 
een clearingsaldo, omdat de marken door de Bank gedurende de oorlog moesten worden 
omgezet in guldens. Het was immers onmogelijk uit te zoeken of alleen de Nederlandse le
veranciers aan Duitsland hiervan hadden geprofiteerd en dus via de fiscus voor de schade 
moesten worden aangesproken, zoals sommige Tweede Kamerleden in het Voorlopig 
Verslag van 30 juli 1946 als mogelijkheid hadden geopend. Veelal waren het Duitse kopers 
die omzetting van marken in guldens hadden gewenst, terwijl ook bedacht moest worden 
dat sedert 1 april 1941 de gehele Nederlandse handel met het buitenland via de rijksmark 
verliep, niet alleen de handel op Duitsland. Zie ook Duynstee-Bosmans, Het kabinet 
Scherm erhorn-D rees, pp. 328, 348 en 695. De Tweede en Eerste Kamer hebben mondeling 
niet over dit onderwerp gesproken en het ontwerp van wet is derhalve een hamerstuk ge
weest, zie TK 2 aug. 1946, p. 66-11; EK 29 aug. 1946, p. 34 I, en is zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. De wet is vastgesteld op 31 aug. 1946, Stbl. G. 226. Het exacte bedrag aan rijks
marken was: 5.932.806.

3 Zie de Mem. v. Antw., d.d. 7 nov. 1946, behorend bij de Rijksbegroting 1946 en 1947, p. 21 II 
en Bijlage IV bij de Rijksbegroting 1948, Overzicht van de omvang van de staatsschuld op 30 
juni 1947, p. 30 II.

4 De boekvordering van de Bank op de Staat van 1500 miljoen gulden, die niet opeisbaar was, 
vormde een tegenpost van dat gedeelte van de bankbiljettencirculatie van de Bank, dat kon 
worden beschouwd als het minimum, waaronder die circulatie, naar mocht worden aange
nomen, niet zou dalen, aldus de Mem. v. Toel. bij nr. 250. Was dit de beruchte "papieren" 
standaard? Voor de rijksmarkenportefcuilleoverdracht speciaal: A.M. de Jong, De wetgeving 
nopens De Nederlandsche Bank 1814-1958. Een historische studie, 's-Gravenhage 1960, pp. 
346-353.

5 De overeenkomst is als bijlage opgenomen in het Verslag van De Nederlandsche Bank 
over hel boekjaar 1946, Amsterdam 1947, pp. 76-77. De overeenkomst werd geacht met in
gang van 1 januari 1947 te werken.

 ̂Zie de verklaring van Lieftinck, TK 21 jan. 1948 b.g.v. de behandeling van het wetsontwerp 
tot naasting van de aandelen Nederlandsche Bank, p. 1147 II. De pondenportefeuille betrof 
de schade bij de Bank door de devaluatie van het pond-sterling in 1931.
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7 Voor deze inleiding over de ontwikkelingen rondom de Bankwet-1937 en de samenstelling 
van de commissie-De Vries kon gebruik gemaakt worden van: Duynstee-Bosmans, Het ka
binet Scherm erhorn-Drees, pp. 325-327, hfdst. V, Het financieel-economische beleid, par. 1, 
De wederinvoering van de Bankwet-1937; A.M. de Jong, De wetgeving nopens De 'Neder
landsche Bank 1814-1958. Een historische studie, 's-Gravenhage 1960, spec. hfdst. XIX, De tot
standkoming van de wetten van 1948, par. 1, Het voorspel, pp. 364-366; alsook van de ar
chiefstukken met betrekking tot de Bankwetten-1948, die berusten in het archief van De Ne
derlandsche Bank NV.

8 Het advies van de Commissie-De Vries werd pas eind 1947 ter ver trouwelijke kennisne
ming aan de leden van de Staten-Generaal aangeboden, zie HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 488, 
stuk 8, p. 25. Het vertrouwelijk karakter is opgeheven en het advies door het departement 
openbaar gemaakt op verzoek van de commissie van rapporteurs, zie stukken 14, p. 33 en 15, 
p. 33, bij besluit van 1 november 1947 van Lieftinck. Het stuk is evenwel niet als bijlage bij 
nr. 488 opgenomen. Gebruik kon worden gemaakt van het exemplaar in het archief van De 
Nederlandsche Bank NV, dat ook de notulen van de commissie en de overige archiefstuk
ken met betrekking tot de bankwetten-1948 ter beschikking stelde van het onderzoek, waar
voor de Bank een woord van dank toekomt.

9 Voor het werk van de commissie-De Vries zij verwezen naar De Jong, De wetgeving, pp. 
366-371.

Wetsontwerp tot verklaring van algemeen nut van de naasting van de aandelen in het 
maatschappelijk kapitaal van Dc Nederlandsche Bank NV door de Staat en regeling dier 
naasting, nr. 488, stuknr. 2 met Memorie van Toelichting, ondertekend door Lieftinck en dc 
minister van Justitie. Lieftinck over de NV-vorm ook: TK 21 jan. 1948, p. 1148 I. Een syste
matisch overzicht van de parlementaire behandeling van de Bankwetten-1948 per artikel, 
zonder politieke context, biedt de dissertatie (NEH, Rotterdam) van: Pieter Siebesma, Enige 
critische beschouwingen bij de Bankwetten van 1948, Franeker 1949. J.T.J.M. van der Linden, 
Economische ontwikkeling en de rol van de overheid, Nederland 1945-1955, Amsterdam  
1985, geeft in hfdst. 9 een overzicht van de parlementaire behandeling van het wetsontwerp 
tot nationalisatie van De Nederlandsche Bank.

Art. 158 van de Grondwet-1938/1946 luidde dat onteigening ten algemene nutte niet kon 
plaats vinden dan na voorafgaande verklaring bij de wet, dat het algemeen nut onteigening 
vordert en tegen vooraf genoten of vooraf verzekerde schadehloosstelling, een en ander 
volgens de voorschriften der wet. De nieuwe formulering in de Grondwet (1983), art. 14, 
wijkt juist op het punt van het bij wet verklaren van algemeen nut van onteigening af. Het 
onteigeningsartikel richt zich overigens allereerst op onroerend goed, vervolgens op 
zakelijke rechten.

12 Zie het Voorlopig Verslag d.d. 26 aug. 1947, Algemeen en de Mem. v. Antw., d.d. 22 dec.
1947, behorend bij wetsontwerp nr. 488.
13 De Wilde, TK 20 jan. 1948, p. 1123 I.
14 Idem, p. 1125 II.

15 Lieftinck, TK 21 jan. 1948, p. 1146 II. L. doelde op het artikel van A. Zeegers, De nationali
satie van de Nederlandsche Bank, in: A.R. Staatkunde 17 (1947) pp. 213-222, die meende dat 
het onjuist was een staatsbank zonder meer als uiting van socialisatie en nationalisatie te 
zien.

16 Van der Feltz, TK 20 jan. 1948, pp. 1129 II - 1131.

17 Bierema, a.v., pp. 1127 II - 1129.
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18 Sassen, a.v., p. 1132 I; Hofstra, a.v., p. 1134 II -1136; Lieftinck, p. 1147 I.

19 Hoogcarspel, a.v., pp. 1138-1140; Lieftinck, p. 1163 II.
Mem. v. Toel., nr. 488, stuknr. 3, pp. 3 II- 4 I, alsook de bijlage met de dividenden uit de 

periode 1920-1945, p. 5, idem. In Engeland was bij de naasting van de centrale bank eveneens 
een rentegevende vordering op de staat verleend. Zie verder: Voorlopig Verslag, nr. 488, 
stuknr. 6, p. 19 I; Hofstra, TK 20 jan. 1948, p. 1138 I; Bierema, p. 1128 II; Hoogcarspel, p. 1138; 
antw., Mem. v. Antw., nr. 488, 8, p. 24 I en p. 1147II, TK 21 jan. 1948. Zie ook de argumentatie, 
aangehaald bij de overneming rijksmarken.

21 Volgens Dc Jong, De wetgeving, p. 385, was het vasthouden aan de vennootschapsvorm 
een compromis tussen de regeringspartijen. De commissie-De Vries had echter ook gepleit 
voor het handhaven van de NV-vorm. De socialisten in deze commissie waren niet na 
strijd tot deze NV-vorm overgehaald. In socialistische kring gaf de nieuwe Bankwet, die de 
minister van Financiën voldoende greep moest bieden op de gestes van de Bank en de Bank 
moest inpassen in de regeringspolitiek, de doorslag. Eindstemming TK: 22 jan. 1948, p. 1164 
II. Debat EK (met eindstemming): 21 april 1948, pp. 451-462.

22 Mem. v. Toel., nr. 488, stuknr. 5, Algemene Beschouwingen, p. 10. Dc Jong, De wetgeving, 
hfst. XVII en XVIII. Zie verder aantekening 24.

23 De verdeling zou als volgt worden: handel, nijverheid en agrarisch bedrijfsleven met ie
der twee afgevaardigden; arbeidsorganisaties en het geld-bankwezen met ieder drie, zie art. 
32, lid 2, van de nieuwe Bankwet.

24 Sassen, TK 20 jan. 1948, p . 1132 II; Lieftinck, TK 21 jan. 1948, p. 1151 I; Smeenk, TK 23 jan.
1948, p. 1192 I; Teulings-Hoogcarspel, idem, pp. 1192 II -1193; Hofstra, pp. 1193 11-1194 I, alwaar 
stemming over am. Sassen, waarvan tekst: p. 1191 II. De vijf PvdA-ers waren: Ten Hagen, 
Willems, Kupers, Van den Born, Burger.

2  ̂Am. Sassen m.b.t. benoeming commissarissen: TK 23 jan. 1948, pp. 1195-1196; verdediging 
Lucas, idem, p. 1197 I, zonder hoofdelijke stemming aanvaard, TK 27 jan. 1948, p. 1202 I.

2  ̂ Am. Hoogcarspel, verdedigd, p. 1197; Hofstra, pp. 1197 II- 1198 I; Lieftinck, p. 1198 I; 
Hoogcarspel weer, p. 1189 II; stemming, TK 27 jan. 1948, p. 1202 I.

27 Toelichting op art. 9, Mem. v. Toel., nr. 488, 5, pp. 1 1 II- 12 I.

28 Lieftinck, TK 21 jan. 1948, pp. 1148 II-1149 I.

29 De Wilde, TK 20 jan. 1948, pp. 1123-1127, citaat p. 1127 I.

Bierema, a.v., spec. pp. 1128 II-1129 I.

31 Van der Feltz, a.v., p. 1131.

32 Am. Sassen, TK 22 jan. 1948, p. 1165 I; Hofstra, idem, p. 1167 II; Hoogcarspel, p. 1169 I; 
Lieftinck, pp. 1170 II -1171 I; Hoogcarspel, p. 1173 I; Lieftinck, p. 1180; stemming, p. 1181 I.

33 Het toezicht op de credietverlenende instellingen werd beheerst door de volgende 
overeenkomst, als bijlage A bij de Mem. v. Antw., nr. 488, 8, verstrekt en eerder gepubliceerd 
in het Verslag van De Nederlandsche Bank N V  over het boekjaar 1944-1945, Amsterdam  
1946:
"De betrekkingen tussen De Nederlandsche Bank en het particuliere bankwezen vinden 
haar basis in een gentlemen's agreement, dat zij gesloten heeft met de individuele leden van 
de bedrijfsgroep Handelsbanken en met de centrales der landbouwcredietbanken. Dit 
gentlemen’s agreement bevat de volgende bepalingen:
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1. De banken verbinden zich de door De Nederlandsche Bank NV bij de uitoefening van 
haar toezicht gevraagde inlichtingen te verstrekken en elk daarbij in te stellen onderzoek te 
gedogen;
2. de banken verbinden zich jaarlijks een balans en winst- en verliesrekening in te dienen;
3. de banken verbinden zich eenmaal per maand staten, met betrekking tot haar bedrijf, in te 
dienen;
4.de banken verbinden zich kennis te geven van de door haar verleende credieten, die meer 
bedragen dan 5% van de eigen middelen der credictgevende instelling, of die 1 millioen 
gulden of meer belopen;
5. De Nederlandsche Bank NV behoudt zich het recht voor om, wanneer zij bij een der ban
ken tekenen ontwaart van een ontwikkeling, die haar minder gewenst voorkomt, daarom
trent met de betrokken bank in overleg te treden;
6. van reorganisatie, vrijwillige liquidering en fusionering, zo mede van duurzame deelne
ming in handelsbanken, wordt door de banken tijdig mededeling aan De Nederlandsche 
Bank NV gedaan;
7. toelating tot het lidmaatschap van de bedrijfsgroep Handelsbanken vindt niet plaats, dan 
na overleg tussen het Bestuur dier bedrijfsgroep en De Nederlandsche Bank NV.
De inzending van maandstaten door een vijftigtal leden van de bedrijfsgroep Handelsban
ken en door de beide centrales der landbouwcredietbanken, welke ten dele reeds sedert jaren 
plaats vindt, is thans op het gentlemen’s agreement gebaseerd. Het ligt in de bedoeling het 
aantal rapporterende banken geleidelijk uit te breiden, waarbij wellicht voor een aantal ban
ken met kwartaalstaten zal kunnen worden voldaan."
Zie over dit onderwerp ook: De Jong, De wetgeving, pp. 362-363.

34 Mem. v. Toel., nr. 488, 5, p. 12 I, toelichting op art. 9.

35 Zie de notulen van de commissie-De Vries, 9 nov. 1945 en 23 nov. 1945, archief De Neder
landsche Bank NV, Amsterdam.

36 Sassen, TK 20 jan. 1948, p. 1133 II; Hofstra, p. 1136 II; p. 1137.

37 Lieftinck, TK 21 jan. 1948, p. 1149 II.

38 Am. De Wilde, p. 1165 I; Lieftinck, pp. 1170-1172 I; p. 1175; stemming, p. 1181 I. De uitslagen 
waren 56-22 en 55-21, waarbij Kikkert (CHU) eerst voor het eerste am. De Wilde stemde, 
vervolgens tegen het tweede am. De Wilde. De Wet Toezicht Credietwezen: Stbl. 35, 18 jan. 
1952; het wetsontwerp daartoe werd ingediend op 19 april 1951 (nr. 2149).

39 Am. Hofstra, p. 1165 I; Hofstra, p. 1165 II voor toelichting; Sassen en Dc Wilde, resp. p. 1167
I en 1168 II; Lieftinck, p. 1172 I; intrekking, p. 1181.

40 Amendement: zie TK 23 jan. 1948, p. 1182.

41 Lieftinck, a.v., p. 1185.
42 Teulings, a.v., p. 1186 II.

43 Lieftinck, a.v., p. 1188 I; vervolg art. 15: pp. 1190-1191 1; stemming, p. 1191 I: 46-22. M.b.t. de 
bepaling in art. 17, dat omtrent de grenzen van het gezamenlijk bedrag der omlopende bank
biljetten, bankassignatiën en creditsaldi in rekening-courant bij de Bank voorschriften, vol
gens regelen bij de wet vast te stellen, zouden worden gegeven, is door Lieftinck een am. 
Sassen-Lucas overgenomen om in te voegen "mede ter bevordering van de stabiele waarde 
van de Nederlandse geldeenheid". Zie disc. in TK, 23 jan. 1948, pp. 1188 I I - 1190. De CPN trok 
een voorstel in om het gezamenlijk bedrag steeds bij wet vast te stellen.

44 Toelichting op art. 26, Mem. v. Toel., nr. 488, 5, p. 14 II.

45 Mem. v. Antw., nr. 488, 8, p. 26.
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46 Sassen, TK 20 jan. 1948, p. 1133 I; MR 21 jan. 1948, Buitengewone vergadering inzake Indië.

47 Lieftinck, TK 21 jan. 1948, p. 1151 I; Sassen ontkende elk wantrouwen jegens deze minister, 
TK 21 jan. 1948, p. 11601.

Voor de herziening van het Reglement van Orde van de Raad van Ministers inzake de be
handeling van de besluiten met betrekking tot de bedenkingen van de Bankdirectie tegen 
een aanwijzing van de minister van Financiën: De Jong, De wetgeving, p. 490. Bij de Comp- 
tabiliteitswet-1947 - zie par. I. 2. c. in dit hoofdstuk - is de besluitvorming door de Raad van 
Ministers inzake een beroepsprocedure wél vastgelegd, maar bij deze wet ging het om een 
beroep van een minister tegen een weigering door de minister van Financiën voor een 
gevraagde credietopening. Lag het nog voor de hand de conflictenregeling met een beroep op 
de Raad van Ministers in deze wet, betrekking hebbend op het interne financiële beheer bij 
de overheid, op te nemen (toch al een novum), een dergelijk beroep op de Raad van Minis
ters door personen of organen buiten de overheidssfeer gelegen, zoals in het geval van de 
directie van de zelfstandig (NV-vorm) gehouden Bank, bij wet mogelijk te maken had een 
tweede novum van zwaarwegend karakter betekend.

48 Am. De Wilde, TK 23 jan. 1948, p. 1194 II; stemming, TK 27 jan. 1948, p. 1202 I. Volgens art.
40 van de Wet op de Raad van State moest een afwijzende beschikking van de Raad van 
State altijd gepubliceerd worden. Eindstemming wetsontwerp 488, Bankwet, a.v., p. 1202 II.

49 EK 21 april 1948, pp. 451-462. Eindstemming, p. 462 II. Voor de artikelsgewijze behandeling 
van de Bankwet-1948 verwijs ik naar hfdst. XX van De Jong, De wetgeving, pp. 393-542. De 
parlementaire behandeling speelt bij De Jong een zeer ondergeschikte rol. Men zie daarvoor 
vooral ook Van der Linden, Economische ontwikkeling en de rol van de overheid, pp. 196- 
215, zonder de parlementaire strijd, maar met de verklaringen van Lieftinck over de kern
punten van de wetgeving. Bij KB van 12 juli 1948 (Stbl. I. 290) is de inwerkingtreding van de 
naasting bepaald op 1 augustus 1948. Op die datum begon ook de omzetting oude aandelen 
in inschrijvingen grootboek. Het zou tien jaar duren voordat de gehele 20 miljoen gulden 
aan aandelen (nominaal) was opgespoord en omgezet in grootboekschuld-intekeningen. Bij 
KB van 12 juli 1948 (Stbl. I. 291) trad de Bankwet van 1948 op 1 augustus 1948 in werking. Bij 
KB van 6 aug. 1948 (Stbl. I. 358) werden de organen en instanties aangewezen voor het doen 
van voordrachten voor de samenstelling van de Bankraad, volgens art. 32, lid 2, van de 
nieuwe Bankwet-1948. Dit besluit trad op 1 sept. 1948 in werking.

50 G. Puchinger, Dr. Jelle Zijlstra. Gesprekken en Geschriften, Naarden 1978, p. 162. H.G. 
Lubberdink concludeert in zijn: De betekenis van de ministeriële verantwoordelijkheid 
voor de organisatie van het openbaar bestuur, Deventer 1982, op p. 103 dat de Bank, ondanks 
de zelfstandigheid naar de vorm, op grond van de Bankwet-1948 moet worden beschouwd 
als een aan de minister van Financiën ondergeschikt orgaan: de minister van Financiën is 
derhalve volledig verantwoordelijk voor het optreden van de Bank. In dit kader past het re
gelmatig overleg tussen minister en Bankpresident, zoals dat tot op heden wordt gevoerd. 
Aldus zou het geven van aanwijzingen zijn voorkomen. G.A. Kessler, tot 1981 lid van de 
directie van DNB, komt in zijn analyse van het beleid van Holtrop naar aanleiding van 
diens overlijden, Holtrop wees steeds de weg. Oud-president van De Nederlandsche Bank 
herstelde het evenwicht, NRC  18 april 1988, p. 8, tot de conclusie dat het de gemeenschappe
lijke monetaire filosofie en de erkenning van eikaars primaire en uiteindelijke verantwoor
delijkheden zijn geweest die hebben gezorgd dat de samenwerking tussen de minister van 
Financiën en de Bank zo goed was dat er nimmer aanleiding is geweest tot toepassing van 
het aanwijzingsrecht ex art. 26 Bankwet-1948.
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51 Wetsontwerp houdende nieuwe regeling inzake het Nederlandse muntwezen, ingediend
12 juni 1947, nr. 487 HTK 1946-1947 Bijlagen, en Memorie van Toelichting. Voor de betaling 
van het zilver is met de V.S. een overeenkomst gesloten, zie Stbl. I. 181.
Handhaving zinken munten na de oorlog: KB van 14 sept. 1944, Stbl. nr. E. 87; ingevolge KB 
van 17 sept. 1944, Stbl. E. 93, hadden de maatregelen tot invoering van de zinken munten 
strikt genomen hun werking verloren. Krachtens KB van 5 juni 1945, Stbl. F. 108, werd de 
beperking op de omvang van de zinken munten - in omvang niet boven het peil van 5 mei
1945 - opgeheven.

52 Mem. v. Toel. en Mem. v. Antw., bij nr. 487, wetsontwerp muntwezen.

53 t k  27 jan. 1948, pp. 1204-1212. Een poging van Hoogcarspel om bij amendement de halve 
stuiver te handhaven, werd met 51 tegen 8 verworpen. EK 13 april 1948, pp. 396-397. Van de 
Kieft noemde zich een esthetisch metallist. Hierin kon Lieftinck hem volgen.
De wet is vastgesteld op 15 april 1948, Stbl. I. 156. De invoering van het nieuwe muntstelsel 
zou deviezen kosten, vanwege de aankoop van materiaal voor de nieuwe munten 
(voorlopig dubbeltjes en kwartjes). Bij de bespreking van het ontwerp-KB tot inwerkingtre
ding van de nieuwe muntregeling heeft minister Götzen in het kabinetsberaad van 28 juni 
1948, pt. 6, gesuggereerd om op de nieuwe munten te vermelden "Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden" ter aanduiding van de nieuwe rijksverhoudingen met de gebieden overzee. 
De suggestie is door de muntcommissie afgewezen.
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V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp aan Nederland; Ne
derlands crediet aan Indië

1. Het deviezenbeleid 1946-1947

a. De deviezenkwestie
Het hoofdprobleem, waarmee Nederland in de periode 1946-1947 op fi

nancieel-economisch gebied had te worstelen, was het verzekeren van de 
betaling van de import van goederen om de bevolking een redelijk en voor 
de productiviteit effectief bestaansniveau te verzekeren en de wederopbouw 
voort te kunnen zetten en te kunnen voltooien. Die wederopbouw, zoals 
van industrieën, havens, land- en tuinbouwbedrijven, moest de toekom
stige export van goederen en diensten zeker stellen, waaruit de import 
voortaan kon worden betaald. Naast de direct op het herstel en de productie 
gerichte import van goederen, was ook import van consumptief karakter 
nodig om de bevolking van voldoende kleding, schoeisel, voedsel en 
brandstof te voorzien. Zonder deze import van verbruiksgoederen zou de 
arbeidsproductiviteit niet kunnen worden opgevoerd. Anders dan vóór de 
oorlog was Nederland in de periode-Beel slechts ten dele in staat de import 
van goederen door de export van goederen en diensten te dekken. Alvorens 
Nederland weer op eigen kracht voor zijn import kon betalen, moest het 
land derhalve interen op vermogen en credieten gebruiken. Aangezien het 
Nederlands vermogen slechts beperkt was en niet volledig kon worden ge
liquideerd en aan de credietverlening grenzen werden gesteld (zie verderop, 
par. V. 2), ging het er in de betrokken periode om of het herstel van de pro
ductie en de export zo snel en zo groot zou zijn dat het land op eigen benen 
kon staan wanneer het einde van de mogelijkheden om het eigen vermo
gen aan te spreken en credieten op te nemen in zicht was. Zoals nog zal 
worden beschreven gold voor vrijwel alle Europese landen dat reserves en 
credietverlening waren verbruikt op het moment dat deze landen nog niet 
uit de problemen waren. Ook voor Nederland, dat weliswaar over enige re
serves beschikte, kwam in 1948 het moment snel naderbij dat er geen devie
zen meer waren om de broodnodige import te betalen. Lieftinck, eerstver
antwoordelijke minister voor het deviezenbeleid, zou dan ook in de perio
de-Beel het nodige ondernemen om de deviezenproblemen de baas te wor
den en van zijn zorg op dit punt de Staten-Generaal enkele malen op de 
hoogte te stellen.

Om de achtergronden van het deviezenprobleem van Nederland na 1945 
te verduidelijken volgen hier enige aantekeningen over de cijfers van im
port en export vóór en na de Tweede Wereldoorlog. Deze oorlog had voor 
Nederland een einde gemaakt aan de periode, waarin het land gemakkelijk 
dekking vond voor zijn behoefte aan buitenlandse betaalmiddelen. Als ka- 
pitaalexporterend land kon Nederland zich vóór 1940 ondanks de crisis een 
in verhouding tot vele andere West-Europese landen hoog gemiddeld le
venspeil veroorloven. Het passieve saldo van de handelsbalans kon in die
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Uit: De Groene Amsterdammer 29 juni 1946
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tijd ruimschoots worden gecompenseerd door de inkomsten uit buiten
landse beleggingen en de revenuen uit het dienstenverkeer. Gedurende de 
laatste jaren vóór de oorlog bedroeg de goedereninvoer ongeveer 1.5 miljard 
gulden per jaar, waarvan ca. 1 miljard gulden gedekt werd door export. De 
goederenimport was hoofdzakelijk afkomstig uit Duitsland (22%), daarna 
volgden België (11%), de V.S. (10%), Engeland (8%), Nederlands-Indië (7%). 
De belangrijkste exportlanden waren Engeland (23%), Duitsland (15%), Bel
gië (10%), Nederlands-Indië (9%), Frankrijk (6%) en de V.S. (4%). Het im- 
portsaldo werd gefinancierd uit de opbrengst van de ca. 5 miljard gulden 
(exclusief Nederlands-Indië) aan buitenlandse beleggingen (in 1938: 270 mil
joen gulden), het dienstenverkeer (zeescheepvaart, binnenvaart en door- 
voerverkeer) voor 232 miljoen gulden (1938) en overmaking van bedrijfs
winsten, pensioenen en dergelijke uit de Overzeese Gebieden (72 miljoen 
gulden in 1938). Een deviezenprobleem kende Nederland voor de Tweede 
Wereldoorlog daarom ook niet, omdat Nederland ook nog een deel van de 
buitenlandse valuta opstreek, die waren verdiend in het handelsverkeer 
tussen Nederlands-Indië als producent met Nederlandse (of ten dele Neder
landse) bedrijven als ondernemers en exporteurs en de wereldmarkt als af
nemer. Nederland rekende met Nederlands-Indië voor leveranties af in 
guldens en goederen.

Dit hele systeem was na de oorlog in zijn grondvesten aangetast. De 
exportcapaciteit van het Nederlandse bedrijfsleven was door de oorlog sterk 
verminderd door vernietiging van het productie- en verkeersapparaat, de 
achterstand bij vervanging en modernisatie, het verlies van voorraden en 
de lage productiviteit van de arbeidskrachten. De dienstverlening was door 
de vernietiging van een deel van de handelsvloot in de oorlog en door de 
ineenstorting van het Nederlandse achterland, waardoor het doorvoerver- 
keer tot een gering bedrag was teruggelopen, eveneens van minder beteke
nis geworden. Ook het verkeer met Indië als bron van inkomsten was prak
tisch opgedroogd. De dienstverlening door banken en assurantiemaatschap- 
pijen was door de lagere economische activiteiten in waarde afgenomen. De 
inkomsten uit de buitenlandse beleggingen, die voor de oorlog hoofdzake
lijk waren gekozen in de V.S. en Duitsland, waren teruggevallen. Het Ame
rikaanse deel, zo al onder Nederlandse controle, was ten dele gebruikt en 
geliquideerd onder en kort na de oorlog voor de bevrijding van het vader
land en het Duitse deel bracht, zo het nog wat voorstelde, voorlopig niets op 
en stond bovendien niet ter beschikking van de eigenaren.

Het was voor Nederland bijzonder moeilijk om de benodigde deviezen te 
verdienen door exportvergroting. Voor zover het land nog wat had aan te 
bieden op de internationale markt had het weinig armslag door een aantal 
beperkingen: het bilaterale verkeer, de geringe mogelijkheid van handels
partners om voor Nederlandse niet altijd primair gewenste goederen en 
diensten te betalen en de weigering van de bezettingsautoriteiten in Duits
land om het Nederlands-Duitse handelsverkeer op de oude voet te herstel
len (geen gebruik Nederlandse overslag en scheepvaart; geen afzetmogelijk
heden voor Nederlandse agrarische producten). Tegenover de geringe ex
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portmogelijkheden stond tengevolge van de fysieke uitputting van de be
volking en de noodzaak de oorlogsschade weg te werken een veel hogere 
importbehoefte kort na de oorlog dan vóór de oorlog, die mede door de al
gemene prijsstijging voor vrijwel alle goederen op de wereldmarkt een 
veelvoud in deviezen ten opzichte van vóór de oorlog vergde. Tevergeefs 
werd gehoopt op een prijsdaling na een of twee jaar, conform het prijsver- 
loop na de Eerste Wereldoorlog.

In de behoefte aan importgoederen na de wereldoorlog konden vrijwel 
alleen de V.S., gevolgd door Engeland en Canada, voorzien. Deze drie lan
den samen leverden in 1945-1946 meer dan de helft van de importgoederen 
in Nederland. Duitsland, de belangrijkste leverancier vóór de oorlog, lever
de in waarde nog slechts 3% van de Nederlandse invoer (voornamelijk 
steenkool, in "harde" valuta af te rekenen). In de import was de categorie 
productiemiddelen, ten gevolge van de grote behoefte aan nieuwe outillage 
en de sterk gestegen prijzen in deze sector, ten opzichte van vóór 1940 geste
gen en wel van 15% op 21% (ca. 80% van de vooroorlogse kwantitatieve 
omvang). Aangezien een regelmatige en geleidelijke omvangrijker toevoer 
van grondstoffen en halffabrikaten van levensbelang voor het land waren, 
moesten beperkingen worden opgelegd op de invoer van luxe consumptie
artikelen (bijvoorbeeld koffie). De totale invoer kwam op 2.3 miljard gulden 
in 1946; in 1947 zou dit cijfer de 4 miljard gulden overschrijden. Daartegen
over stond een export van goederen in 1946 ter waarde van 815 miljoen gul
den en in 1947 ten bedrage van 1892 miljoen gulden. Ook in het exportver- 
keer hadden zich aanzienlijke verschuivingen voorgedaan. België nam 
meer dan een kwart van de export van Nederland af in 1946; 15,7% in 1947. 
Engeland kwam op de tweede plaats (ca. 11%), waarna enige Europese lan
den, zoals Zweden, Frankrijk en Zwitserland, volgden. De V.S. namen in
1946 5% van de Nederlandse export af; in 1947 nog slechts 2,7%. Duitsland 
was in de rangorde van exportnaties voor Nederland teruggevallen op een 
lage plaats: nog slechts 3,1% van de uitvoer in 1947 ging naar Duitsland. De 
export van diensten leverde in 1946 ongeveer 300 miljoen gulden op; in
1947 ca. 350 miljoen gulden, voornamelijk scheep- en luchtvaart. Aan rente 
en dividenden werd in 1947 een bedrag van 176 miljoen gulden ontvangen. 
Samengevat kwam het er op neer dat in 1946 de invoer naar volume de 
helft van 1938 was, maar dat deze import ca. 60% duurder uitviel. De export 
was drie-kwart naar de waarde en slechts een-vijfde naar het volume van de 
cijfers van 1938. Het dekkingspercentage van de goederen- en dienstenim- 
port door export van goederen en diensten bedroeg in 1946 35% en in 1947 
47%. Het negatieve saldo in de goederen- en dienstenbalans voor 1946 en
1947 werd opgeheven door credietverlening door het buitenland en ont
vangen aflossing op verstrekte credieten, door buitenlandse investeringen 
in Nederland en credieten aan particulieren, door verschillende vormen 
van liquidatie en repatriatie van Nederlands bezit, waaronder netto goud- 
verkoop, door afwikkeling van buitenlandse tegoeden, door liquidatie van 
effectenbezit en andere buitenlandse beleggingen, door inning van achter
stallige coupons, dividenden en andere achterstallige inkomsten en door di-
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verse kapitaaltransacties, zoals de afwikkeling van oude handelsvorderin
gen en mutaties van saldi. In de periode 1945-1947 was van deze posten de 
buitenlandse credietverlening, luidende in dollars, de belangrijkste factor, 
gevolgd door liquidatie van het buitenlands bezit en inning van achterstal
lige kapitaalopbrengsten. Doordat het aandeel van de Europese landen in de 
invoer van Nederland was verminderd van 62% in 1938 naar 46,8% in 1947, 
waartegenover het aandeel van het westelijk halfrond was gestegen van 
20% in 1938 tot bijna 42% in 1947, was de dollarvoorziening voor Nederland 
in 1947 het meest klemmend.

Om meerdere redenen nam de dollar een centrale plaats voor Nederland 
in. Van de buitenlandse betaalmiddelen, die vrij inwisselbaar waren en 
daaraan de naam "harde" valuta's ontleenden en waartoe de Zweedse 
kroon, de Zwitserse franc, het Engelse pond, de Canadese en de Amerikaan
se dollar behoorden, was de Amerikaanse dollar het meest gewild. De Ame
rikaanse dollar betekende allereerst toegang tot de Amerikaanse markt, die 
voor de kwaliteit van de Nederlandse invoer beslissende goederen (machi
nes, veevoeders, granen, olie) leverde en derhalve in laatste instantie tevens 
de samenstelling van het Nederlandse exportprogram bepaalde. De dollar 
gaf echter ook toegang tot Canada, Zuid-Amerika en de Bizone, het sedert 1 
januari 1947 bestaande economische samenwerkingsverband van de Ame
rikaanse en de Britse bezettingszone in Duitsland, waarmee alleen tegen 
"harde" valuta zaken konden worden gedaan (bijvoorbeeld kolen). De mo
netaire overeenkomsten die Nederland met een aantal Europese landen in 
het kader van het bilaterale handelsverkeer had afgesloten, bepaalden bo
vendien meestal dat tekorten in goud en dollars moesten worden afgedekt, 
nadat de afgesproken ruimte aan rentevrij crediet in "local currency" (de zo
geheten "swings", zie hoofdstuk V, par. IlI.a) was verbruikt. De dollar had 
derhalve ook in het inter-Europese verkeer een centrale waarde gekregen. 
Het deviezenprobleem in Nederland was dan ook, evenals in andere door 
de oorlog zwaar getroffen landen in Europa, in hoofdzaak een dollarpro- 
bleem. De gezamenlijke West-Europese landen moesten voor 1947 een te
kort van ca. 6 miljard dollar aanwijzen.

Het was niet zo moeilijk een oplossing van het dollarprobleem op langere 
termijn te bedenken. Zo zouden de Europese landen elkaar bij gelijktijdige 
vergemakkelijking van het betalingsverkeer aan de nodige importgoederen 
kunnen helpen, wanneer de productie in Europa zelf op het vooroorlogse 
niveau en daarboven zou zijn gebracht. Ook de export van Europese goede
ren en diensten naar Noord-Amerika zou mee kunnen helpen de import 
uit dat gebied beter te kunnen dekken. In 1947 was de centrale vraag echter 
hoe op korte termijn een economische recessie in West-Europa en een pro
ductiedaling konden worden voorkomen. Er moest een oplossing worden 
gevonden om het dollarprobleem uit de weg te ruimen en het herstel van 
Europa - dat voor zover het West-Europa betrof tot in 1947 goed tot ontwik
keling was gekomen - voort te kunnen zetten. De credietmogelijkheden van 
de Export-Import-Bank (Amerikaanse semi-overheidsinstelling), de Inter
nationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank) en het Interna
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tionale Monetaire Fonds waren in de loop van 1947 verbruikt. Verdere cre
dieten van de Amerikaanse overheid waren evenmin mogelijk, omdat het 
Amerikaanse Congres daarin zou moeten bewilligen, hetgeen door de ver
anderde politieke stemming in het Congres en de laag geschatte crediet- 
waardigheid van de meeste Europese landen niet voor de hand lag. Hulp 
door de Amerikaanse overheid onder de oude titel van "lend-lease" was 
niet meer en via de UNRRA slechts in beperkte mate mogelijk en politiek 
voor de V.S. onaantrekkelijk (zie de Post-UNRRA-hulp aan Italië in de loop 
van 1947). In de V.S. moesten derhalve geheel nieuwe en originele wegen 
worden gezocht om de dollarkloof te overbruggen, zowel in het belang van 
(West-) Europa als in het politieke en economische belang van de V.S. zelf. 
Op het politieke en economische belang van de V.S. om een apart hulpplan 
voor Europa voor te stellen en een aantal Europese staten het mogelijk te 
maken dank zij deze hulp op korte termijn de dollarkloof te dichten en op 
lange termijn in staat te zijn uit eigen inspanningen de benodigde import te 
kunnen betalen zal in deze paragraaf (onder V.3) nog worden ingegaan.

De Nederlandse regering heeft een aantal maatregelen moeten nemen 
om het tekort aan buitenlandse betalingsmiddelen te lijf te gaan. Het bin
nenlandse economisch verkeer kwam onder een rigoureuze controle. De 
Distributiewet-1939 (Stbl. 1939,nr. 633) en het Besluit Regeling In- en Uit- 
voer-1944 (E. 80) stelden de overheid in staat productie en verdeling van 
goederen, voor de binnenlandse consumptie en voor de export, te regelen. 
Machines, halffabrikaten en grondstoffen, die de Nederlandse industrie no
dig had, konden volgens bepaalde prioriteiten ten behoeve van de binnen
landse goederenvoorziening (besparing import) of de exportbelangen (sa
menstelling handelspakketten; verkrijging "harde" valuta) worden ver
deeld. Hierop sloot het Deviezenbesluit van 19 oktober 1945 (F. 222) aan. 
Voor alle verrichtingen, waarbij deviezen waren betrokken, moest vergun
ning worden verkregen van De Nederlandsche Bank, die het deviezenbeleid 
van de regering - waarvoor Lieftinck als eerstverantwoordelijke minister 
werd aangewezen - in de praktijk uitvoerde en bijgevolg alle vreemde valu
ta, verdiend door het bedrijfsleven, in bezit van particulieren en binnenge
haald met credieten en leningen door het buitenland, beheerde. Uit deze 
valutapot werden de geselecteerde importen betaald en de aflossingen en 
rentebepalingen op de buitenlandse credieten en leningen verrekend (ver
gelijk hoofdstuk V, par. III. a, Handelsvraagstukken).'1

Bij het opstellen van het deviezenbeleid werd rekening gehouden met de 
behoeften van de overheid, het bedrijfsleven en particulieren. Wat de be
hoeften van de overheid betrof functioneerde daarvoor een interdeparte
mentaal overleg. Bij de overheid kostten militaire uitgaven, voedselvoor
ziening, landbouw en wederopbouw veel deviezen, zij het dat voor de 
meeste niet-militaire uitgaven de betrokken departementen optraden voor 
voorziening van delen van het bedrijfsleven. Het overige bedrijfsleven was 
via de Rijksbureaus voor Handel en Nijverheid bij het beleid betrokken. 
Deze bureaus brachten de importbehoeften in kaart en via deze bureaus 
werden de geïmporteerde goederen volgens gezamenlijk overeengekomen
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prioriteitenschema's verdeeld. De overheid lette er in het distributiebeleid 
van consumptiegoederen bovendien op dat de binnenlandse consumptie 
beperkt bleef tot het hoogstnoodzakelijke, dat deviezenverslindende con
sumptie (thee, koffie, benzine) zo min mogelijk plaats vond en zoveel mo
gelijk internationaal gewilde artikelen voor export in aanmerking werden 
gebracht. Dat kon er soms toe leiden dat voedsel, een van de weinige "har
de" (d.i.: gewilde) artikelen die Nederland bij de handelsakkoorden had aan 
te bieden, eerder werd gebruikt om een bepaald handelsakkoord sluitend te 
krijgen dan om de voedselvoorziening van werknemers met zware licha
melijke arbeid te verbeteren en daarmee de productiviteit te verhogen (bij
voorbeeld de mijnbouw in Limburg). Dat men daardoor soms gedwongen 
was de leemten in de productie weer uit import (kolen) aan te vullen nam 
men op de koop toe.

Tenslotte voerde de overheid, in casu de minister van Financiën, ten be
hoeve van de deviezenvoorziening van rijk, bedrijfsleven en particulieren 
een actieve leningenpolitiek om het deviezentekort ter grootte van onge
veer 250 miljoen dollar per jaar (periode: 1946-1947) weg te werken en dras
tische bezuinigingen op de toch al aan allerlei restricties onderworpen in
vesteringen en consumptieve uitgaven (zie hoofdstuk V, par. III. a) te kun
nen voorkomen. Dergelijke bezuinigingen zouden de succesvolle wederop
bouw van het land hebben onderbroken. De grootste vangst in dit kader was 
wel de door de Werelbank verstrekte langlopende lening van 195 miljoen 
dollar uit 1947, die onmiddellijk besteed kon worden en de dollarproblemen 
tot halverwege 1948 heeft opgelost. Aan de merkwaardige totstandkoming 
en de opzienbarende parlementaire afwikkeling van de betreffende lenings
overeenkomst zal apart aandacht worden besteed. In dit kader dient ook de 
inzet van de overheid voor het verkrijgen van een deel van de Marshall
hulp te worden vermeld: in deze paragraaf zal het optreden van de regering 
in deze zaak juist daarom worden nagegaan, omdat het parlement in 1947-
1948 ondanks daarop gerichte vragen om allerlei redenen weinig informatie 
kreeg over de achtergronden van de totstandkoming van de Marshall-hulp 
en de Nederlandse reacties daarop. Het deviezenprobleem werd enigszins 
verlicht door de wijze waarop de overheid er in slaagde, dank zij de mede
werking van de tegenpartij - waarbij de V.S. en Canada wel buitengewoon 
genereus waren -, de lasten voor leveranties aan de Nederlandse regering 
onder en kort na de oorlog kwijtgescholden en geconsolideerd te krijgen. 
Des te opmerkelijker is het te moeten constateren dat de Nederlandse rege
ring ten aanzien van de schulden van Nederlands-Indië aan het moeder
land onvermurwbaar is gebleken. Hierin wreekte zich waarschijnlijk de ar
moede in het eigen land, die weinig ruimte leek te bieden voor een gulheid, 
die waarschijnlijk politiek gunstige baten had kunnen opleveren. De devie- 
zenproblematiek, de buitenlandse leningen, de consolidatie van de geal
lieerde credieten en de Marshall-hulp aan Nederland zijn dan ook met het 
Nederlands crediet aan Nederlands-Indië in deze paragraaf bijeengevoegd.
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b. Regering en parlement over de deviezenkivestie in 1947

De bezuinigingsronde van het voorjaar van 1947
Aanvankelijk waren de prognoses in Nederland voor de deviezenvoor- 

ziening in 1947 niet ongunstig, zij het dat de economische ontwikkelingen 
ten goede in 1946 toch minder snel waren gegaan dan de plannenmakers in 
het land (CPB i.o.) hadden verwacht. De herstelperiode vergde duidelijk 
meer tijd, terwijl de verstoringen van het economisch netwerk in Europa - 
met name door het onopgeloste probleem-Duitsland - bleven aanhouden. 
Maar er waren lichtpunten. De Nederlandse export ging snel vooruit; de 
wederopbouw van de industriële capaciteit in andere Europese landen 
maakte het in beginsel mogelijk een groter aantal artikelen buiten het dol- 
largebied te kopen in ruil voor Nederlandse goederen en diensten; Neder
land had het vertrouwen dat de credietverlening door het buitenland van
wege de gunstige vooruitzichten ongestoord zou worden voortgezet en dat 
het mogelijk zou zijn bij de Wereldbank een lening van om en nabij de 500 
miljoen dollar verwezenlijkt te krijgen, alsmede zo nodig door middel van 
dollarleningen op de Amerikaanse markt het resterende dollartekort aan te 
vullen. Bovenal heerste de algemene verwachting dat de wereldmarktprij
zen na de snelle stijging door de schaarste kort na de oorlog zouden gaan 
dalen en het einde van de acute deviezennood in de loop van 1947 in zicht 
zou zijn. Onder druk van Lieftinck was een dollaraankoopprogramma voor 
overheid en bedrijfsleven voor 1947 opgesteld dat meer was geënt op de wat 
tegenvallende economische groei, maar aan de andere kant een minimum- 
programma garandeerde om het herstel van het land te kunnen voortzet
ten. Het van 730 miljoen dollar tot 544.2 miljoen dollar teruggebrachte dol- 
laraankoopprogram voor 1947 was volgens Lieftinck, toen dit in de REA op
29 november 1946 aan de orde kwam, nog steeds te hoog, omdat hij vond 
dat onderdelen van dit aankoopprogramma zoals auto's en films uit het 
oogpunt van het algemeen streven naar soberheid gezien de noodtoestand 
van het land moesten worden geschrapt. De minister van Financiën heeft 
van deze uitgaven echter toen geen halszaak gemaakt. Zo heeft ook de mi
nister van Sociale Zaken Drees slechts aandacht gevraagd voor een betere 
textielvoorziening van de bevolking en voor een grotere mobiliteit door de 
aanschaf van fietsen (of materiaal om fietsen te bouwen) ten behoeve van 
de arbeidsproductiviteit ten koste van andere posten in het program. De 
totale omvang van het dollaraankoopprogram voor 1947 werd echter door 
de minister van Economische Zaken met zoveel klem als een minimumbod 
verdedigd, dat in het licht van de toch niet slechte verwachtingen van de 
economische ontwikkelingen voor 1947 de REA het dollaraankooppro
gramma voor 1947 heeft aanvaard.2 De importeurs konden vervolgens bin
nen het raamwerk van dit dollaraankoopprogramma aan de slag.

Al enkele maanden later werd het dollaraankoopprogramma voor 1947 
door diezelfde REA al niet meer uitvoerbaar geacht. Er waren tegenvallers, 
die de dollarbalans voor 1947 zouden ondermijnen en het dollaraankoop- 
progamma zoals door de REA eind 1946 vastgesteld illusoir zouden maken.
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Zo werden de bestellingen in het dollargebied sneller dan geraamd gereali
seerd en wensten de leveranciers in dit gebied vooruit betaald te worden en 
derhalve geen crediet meer te geven; de prijsstijgingen hielden aan; de We
reldbank zou waarschijnlijk veel minder willen lenen dan was aangevraagd 
(zie par. V.2.b.) en de aangevraagde dollars zouden pas in de loop van 1947 
beschikbaar komen; de verkoop van het effectenbezit (in dollars luidende) 
ging trager dan verwacht; door de consumptie in eigen land waren minder 
producten uit de land- en tuinbouw beschikbaar voor de export. Lieftinck 
liet de REA weten dat er naar gestreefd moest worden om de aankopen, die 
met dollars moesten worden afgerekend, af te stemmen op de dollarkas 
(waarbij prioriteit zou worden gegeven aan hoogstnoodzakelijke goederen) 
en niet op de bestellingen, wilde men voorkomen dat er halverwege 1947 
een acute dollarnood zou ontstaan. Het was echter niet alleen het inciden
tele probleem van de betaling in dollars van de aankopen in 1947 - waar 
men gerekend had op gedeeltelijke doorschuiving van de betalingen naar 
1948, zoals in 1947 nog betalingen moesten worden verricht voor leveranties 
in 1946 - dat plotseling de aandacht vroeg. Er was meer aan de hand. De Pre
sident van De Nederlandsche Bank, dr. M.W. Holtrop, waarschuwde als lid 
van de REA op 19 februari 1947 het kabinet voor een dreigend structureel 
probleem: het vastlopen van het handels- en betalingsverkeer tussen West- 
Europa en de V.S.. De V.S. hadden volgens hem alles te bieden, maar waren 
niet intrinsiek geïnteresseerd in Europese producten. Nederland zou het 
handelsverkeer met de V.S. slechts kunnen volhouden door herstel van het 
driehoeksverkeer Indië-Nederland-Amerika. De ontwikkelingen in Indië 
wezen echter niet in de richting van een spoedig herstel op de oude voet 
van dit verkeer. Holtrop maakte verder gewag van de grotere problemen 
om in de V.S. credieten te verwerven en op die credieten rente en aflossin
gen te betalen. De REA besloot na deze alarmerende analyse van Holtrop 
ondanks de bezwaren van de ministers van Economische Zaken en van 
Landbouw, V. en V. tegen de deviezenkortingen de nog niet gerealiseerde 
bestellingen uit het dollarprogram van 1946 als nieuwe aanvragen te behan
delen, het dollaraankoopprogramma voor 1947 sterk in te korten en een de- 
viezenprioriteitencommissie in te stellen, die als interdepartementale 
werkgroep zou moeten aangeven waar bezuinigd kon worden op de devie- 
zenuitgaven. In de tussentijd zou gewerkt worden met een dollarprogram 
dat slechts drie-kwart van het eerder geraamde bedrag voor 1947 als norm 
nam.3

De invulling van deze deviezenprioriteitencommissie leidde tot enige 
strubbelingen in het kabinet, omdat Huysmans, Mansholt en Drees, alsook 
de President van De Nederlandsche Bank medeverantwoordelijkheid in het 
beleid opeisten. Lieftinck hield onverkort vast aan zijn eindverantwoorde
lijkheid conform het Deviezenbesluit-1945. Holtrop vreesde dat er een mo
ment kon komen dat de regering aan de Bank om goudafgifte zou vragen, 
waardoor medeverantwoordelijkheid van de Bank voor het deviezenbeleid 
volgens hem vereist werd. Hij wilde voorkomen dat de Bank openlijk zou 
moeten verklaren geen verantwoordelijkheid voor dit beleid te kunnen
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dragen. De commissie, onder leiding van Lieftinck, werd daarop met verte
genwoordigers van de Bank en het Centraal Planbureau uitgebreid.4

De deviezenprioriteitencommissie rapporteerde op 17 mei 1947 aan het 
kabinet hoe het tekort op de betalingsbalans voor 1947 verder kon worden 
verkleind en hoe een dollaraankoopprogram van 455 miljoen dollar (in on
derhandelingen in het kabinet uiteindelijk opgetrokken tot 486 miljoen 
dollar) kon worden gerealiseerd. Voorgesteld werd om alle credieten die nog 
open stonden te gebruiken (de mogelijkheid voor een lening bij de Wereld
bank werd hierin niet meegenomen), correcties toe te passen op het militai
re invoerprogram en het invoerprogram voor het bedrijfsleven te reduce
ren, op te waarderen (hogere afrekening in eigen munt) en te traineren. 
Omdat de commissie zich er van bewust was dat het deviezentekort een 
probleem was voor een reeks van jaren, waren door de commissie nog an
dere oplossingen gesuggereerd: langlopende buitenlandse leningen (gereali
seerd voor 1947-1948 in de Wereldbanklening-1947), versnelde liquidatie 
van de buitenlandse tegoeden (begin 1948 doorgevoerd), alsook ingrijpende 
maatregelen ten aanzien van de Nederlandse economie gericht op het ver
dienen van dollars en het besparen van dollars voor niet-noodzakelijke uit
gaven. Onder deze laatste categorie rekende de commissie: deviezen kosten
de militaire uitgaven, waarbij tevens werd gepleit om in Indië de Neder
landse troepen tot een minimum te reduceren (vgl. de eerder genoemde be
zuinigingsronde bij Oorlog en Marine bij de opstelling van de begroting- 
1948); beperking op luxe uitgaven als auto's; verlaging van de rantsoenen 
voor levensmiddelen en genotsartikelen (tabak); temporisering bij de ver
vanging van versleten productie-installaties; maatregelen tegen transfers 
van deviezen uit hoofde van filmhuur, verzekeringen, reisverkeer; her
nieuwde inspanningen om export naar Duitsland (b.v. groenten) op dollar- 
basis te verkrijgen en om de grenscorrecties en economische claims inzake 
Duitsland te realiseren ter vergroting van het guldensgebied (b.v. bij de aan
schaf van kolen). De commissie benadrukte dat de regering in samenspraak 
met de volksvertegenwoordiging de problemen in de deviezenvoorziening 
alleen de baas kon worden wanneer ingrijpende beslissingen werden geno
men, met name bij de militaire uitgaven en de invoerprogramma's. De 
overige middelen tot deviezenbesparing leverden immers niet veel op.

Dit rapport van de Deviezenprioriteitencommissie heeft binnen het kabi
net de nodige discussie losgemaakt. Weliswaar had de commissie geen re
kening gehouden met de mogelijkheid van een ruime langlopende dollar- 
lening van de Wereldbank, waarover de onderhandelingen gaande waren, 
maar aan de andere kant had zij voldoende duidelijk gemaakt dat het de- 
viezenprobleem ook mét een langlopende dollarlening niet was opgelost. 
Over die lening zou trouwens rente moeten worden betaald en moesten 
aflossingen worden gedaan. De regering ontkwam derhalve niet aan de 
noodzaak te overwegen welke beleidskeuzes moesten worden gemaakt, zo 
men al uitging van de noodzaak tot bijstelling van het deviezenaankoop- 
program.
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Op 19 mei 1947, toen de voorstellen van de Deviezenprioriteitencom
missie aan de orde kwamen in de vergadering van de REA, stelde Lieftinck 
zich vierkant op achter de nota van de deviezenprioriteitencommissie als 
richtsnoer voor de omvang van de bezuinigingen. De invulling van de on
derdelen van de bezuinigingen kon nader worden bepaald. Waar het vol
gens Lieftinck op aan kwam was dat de deviezenproblemen in de zomer
maanden van 1947 nog konden worden gemaskeerd door het uitputten van 
de credietruimten in de bilaterale akkoorden met een aantal Europese lan
den en het versneld gebruiken van de gelden die met leningen waren ver
kregen, maar dat daarna ombuigingen in het beleid onafwendbaar waren. 
Vooral voor de uitgaven ten behoeve van het herstel in Indië en voor het 
materieel van het leger aldaar vreesde hij het ergste, wanneer Nederland bij 
ongewijzigd beleid gedwongen zou worden zijn volledige goudvoorraad 
aan te spreken. luist inzake zijn zorg om de hoge militaire lasten, óók op 
deviezengebied (materieel, buitenlandse opleidingen), kreeg Lieftinck zon
der meer bijval van Drees, Volgens de laatste hield het militaire apparaat 
ook tienduizenden in hun meest productieve tijd buiten het arbeidsproces, 
wat zo niet kon doorgaan.

Minister Huysmans, die de deviezenaanvragen van het bedrijfsleven in 
het oog had te houden, wilde niet zonder meer akkoord gaan met de beper
king in de importen van industriële goederen en grondstoffen. De cijfers die 
aan de berekeningen voor de deviezenruimte voor 1947 ten grondslag lagen 
hielden geen rekening met de dynamische werkelijkheid van het handels
verkeer, Het was best mogelijk dat de exportinspanning in 1947 veel hoger 
zou uitvallen dan was geraamd, zodat de problemen zouden meevallen. 
Zou men echter onmiddellijk het aankoopbeleid in het buitenland ombui
gen dan ging die dynamiek bij voorbaat teloor. Holtrop was het met deze vi
sie wel eens, maar vroeg zich af of voortzetting van het aankoopbeleid met 
het oog op de vergroting van de exportmogelijkheden niet zou leiden tot 
uitputting van de credieten en de goudreserves voordat Nederland op eigen 
kracht de importen zou kunnen betalen. Volgens de Bankpresident moest 
gevreesd worden dat eind 1947 door het tekort op de betalingsbalans de re
serves goeddeels zouden zijn uitgeput en Nederland alleen nog de buiten
landse beleggingen achter de hand had. In 1948 zouden dan, zeker door de 
aflossingsverplichtingen op een aantal kortlopende leningen uit 1945-1946, 
de moeilijkheden voor het land gigantisch worden. Zijn recept was de vol
ledige concentratie op die sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven, die 
deviezenproductief waren op korte termijn. Opmerkelijk was in dit debat de 
interventie van minister Vos, die zich schaarde achter de argumenten van 
Huysmans. Hij achtte het onjuist de nationale economie te laten overheer
sen door financiële aspecten. De groei in de exportinspanningen van het 
land vond Vos zo hoopgevend dat hij voorstelde de import, ook van Ame
rikaanse films en auto's, ongewijzigd voort te zetten. Wel achtte hij ratio
nalisatie in de industrie en vereenvoudiging in het distributiesysteem ge
wenst om deviezen te besparen. Ook minister Mansholt was bevreesd dat 
ombuigingen in het deviezenprogram averechts zouden werken. Het con
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sumptieniveau was op een minimum. Verkleining van de voedselimpor- 
ten zou ongetwijfeld effecten hebben op de arbeidsproductiviteit, dus op de 
mogelijkheid de export op te voeren.

Lieftinck daarentegen ging er van uit dat ingrijpende maatregelen nodig 
waren om het land door de economische crisis heen te loodsen. Volgens 
hem zou de uitputting van de deviezenvoorraden en de credietmogelijkhe- 
den het land voor onoverkomelijke problemen stellen. De dan noodzake
lijk te nemen maatregelen zouden Nederland namelijk op het consumptie
niveau 1943-1944 doen terugvallen. Lieftinck had daarbij nog andere over
wegingen om op een onmiddellijke versoberingspolitiek aan te dringen, zo
als hij enkele maanden later in de REA ontvouwde. Versobering was vol
gens Lieftinck ook nodig om de credietwaardigheid van het land in de V.S. 
te vergroten. Nederland had de naam een land te zijn waar met geld werd 
gesmeten. Een Amerikaans bankier, die in Nederland en in andere Europese 
landen in 1947 op bezoek was geweest, was verbaasd geweest over het con
sumptieniveau in Nederland. Bovenal had deze Amerikaan, naar het ver
haal van de minister van Financiën in de ministerraad, gemerkt dat geen 
land in Europa, Oost-Europese uitgezonderd, zoveel troepen op de been had 
per 100.000 inwoners als Nederland.5

In het kabinet stonden derhalve twee visies tegenover elkaar: de opvat
ting van Huysmans die van mening was dat de patiënt wel door de crisis 
heen zou rollen en dat ingrepen van omvangrijke aard het natuurlijke ge
nezingsproces alleen maar zouden kunnen blokkeren en de visie van 
Lieftinck, die om meerdere redenen op flinke bezuinigingen in het dollar- 
aankoopprogram aandrong om te voorkomen dat hij als minister van Fi
nanciën op zeker moment werkelijk op de bodem van de deviezenkas zou 
geraken. In deze sombere visie werd Lieftinck gesteund door Holtrop, die 
meende dat Nederland, ondanks de mogelijkheden voor geldleningen (de 
onderhandelingen met de Wereldbank boden enig uitzicht, zie verderop 
onder V.2.b.), het op eigen kracht niet zou halen. Aangezien Huysmans ook 
op zekere steun in het socialistische kamp kon rekenen (Vos), was het echter 
niet zo vreemd dat het kabinet aan diens argumentatie het zwaarste gewicht 
toekende. Het kabinet besloot daarom alleen op een aantal zaken van con
sumptieve aard bezuinigingen door te voeren, waardoor ook ruimte werd 
geschapen om de prijsstijgingen voor een aantal basisgoederen voor de 
voedselvoorziening (granen) op te kunnen vangen. Op industriegoederen 
zou niet worden bezuinigd (die zouden in een volgende bezuinigingsronde 
ten behoeve van de deviezen voorziening in 1948 worden getroffen). Het 
model-Huysmans is daarmee voorlopig gevolgd teneinde het groeiend ex- 
portvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven veilig te stellen. Aldus 
werd vastgelegd dat de distributie van huiden en leer voorlopig niet werd 
opgeheven, dat de hoeveelheden voor de distributie van melk, kaas en 
brood voor vermindering in aanmerking mochten komen (eind september 
1947 doorgevoerd, zie hoofdstuk VII, par. II. a) en dat de verstrekking van 
textielproducten beperkt zou blijven of kon worden verminderd. De bezui
nigingen op de deviezenuitgaven voor de departementen troffen vooral de
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ressorten van de ministers van Oorlog en Marine. Fiévez bijvoorbeeld zag 
zich gedwongen elke gedachte aan de opzet van een defensiesysteem met 
moderne middelen in Nederland zelf voorlopig op te geven. De uitgaven 
aan deviezen voor de bouw van bruggen, wegen en kerken zouden nader 
worden overwogen (cement, teerproducten, hout e.d.). Ook voor de invoer 
van rubber, kolen, tabak, cacao, auto's, aardolieproducten en metalen eind
producten werden stringente maatregelen genomen. Oogmerk bleef de 
handhaving van een verantwoord minimum niveau voor de levensstan
daard met het doel de arbeidsproductiviteit op peil te houden. Praktisch 
kwamen de maatregelen er voor de consument in 1947 op neer dat de rant
soenen in ieder geval niet zouden worden verhoogd; in enkele gevallen 
zouden zij moeten worden verlaagd (koffie, thee, cacao). Zoals het pakket 
was opgezet zou een drastische beperking op de investeringen, vanwege het 
belang van de productie en export - waarvoor de procedure werd vereen
voudigd -, niet plaats vinden. Wel zou de regering streng de hand houden 
aan de regel dat alleen datgene besteld kon worden, wat de regering had 
goedgekeurd.6 Uit dit pakket maatregelen vloeide logisch voort dat in een 
volgende bezuinigingsronde op deviezen kostende importen de consument 
in zijn minimum levensniveau en het bedrijfsleven in zijn productiever
mogen zouden moeten worden aangetast. Dit verklaart ook de toegenomen 
zorg in regeringskringen eind 1947, toen de noodzaak voor een tweede be
zuinigingsronde voor het deviezenaankoopprogram zich leek aan te kondi
gen.

Huysmans heeft gelijk gehad met zijn pleidooi om het bedrijfsleven zo
veel mogelijk de ruimte te geven door alleen op niet strikt noodzakelijke 
consumptieve goederenaankopen te bezuinigen. De exportcijfers voor 1947 
ontwikkelden zich immers buitengewoon gunstig. Aan de andere kant is 
het pessimisme van Lieftinck ten aanzien van de deviezenreserves tegen 
het einde van 1947 in zoverre bewaarheid, dat er eind december 1947 nog 
slechts 15 miljoen dollar bij De Nederlandsche Bank in kas was bij een ge
slonken reserve aan goud en buitenlandse effecten. Hierin weerspiegelde 
zich echter ook de niet te voorziene extra deviezenafgifte die het gevolg was 
van de misoogsten in 1947 in geheel West-Europa - droge, warme zomer - 
en de algemene prijsstijgingen op de wereldmarkt voor voedingsmiddelen, 
die in Nederland in het najaar van 1947 tot extra rantsoenverlagingen heb
ben geleid. Tegen dit soort tegenslagen had Lieftinck zich echter juist willen 
indekken. Dank zij de besluiten van het kabinet in de eerste helft van 1947 
was het dollartekort nog beperkt: bij ongewijzigd beleid zou het land er be
gin 1948 nog veel slechter voor hebben gestaan. Nederland kon eind 1947 
daarbij nog beschikken over het nog niet bestede deel van de omvangrijke 
lening door de Wereldbank (1947) ten bedrage van 195 miljoen dollar, dat 
voor investeringsgoederen mocht worden gebruikt en derhalve ruimte gaf 
het voorzieningsniveau op consumptief gebied op redelijk peil te houden. 
Het deviezenprobleem zou volgens de prognoses in de loop van 1948 pas 
werkelijk problematisch worden, wanneer de met leningen en credieten 
bijeengegaarde deviezen waren besteed, de crediet- en leningsmogelijk-
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heden van het land waren uitgeput en de dan noodzakelijke bezuinigingen 
het industriële apparaat zouden moeten treffen en daarmee het exportver- 
mogen. De Marshall-hulp heeft dit probleem op het laatste moment voor
komen. Zoals nog zal worden beschreven heeft het vertrouwen in de tot
standkoming van deze hulp binnen afzienbare tijd bij het kabinet de 
doorslag gegeven om de gok te wagen en een dreigende tweede ronde van 
bezuinigingen, die zoals hierboven is uiteengezet ingrijpende gevolgen 
voor consument en producent zou hebben, af te zwakken tot een vertraging 
in het aankoopprogram voor investeringsgoederen en grondstoffen voor 
het bedrijfsleven. Die gok is achteraf beschouwd juist gebleken.

De parlementaire verantwoording van het deviezenbeleid onbeant
woord?

Toen in februari 1947 het kabinet het aankoopprogram voor 1947 niet 
meer uitvoerbaar achtte stond het kabinet voor het vraagstuk of de Neder
landse bevolking ingelicht moest worden over de sombere verwachtingen 
voor de dollarbestedingen voor 1947. Drees was er voor om het Nederlandse 
volk in te lichten, maar Lieftinck betwijfelde of het juist zou zijn het volk 
ten volle van de slechte vooruitzichten op de hoogte te stellen. De inspan
ningen van de bevolking om aan het herstel te werken konden er in nega
tieve zin door worden beïnvloed. Vermindering van de dollar-aankopen 
zou ongetwijfeld betekenen vermindering van de toegewezen hoeveelhe
den goederen in het distributiesysteem. Wél realiseerde Lieftinck zich dat de 
zaken snel verslechterden, zodat enige informatie aan de bevolking gewenst 
kon zijn. Zo was liquidatie van het Nederlandse effectenbezit in de V.S. en 
de daarmee gepaard gaande vermindering van de deviezeninkomsten van 
het land naar de mening van Lieftinck vrijwel onontkoombaar, daar de V.S. 
er op stonden dat Nederland allereerst het effectenbezit zo veel mogelijk 
zou benutten alvorens een beroep kon worden gedaan op verdere financiële 
hulp in de vorm van leningen via semi-overheidsinstellingen als de Ex- 
port-Import-Bank. Om tot vordering van dit effectenbezit over te kunnen 
gaan, diende de bevolking derhalve tijdig van de achtergronden van het be
leid op de hoogte te worden gesteld. Lieftinck wees er in dit verband wel op 
dat van deze liquidatie ook weer niet te veel moest worden verwacht: de li
quidatie van effecten in Amerika moest bijvoorbeeld in een rustig tempo 
geschieden om koersverlies door een te groot aanbod te voorkomen, een ar
gument dat hij in de deviezennota-1947 tegenover het parlement niet heeft 
gehanteerd. Lieftinck zag dan ook meer heil in een flinke bezuiniging op de 
aankopen in het dollargebied van niet-noodzakelijke goederen, zoals hier
voor al is beschreven.

Gezien de overwegingen binnen het kabinet, zoals door Drees verwoord, 
en zijn eigen overtuiging dat het land met grote deviezenproblemen kon 
worden geconfronteerd, heeft Lieftinck besloten de Vaste Commissie voor 
Handelspolitieke Aangelegenheden uit de Tweede Kamer mondeling in 
maart 1947 van de dreigende moeilijkheden op de hoogte te stellen. De 
voorzitter van deze commissie, Schouten (ARP), heeft Lieftinck bij die gele-
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genheid gevraagd om een nadere uiteenzetting van de deviezenpositie, 
waaraan de minister van Financiën op 23 april 1947 tegemoet kwam met de 
aanbieding van een deviezennota. Op deze nota zou nog een vervolg wor
den gepubliceerd met voorstellen tot ombuiging van het dollaraankooppro- 
gram, maar daarvan heeft men vanwege de inmiddels gestarte onderhande
lingen over de concretisering van het aanbod van Amerika (Marshall) voor 
hulp afgezien. De besluiten van de REA uit mei-juni 1947 zijn de Staten- 
Generaal derhalve niet medegedeeld via een nota, maar vertrouwelijk aan 
de Tweede Kamer doorgegeven via de al genoemde Vaste Commissie.7

De deviezennota van 1947 mag dan wel geen concrete bezuinigingen heb
ben aangekondigd, Lieftinck heeft wel de ernst van de situatie geschetst. Na 
een overzicht van het deviezenprobleem na de oorlog, de stand van het 
Nederlandse goudbezit en de gewijzigde omstandigheden in het verkeer 
met Nederlands-Indië, dat niet meer "het welhaast onontbeerlijke sluitstuk 
van de betalingsbalans" vormde, zette Lieftinck uiteen hoe het restant van 's 
lands oude crediteurspositie in de wereld, na aftrek van de inmiddels ver
kregen en voor het grootste deel opgenomen credieten (5 miljard gulden ex
clusief Indië tegenover 1.389 miljoen gulden per 31 maart 1947 opgenomen 
credieten), en zonder verrekening van de geallieerde credieten, snel verlo
ren dreigde te raken door de tekorten op de betalingsbalans voor de volgen
de jaren. Liquidatie van het buitenlands bezit was dan ook onafwendbaar, 
maar slechts beperkt mogelijk. Deelnemingen in het buitenland, welke 
rechtstreeks voor de uitvoer van goederen en diensten van belang waren, 
zoals die in de buitenlandse vestigingen van Nederlandse ondernemingen, 
moesten intact blijven. Andere delen van het bezit waren niet liquideerbaar 
(Duitsland) of in niet converteerbare of niet benodigde valuta. De liquidatie 
van het bezit in het dollargebied was afhankelijk van de snelheid, waarmee 
de Amerikaanse effecten in Nederlandse handen konden worden gecertifi
ceerd. (Op 13 februari 1946 waren de Nederlandse activa in de V.S. zelf, die 
op 10 mei 1940 door de regering van de V.S. waren geblokkeerd op grond 
van Executive Order nr. 8389 en de Trading with the Enemy Act van 1917, 
vrijgegeven, zij het dat de Nederlandse regering een passend onderzoek zou 
instellen dat het betrokken eigendom niet was uitgesloten van de toepassing 
van deze vergunning. Dit onderzoek diende het vijandelijk vermogen te 
onderscheiden, maar gaf de Nederlandse regering aldus de mogelijkheid 
deze activa te localiseren.)8 Lieftinck wees er echter wel in deze deviezenno
ta van 1947 op dat liquidatie van dit bezit Nederland zou beroven van een 
aanvullende financieringsbron vanwege de inkomsten aan rente en divi
denden, die in de reconstructieperiode zo lang mogelijk moest worden ge
bruikt. Doordat de vraag naar Amerikaanse goederen in Nederland prak
tisch onbegrensd was, waar de V.S. vrijwel geen behoeften hadden aan Ne
derlandse producten, was het vooral een probleem hoe het nadelig saldo op 
de handelsbalans met de V.S. moest worden opgelost. Lieftinck zag nog wel 
mogelijkheden om de handelsbalansen met de Europese landen en het 
Sterling-gebied in evenwicht te krijgen. Zo lang echter aankopen, die vroe
ger in Midden- en Oost-Europa waren geplaatst, naar het westelijk halfrond
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moesten worden verplaatst en er geen valutaoverschotten waren uit het 
diensten- en handelsverkeer (Indië), die voor de afdekking van het verkeer 
met het westelijk halfrond en met de Bizone (dat dollargebied was gewor
den) konden worden gebruikt, was Lieftinck zeer somber over de mogelijk
heid het genoemde probleem in de toekomst opgelost te krijgen.

Lieftinck ging vervolgens na hoe in de reconstructieperiode, waarin het 
land vooral behoefte had aan de import van consumptiegoederen - die in 
deze fase volgens Lieftinck gelijk konden worden gesteld met investeringen 
ten behoeve van het op peil brengen van de volkskracht -, naast de eigen re
serves credieten konden worden ingezet. Internationale organen als het IMF 
en de Wereldbank konden echter in dit geval geen hulp verlenen, omdat 
deze instellingen alleen geld verschaften voor respectievelijk opheffing van 
monetaire storingen op korte termijn en voor investeringsdoeleinden. In 
deze nota wees Lieftinck wel op het aangevraagde crediet bij de Wereldbank, 
dat met het oog op het herstel van de Nederlandse exportcapaciteit van vi
tale betekenis kon zijn (vgl. par.V.2.b.) . Voor de reconstructieperiode was 
men met deze instellingen echter niet geholpen. Het afsluiten van leningen 
bij commerciële instellingen was ter oplossing van het deviezenprobleem 
volgens Lieftinck evenmin de aangewezen weg, omdat dit crediet nodig was 
om goederen tegen hoge prijzen te kopen en de aflossing van deze credieten 
zou moeten geschieden uit de opbrengst van Nederlandse exportgoederen 
tegen waarschijnlijk lagere prijzen. Deze algemeen verwachte verandering 
in de ruilvoet dwong daarom naar de opvatting van de minister tot terug
houdendheid in het gebruik van buitenlandse credieten. De credietverle
ning door landen en banken was daarbij begrensd. Credietgevers aan de 
overzijde van de oceaan waren trouwens zeer aarzelend bij hun credietver
lening aan Europese landen wegens de instabiele situatie in Europa. Hierbij 
tekende Lieftinck aan dat Nederland "door de relatief gezonde positie niet 
voor politieke leningen in aanmerking komt, doch dat een credietvoorstel 
voor Nederland zuiver op zijn commerciële merites wordt bezien". En dan 
volgt: "dat bij een opklaring van de politieke hemel in Europa het beeld een 
ander zal kunnen worden, is zeker een niet te gewaagde veronderstelling". 
Voorlopig bleef weinig anders over dan liquidatie - eerst vrijwillig, mogelijk 
daarna bij onvoldoende aanbod gedwongen - van buitenlandse effecten 
(Lieftinck schatte de liquideerbare Amerikaanse effecten, zonder deelne
mingen, op 571 miljoen dollar), aanmoediging van het opnemen van bui
tenlandse credieten door het bedrijfsleven bij eigen relaties - indien deze 
credieten zouden passen in de algemene wederopbouwpolitiek van de rege
ring - en het aantrekken van buitenlandse investeringen, waartoe de verla
ging van de belastingen voor het bedrijfsleven in 1947 een stimulans moes
ten vormen. De conclusie van Lieftinck op basis van de genoemde gegevens 
en de prognose van de betalingsbalans voor 1947 was onvermijdelijk "dat 
moeilijke jaren in het verschiet liggen". Tenzij op ruime schaal buitenlands 
bezit zou worden geliquideerd, moest, gegeven de tegengevallen omvang 
van de buitenlandse leningen aan Nederland, er mee rekening worden ge
houden dat het tempo van de wederopbouw wel eens kon worden ver-
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traagd. "Het Nederlandse volk zal zich moeten realiseren, dat van een te
rugkeer tot de vooroorlogse goederenbevoorrading voorlopig geen sprake 
zal kunnen zijn." Nederland had dit vooruitzicht gemeen met vrijwel alle 
West-Europese landen. De Nederlandse betalingsbalans zou dan pas weer in 
evenwicht komen, wanneer de export van goederen en diensten fors was 
toegenomen. Alle krachten moesten op die export worden gericht, omdat 
"deviezen zijn te beschouwen als de brandstof waarop de Nederlandse ma
chine loopt". Impliciet heeft Lieftinck hiermee een program aangekondigd 
waarbij de binnenlandse consumptie bewust kon worden afgeremd om aan 
export de voorkeur te geven. Op een aantal terreinen is dit ook gebeurd.9

Heeft deze alarmkreet van Lieftinck nu parlementair enig stof doen op
waaien? Nauwelijks. Daar zijn meerdere redenen voor te noemen. Het 
Voorlopig Verslag op deze deviezennota kwam uit na de aankondiging door 
de Amerikaanse Secretary of State, Marshall, dat de V.S. een hulpplan voor 
Europa overwogen. Men kon daardoor menen dat wellicht voor 1947 en de 
eerste helft van 1948, zolang de Amerikaanse hulp nog niet was geconcreti
seerd, de problemen voor het land groot zouden zijn, maar dat - anders dan 
Lieftinck had aangekondigd - op langere termijn de perspectieven toch wat 
gunstiger waren. Een tweede reden is gelegen in de obsessie van de Staten- 
Generaal met de ontwikkelingen in Indië die immers rechtstreeks wezen op 
een confrontatie met de Republiek. Het Voorlopig Verslag verscheen enkele 
dagen voor de eerste politiële actie. De derde verklaring voor de tamelijk 
onbewogen reactie van de Kamers op deze nota kan gelegen hebben in de 
desinteresse van de meeste leden van de Kamers voor financieel-economi- 
sche vraagstukken in de periode 1946-1948. De debatten ter gelegenheid van 
de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van de begro
tingen van Economische Zaken zijn in deze periode zeer kleurloos. Het Eer
ste Kamerlid Pollema (CHU) noemde op 17 februari 1948 de financiële be
raadslagingen in de Tweede Kamer dan ook teleurstellend; de enige die er 
volgens hem bovenuit stak was Hofstra, een man waarmee hij het politiek 
oneens was. Alleen bij de behandeling van de afzonderlijke wetgeving van 
Financiën - veelal op fiscaal terrein en derhalve bij uitstek geschikt voor be
langenbehartiging - kan van grote alertheid van de Kamerleden worden ge
sproken.10

Zo is het te begrijpen dat het Voorlopig Verslag en de debatten in de 
Tweede Kamer niet in verhouding stonden tot het gewicht van de kwestie 
die aan de deviezennota van 1947 ten grondslag lag. Dat de Eerste Kamer de 
deviezenkwestie - na het uitvoerige antwood van Lieftinck op het Voorlo
pig Verslag van de Tweede Kamer op de deviezennota-1947 en de nadere 
verduidelijking van de deviezenpositie begin 1948 in de Memorie van 
Antwoord aan de Eerste Kamer naar aanleiding van de Algemene Finan
ciële Beschouwingen van 11 februari 1948 - tamelijk luchthartig behandelde 
was te begrijpen: de Marshall-hulp kon toen als vrijwel vaststaand worden 
beschouwd. Wat betreft de reactie van de Tweede Kamer op de deviezen
nota-1947 was het politiek interessant dat de uitgaven voor de krijgsmacht 
in Indië door de CPN én de ARP ter sprake werden gebracht. De CPN be
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pleitte in het Voorlopig Verslag sterke bezuinigingen op deze uitgaven; de 
ARP was daarentegen tevreden dat de minister van Financiën doordrongen 
was van het gewicht van Indië voor de deviezenvoorziening van Neder
land en achtte spoedig herstel van orde en rust in Indië dan ook van het 
hoogste belang.11 Lieftinck antwoordde op dit punt dat heroverweging van 
de militaire uitgaven zeker zou plaats vinden, maar dat de noodtoestand in 
Indië vergaande beperkingen op deze uitgaven onmogelijk maakte.12 Bij de 
Algemene Financiële Beschouwingen op 12 november 1947 kwamen enkele 
Kamerleden op deze nota terug. Korthals (PvdV) was voorstander van ver
mindering van het dollar-aankoopprogram, om te vermijden dat Neder
land aan prestige zou inboeten door elders om hulp aan te kloppen. Het 
KVP-Kamerlid Teulings vroeg of de regering paraat was om de meest drasti
sche maatregelen te nemmen. Typerend voor het niveau van de debatten 
kan worden genoemd de bijdrage van Hofstra (PvdA), die niet verder kwam 
dan woorden van hulde tot Lieftinck te richten, omdat deze er steeds in 
geslaagd was deviezen te vinden.13

Lieftinck heeft op 13 november 1947 in de Tweede Kamer geantwoord dat 
de inmiddels aangekondigde Marshall-hulp wel eens te laat kon komen om 
het land van acute dollarnood te vrijwaren, zodat versnelde liquidatie van 
effecten in het buitenland en goudafgifte zouden moeten worden overwo
gen. Hij was er echter van overtuigd dat de V.S. op de hoogte waren van de 
urgentie van de Marshall-hulp om een ineenstorting in Europa te voorko
men. De regering was zich nog aan het beraden over de vraag welke maatre
gelen zouden moeten worden genomen als de hulp uit de V.S. inderdaad te 
laat zou komen. Voor een alarmstemming was weliswaar geen reden, maar 
men moest wel voorbereid zijn op mogelijke beperkingen in de dollaraan- 
kopen. De deviezensituatie beschouwde Lieftinck als precair, maar niet als 
hopeloos. Hij achtte het een prestatie dat in de eerste 10 maanden van 1947 
voor 3.4 miljard gulden kon worden geïmporteerd, veelal uit het zoge
naamde dollargebied.14 Lieftinck heeft zich niet concreet uitgelaten over de 
maatregelen die bij een acuut dollartekort begin 1948 zouden moeten wor
den genomen. De minister van Financiën, die er ook al van had afgezien 
een Nationaal Budget voor 1948 te publiceren, wilde alle opties open hou
den en zo min mogelijk onrust in binnen- en buitenland veroorzaken door 
in detail aan te geven hoe de problemen in Nederland echt lagen.15 Vandaar 
zijn niet al te pessimistische mededelingen aan de Tweede Kamer, die er 
dan ook van af zag nadere gegevens te vragen over de werkelijke stand van 
zaken en de beleidskeuzes van de overheid. Tegelijkertijd was het kabinet, 
zoals verderop in deze paragraaf zal worden beschreven, hoogst ongerust of 
de Marshall-hulp nog op tijd zou komen om een drastische verlaging van 
de dollarbestedingen te voorkomen. Om nader aan te geven politieke rede
nen heeft men van deze problemen niets laten uitlekken. De minister 
kwam pas met een tweede deviezennota in de periode-Beel, waarin wat 
meer gegevens over de werkelijke deviezennood van het land stonden ver
meld, toen het uitzicht bestond dat de Marshall-hulp op korte termijn zou 
worden gerealiseerd en de politieke bezwaren tegen bekendmaking van de
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deviezenpositie minder zwaar wogen. Uit deze nota bleek dat de regering 
had besloten het dollaraankoopprogram voor de eerste maanden van 1948 
bij te stellen, tussen het model van een ongewijzigd aankoopprogram (mo
del A) en een drastische inkorting van dit program (model B, zonder Ame
rikaanse hulp) in. Deze keuze was mogelijk gemaakt door het inmiddels ge
groeide vertrouwen dat de Amerikaanse hulp op tijd en in voldoende om
vang zou komen om Nederland een licht gewijzigd program van importen 
uit het dollargebied te laten uitvoeren in 1948.

Het deviezenprobleem heeft het kabinet dan ook het meest beklemd rond 
de jaarwisseling 1947-1948. Het jaar 1947 was men, met bijstellingen in de 
laatste helft van het kalenderjaar, nog redelijk doorgekomen dank zij lenin
gen, aangevuld met geringe goudafgifte en vrijwillige verkoop van effecten 
in de V.S.. Aangezien de leningenpolitiek van beslissende betekenis is ge
weest voor de periode 1945 tot en met 1947 - de Marshall-hulp zou die taak 
overnemen vanaf het tweede kwartaal 1948 - volgt hier een korte samen
vatting van de leningen en schuldenpolitiek van Lieftinck tegenover het 
buitenland, voor zover daarvan in de allereerste plaats mededeling is ge
daan aan het parlement. Het was de uitputting van de mogelijkheid om le
ningen en credieten in "harde" valuta te krijgen die het kabinet aan het eind 
van 1947 de meeste zorgen baarde. De particuliere banken in de V.S. vroegen 
zich af of leningen aan in moeilijkheden verkerende Europese landen nog 
wel zakelijk verantwoord waren. In afwachting van de realisering van de 
Marshall-hulp stelden deze banken zich terughoudend op. De mogelijkhe
den voor internationale instellingen als het IMF en de Wereldbank waren 
beperkt. Nederland had deze mogelijkheden - zoals in de volgende subpara
graaf zal worden beschreven - al ten volle benut. De Marshall-hulp was dan 
ook het enige alternatief: andere mogelijkheden om aan dollars te komen 
waren er na 1947 niet.

AANTEKENINGEN:
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de Vaste Commissie voor overleg met de regering inzake handelspolitieke aangelegenhe
den, d.d. 4 maart 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen nr. 398; Verslag van De Nederlandsche Bank 
N V  over het boekjaar 1946, Amsterdam 1947, Inleiding; Idem over het boekjaar 1947, Am
sterdam 1948, p. 19 (deviezenregime in Nederland, waarover J.H.P. Boudewijnse, Het devie- 
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land). Enkele specifieke gegevens ontleend aan Statistisch Zakboek 1949, tabel 4, p. 99. Alge
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nach dem zweiten Weltkrieg, Meisenheim am Glan, 1954, pp. 56-65. Hier zij er op gewezen
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dat De Nederlandsche Bank, die na de oorlog bij het deviezen verkeer een centrale rol heeft 
gespeeld, al voor de oorlog een rol speelde in het deviezenverkeer en wel door het - na het 
verlaten van Nederland van de Gouden Standaard - ingestelde Egalisatiefonds (Stbl. 403 d.d. 
30 sept. 1936), waarvoor de voorschriften van de Comptabiliteitswet-1927 (Stbl. 259) niet van 
toepassing waren. De zaken bleven geheim, al zou verantwoording op een nader bij de wet 
te bepalen tijdstip worden afgelegd (geschied: 1958), zie De Jong, De wetgeving, pp. 238-243. In 
het parlement zijn na de oorlog, gezien de geheimzinnigheid omtrent de activiteiten van dit 
Egalisatiefonds, wel stemmen opgegaan die vroegen of de controle op het deviezenbeleid, 
zoals uitgevoerd door de Bank, wel functioneerde, zie Pollema (CHU) in de EK, 17 febr. 1948, 
p. 128 I; Van de Kieft (PvdA), EK 18 febr. 1948, p. 140 II. De minister van Financiën heeft op 18 
febr. 1948 in deze Kamer (p. 152 I) geantwoord dat hij verantwoordelijk was en derhalve de 
plicht tot verantwoording jegens de Kamers had en de Kamers in de gelegenheid moest stel
len "die verantwoording inderdaad te vragen". Hij verklaarde zich bereid de eigen verant
woordelijkheid van de volksvertegenwoordiging ten opzichte van deze materie te doen re
aliseren. Daarmee had hij niet de vraag van Pollema beantwoord of er bij de Bank sprake 
was van valutaspeculatie in het groot en hoe de minister dacht de Kamers over dit alles in te 
lichten.

2 REA 29 nov. 1946, pt. 4. Het dollaraankoopprogramma van 544.2 miljoen dollar (ca. 1.4 
miljard gulden) was verdeeld over 370 min. dollar voor industriële aanschaf en 174.2 mil
joen dollar voor aanschaf grondstoffen en voedsel t.b.v. landbouw en voedselvoorziening. 
Lieftinck wilde 500 miljoen dollar als maximum, waarnaast hij een program van 400 mil
joen dollar als reserve had laten opstellen. Zie voor een uitgebreide analyse van deze cijfers 
en van het vraagstuk van de deviezenvoorziening in het kader van de wederopbouw, ge
steld in het licht van de verschillende plannen, en samengebracht met andere financieel- 
economische vraagstukken: Richard T. Griffiths, Economie reconstruction policy in the Ne- 
therlands and its international consequences, May 1945-M arch 1951, San Domenico 1984, 
EUI-working paper nr. 76, spec. pp. 16-23: Reconstruction policy and foreign exchange availa- 
bility.

3 REA 12 febr. 1947; REA 19 febr. 1947, pt. 4. Ook: J.M.M.J. Clerx, Nederland en de liberalisatie 
van het handels- en betalingsverkeer (1945-1958), Groningen 1986, I.7.B.
Marius Wilhelm Holtrop (geb. 1902, Amsterdam, overl. 1988) studeerde aan de GU in Am
sterdam economie, waar hij als eerste aan de nieuw opgerichte faculteit tot doctor in de eco
nomie promoveerde op De omloopsnelheid van het geld. Hij trad in 1929 in dienst bij dc 
Hoogovens, na vergeefse sollicitatie bij De Nederlandsche Bank. Hij werd in 1934 lid van de 
Nedl. Vereniging voor Waardevast Geld. Hij publiceerde o.m. over het devaluatievraagstuk, 
zo in ESB van 12 dec. 1934. In 1936 trad hij in dienst van de oliemaatschappij Shell (vicc-pres. 
Shell Chemical). Op 1 mei 1939 volgde zijn benoeming tot directeur van Hoogovens. Onder 
de oorlog was hij lid van de commissie uit de Nedl. Maatschappij voor Handel en Nijver
heid die het vraagstuk van de vermogensheffing ineens ter delging van dc oorlogslasten be
studeerde. Bij KB van 2 april 1946, nr. 73, werd Holtrop benoemd tot President van DNB, als 
opvolger van mr. L.J.A. Trip. Het was een benoeming die - nadat eerst oud-minister 
Steenberghe was gevraagd - het bedrijfsleven zou duidelijk maken dat de regering, i.c. 
minister Lieftinck, geen al te extreme financicel-economische zaken nastreefde, zie: H erin
neringen en dagboek van Ernst Heldring 1971-1954, uitgegeven door Joh. de Vries, Utrecht 
1970, dl. II, 28 jan. 1946, p. 1497. Holtrop bleek inderdaad een voorzichtig man, die een groot 
prestige zou verwerven als financieel-economisch arbiter. Bij zijn afscheid van de Hoog
ovens kondigde hij zijn program in grote lijnen aan. Holtrop verklaarde dat niet de Bank 
het laatste woord had over de waardevastheid van het Nederlandse geld; de algemene eco
nomische politiek werd tenslotte bepaald door de regering. Aan de andere kant zou hij op de 
bres staan voor een gezond geldwezen en het weren van het inflatiespook, onder het devies: 
bien servir et laisser dire. Zie het curriculum vitae in het zogeheten Holtrop-nummcr van
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Orbis Economicus, Mededelingenblad van de Kring van Amsterdamse economen, jrg. 11, nr.
2, sept. 1967, pp. 6-12 (archief De Nederlandsche Bank, Amsterdam). Voor een diepgaande 
analyse van Holtrops monetaire ideeën: Frits J. de Jong, Dr. M.W. Holtrop, The Netherlands 
Bank and the Monetary Model, in: M.W. Holtrop, Money in an open society. Selected papers 
en monetary policy, monetary analysis and central banking, Leiden 1972, pp. IX-XXIV. Verder 
ook: G.A. Kessler, Holtrop wees steeds de weg, in: NRC 18 april 1988, p. 8.

4 REA 5 mrt. 1947, pt. 1. De deviezenprioriteitencommissie stond onder leiding van de mi
nister van Financiën en bestond uit de volgende personen: dr. A. Treep, mr. J. Eeverts, mr. 
N.C. de Groot van Embden, C.G.D. Maarschald, M.C. Noë en H. Richel van Financiën; 
Ch.L.H. Truyen, drs. E.H. van der Beugel, mr. P.G.F.H. van der Brugh, J.A.M. Molkenboer 
van EZ; F. van Rosmalen en ir. C. Staf van LVV; ir. J.C. Keiler van Wederopbouw en V.; mr. 
Vos van Verkeer en Waterstaat; L. Götzen van OG; Lt. kol. Backer van Oorlog; jhr. A. van 
Foreest van Marine; dr. J. Tinbergen en ir. M.H. Ekker van CPB. Niet achterhaald kon wor
den wie de vertegenwoordigers waren van De Nederlandsche Bank. De commissie kreeg een 
tweevoudige opdracht: op korte termijn bestuderen van de mogelijkheden tot verbetering 
van de deviezenpositie en het verschaffen van een nader inzicht in de deviezenpositie, zo
als deze na toepassing van de gedane suggesties voor 1947 zou worden, alsmede in de 
mogelijkheden voor de toekomst. Het werk in de vier subcommissies leidde tot voorstellen 
tot terugdringing van het betalingsbalanstekort voor 1947 (tot 50 miljoen gulden die gedekt 
moesten worden door goud en beleggingen), waarbij uitgangspunten werden aangegeven 
voor verdere bezuinigingen voor 1948. Het Eindverslag van de Deviezenprioriteitencom
missie is aanwezig in het archief van het kabinet van de minister-president, ministerie van 
Algemene Zaken, dossier 332.45. Samenstelling commissie: archief ministerie van Finan
ciën. Cijfers herziene dollaraankoopprogram-1947: Griffiths, Economic reconstruction policy, 
pp. 18-19. De deviezenprioriteitencomm issie hanteerde de volgende cijfers voor de 
goedereninvoer 1945-1946 en de prognose voor 1947 (in guldens):
I. Totaal goedereninvoer verdeeld over agrarisch en industrieel gebruik:

Invoer:_____ Totaal:_________ Agrarisch:_______ Industrieel:
1945 1.4 miljard 1 miljard ruim 350 miljoen
1946 2.2 miljard 600 miljoen 1.6 miljard
1947 3.2 miljard 1 miljard 2.2 miljard

II. Totaal goedereninvoer verdeeld over consumptiegoederen (incluis grondstoffen, bedoeld 
voor export) en kapitaalgoederen:

Invoer______Totaal________Cons. goederen Kapitaalgoederen
1945 1.4 miljard 1.25 miljard 150 miljoen
1946 2.2 miljard 1.90 miljard 300 miljoen
1947 3.2 miljard 2.60 miljard 550 miljoen 

III: Civiele en militaire goederenimporten tegenover elkaar geplaatst:
Invoer: Totaal:________  Militair:

1945 1.4 miljard 150 miljoen
1946 2.2 miljard 600 miljoen
1947 3.2 miljard 500 miljoen 

Ontleend aan notulen REA, 5 maart 1947, pt. 1.

5 REA 19 mei 1947. Aanwezig waren REA-ministers o.l.v. Drees, Holtrop, dir. gen. BEB, ir. 
Ekker van CPB en vert. van ministeries van FI, EZ, Buit. Z., Oorlog, OG, Verkeer en W., 
LVV. Deze vergadering was de eerste van een serie van vier om het deviezenbeleid voor 
1947 uit te stippelen, resp. REA 19 en 23 mei 1947 en 4 en 11 juni 1947. Voor de Amerikaanse 
kenschets (afkomstig van de Amerikaanse bankier Heinemann): REA 29 juli 1947, pt. 8.

6 Zie de besluiten van de REA van 23 mei en 4 juni 1947. Op 11 juni 1947 werd bepaald dat 
voortaan alle financieel-economische gegevens over Nederland een centraal punt zullen
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passeren, namelijk dir .gen. BEB. De deviezen bleven zaak van Financiën. In REA 9 juli 1947 
werd bepaald dat, ook al kwam er een aparte militaire deviezencommissie ter voorlichting 
van de algemene interdepartementale deviezencommissie, de prioriteiten in de deviezen- 
kwestie bleef liggen bij MR-REA; Oorlog en Marine akkoord.
Een samenvatting van hetgeen de regering op basis van het rapport van de Deviezenpriori
teitencommissie had besloten ten aanzien van het importprogramma-1947 werd medege
deeld in de Memorie van Antwoord van 3 oktober 1947 op het Voorlopig Verslag van de 
Tweede Kamer op de Deviezennota-1947, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 458.4, p. 26 II.

7 REA 5 maart 1947, pt. 1; reconstructie op basis van de gegevens die oud-minister Lieftinck 
in een onderhoud met de auteur in 1977 heeft verstrekt.'

8 Zie HTK 1946 I Bijlagen, nr. 242, tekst notawisseling tussen de.minister van Financiën en 
de secretaris van de Schatkist der V.S., van resp. 20 jan. 1946, 11 febr. 1946 en 20 maart 1946 
inzake de regeling voor het vrijgeven van Nederlandse activa in de V.S..

9 Nota inzake de deviezenpositie, d.d. 23 april 1947, a.w..

10 Pollema, EK 17 febr. 1948, p. 122 II.

11 Voorlopig Verslag d.d. 18 juli 1947, betr. Nota inzake de deviezenpositie, HTK 1946-1947 
Bijlagen, nr. 458, 3.

12 Memorie van Antw., 3 oktober 1947, betr. Nota inzake de deviezenpositie, HTK 1947-1948 
Bijlagen, nr. 458, 4.

13 Korthals, TK 12 nov. 1947, p. 266; Teulings, p. 270 I; Hofstra, p. 277 II.

14 Lieftinck, 18 nov. 1947, p. 349 I.

15 Zie REA 29 okt. 1947, pt. 14.
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2. Buitenlandse leningen aan Nederland; consolidatie van de geallieerde 
credieten

a. Het deviezenregime na de oorlog en de eerste buitenlandse leningen
Zoals hiervoor is uiteengezet, had Nederland verschillende mogelijkhe

den om aan de nodige deviezen te komen. Een van die mogelijkheden was 
het verkrijgen van deviezen door middel van kortlopende en langlopende 
leningen uit het buitenland. Daarbij ging het er vooral om langlopende le
ningen - bij kortlopende stond men voor het probleem om op korte termijn 
de buitenlandse betaalmiddelen beschikbaar te moeten hebben voor de af
lossing - in de meest begeerde valuta (de dollar) te verkrijgen, wat nu juist 
de grootste problemen zou opleveren. In het begin van deze paragraaf is 
vermeld dat het deviezenverkeer op basis van het Deviezenbesluit-1945 was 
gecentraliseerd en gecontroleerd door de overheid, waarbij De Nederland
sche Bank als uitvoerder optrad. Het was aan de Nederlandse regering de 
nodige leningsovereenkomsten te sluiten om de Bank ook langs deze weg 
van buitenlandse betaalmiddelen te kunnen voorzien, waarbij zij in wezen 
optrad voor de verzamelde belangen van overheid, bedrijfsleven en parti
culieren.1 De deviezen die aldus werden verkregen dienden niet alleen voor 
het dekken van de deviezenbehoefte van de overheid, maar vooral ook 
voor de aankoop van goederen van het bedrijfsleven. Bij de overheid betrof 
het de aankoop van militair materieel - waarbij Lieftinck excessen voor
kwam - en materialen voor het strikt getemporiseerde herstel van onder 
meer sluizen, wegen en bruggen, waarnaast de overheid optrad voor de be
langen van derden, zoals bij de voedselvoorziening (granen) en het land- 
bouwherstel (materieel, kunstmest). Het merendeel van de deviezen was 
echter nodig voor de aankoop van schepen, machines, halffabrikaten en 
grondstoffen van het veeleisende en zich snel herstellende bedrijfsleven. De 
overheid verkocht daartoe een deel van de deviezenopbrengsten uit de le
ningen via De Nederlandsche Bank aan het bedrijfsleven (importeurs). Het 
bedrijfsleven diende de deviezen, die uit export van goederen en diensten 
werden verkregen, weer te verkopen aan De Nederlandsche Bank. Samen 
met andere daar verzamelde deviezen - de eveneens door het Deviezenbe
sluit-1945 voorgeschreven inlevering van deviezen, verdiend uit buiten
landse beleggingen, opbrengst van vrijwillige en onvrijwillige liquidatie 
van buitenlands bezit, inlevering van in Nederland aanwezige goud- en de- 
viezenbezittingen, het teruggevonden (de Nieuwe Waterweg) en terugge
voerde (zie hoofdstuk II, par. III. 4. a) monetaire goud - vormde dit het re
servoir voor de verrekening van de schulden en de betalingen aan het bui
tenland.

De boeking van de tegenwaarde aan guldens uit de verkoop van deviezen 
aan importeurs stelde de Bank in staat niet-inflatoir uitgaven te financieren
- bijvoorbeeld van de overheid -, die anders inflatoir hadden moeten wor
den gefinancierd, tenzij van deze uitgaven in het geheel zou worden afge- 
zien. Dat laatste lag voor de meeste overheidsuitgaven op dat moment niet 
voor de hand. De minister van Financiën heeft dan ook zowel bij de aanbie-
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Het paard van Münchhausen 

Uit: De Groene Amsterdammer 3 mei 1947
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ding van de begrodng voor 1947 als bij die voor 1948 op de deflatoire ten
dens van de buitenlandse credietverlening - tenzij onderscheiden, wordt 
hier en elders in dit hoofdstuk onder deze term begrepen de kort- én langlo
pende leningen, alsook de "swings" of andere vormen van crediet (b.v. zoals 
België die aan Nederland verleende) die in de betalingsakkoorden voor de 
handelsovereenkomsten voorkwamen - gewezen. Niettemin stak in de cre
dietverlening in de jaren 1945-1948 ook een groot nadeel. Het merendeel 
van de benodigde credieten betrof niet-productieve doeleinden - aanschaf 
voedsel, militaire uitrusting -, zodat de gulden regel dat alleen voor kapi
taalsuitgaven van productief karakter geleend diende te worden niet geheel 
kon worden nagekomen, tenzij de consumptieve bestedingen werden be
schouwd als voorwaarden voor de verhoging van de arbeidsproductiviteit 
(bijv. voedsel; textiel; leer). Soms echter stelde de credietgever zijn voor
waarden, waardoor zaken van louter consumptieve aard als auto’s en films 
naast goederen van meer productieve aard moesten worden gekocht. Inzake 
de vertoning van Amerikaanse films, die aan een "screen quotation" waren 
onderworpen in het kader van de deviezenbeperkingen en van een zekere 
cultuurpolitiek om de Nederlandse filmindustrie en importeurs van films 
uit Europese landen de ruimte te geven, stelde de Amerikaanse ambassade 
zich hard op: er zou geen hulp bij het verwerven van Amerikaanse 
dollarcredieten worden geboden, indien de beperkingen voor de vertoning 
van Amerikaanse films niet werden verzacht. Beel zei in het beraad van de 
ministerraad op 21 juli 1947 (pt. 5) wel dat hij niet onder het Amerikaanse 
juk wilde doorgaan, maar de werkelijkheid was nu eenmaal dat Nederland 
voor zijn credieten grotendeels was aangewezen op de V.S.. De geldende 
maximale vertoningsduur voor films werd opgetrokken van 28 op 32 
weken. Evenzo werd Nederland geconfronteerd met de verplichte afname 
van Amerikaanse auto's bij de besteding van Amerikaanse credieten, ook al 
had de regering andere bestemmingen voor ogen. Auto's konden goedkoper 
in het Europese ruilverkeer worden verworven. Overigens was het 
gebruikelijk dat de credietverlener besteding van het crediet in eigen land 
kon afdwingen. Bovendien had Nederland weinig "essentiële" goederen 
aan te bieden, zodat terwille van de afzet van luxe-goederen als bloembollen 
die tenminste nog enige kans maakten op de exportmarkten - bepaalde 
Nederlandse (luxe-)producten vielen in Noord-Amerika onder zeer hoge 
invoerrechten en waren derhalve kansloos - concessies bij de import van 
luxe-goederen moesten worden gedaan.

In de berekening van de mogelijkheden voor Nederland een bepaalde last 
aan buitenlandse schuld te dragen speelde mee de vraag hoeveel Nederland 
uiteindelijk aan buitenlandse schuld moest boeken voor de leveranties van 
de V.S., Engeland en Canada onder en kort na de Tweede Wereldoorlog aan 
de Nederlandse regering in militaire en civiele goederen. Hoe minder Ne
derland voor deze schulden behoefde te betalen, des te meer ruimte was er 
om nieuwe buitenlandse schulden aan te gaan. Vandaar dat de politiek van 
Lieftinck en zijn staf er op gericht was de oorlogsschulden zo snel mogelijk 
te consolideren.
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Bij KB van 13 september 1945 (Stbl. F. 174) was minister Lieftinck machti
ging verleend om geldleningen of credietovereenkomsten ten laste van het 
Rijk tot een bedrag van 2 miljard gulden in vreemde munt aan te gaan. Bij 
de leningwet van 5 juni 1946 (Stbl. G. 143) werd dit bedrag met 500 miljoen 
gulden verhoogd. Hoewel het afdekken van tekorten aan buitenlandse be
taalmiddelen in de Nederlandse volkshuishouding door leningsovereen
komsten tussen de Staat der Nederlanden en het buitenland uniek was in de 
Nederlandse historie - als een van de gulden regels in het nationale budget
systeem gold dat leningen van de staat in het binnenland moesten worden 
geplaatst om een zekere onafhankelijkheid bij de afwikkeling van deze le
ningen te kunnen houden (b.v. opschorting betalingen, conversie van de 
leningen) - werd algemeen begrip getoond voor de bijzondere omstandighe
den van het land, die het aangaan van leningsovereenkomsten met het 
buitenland bevorderden. Minister Lieftinck stuitte niet op grote bezwaren in 
de periode 1945-1946, toen hij de Staten-Generaal in kennis stelde van zijn 
leningenpolitiek.

De ruimte die Lieftinck voor de periode 1945-1946 was gegeven voor de 
verwerving van buitenlandse credieten en leningen is niet helemaal ge
bruikt. Op 1 juli 1946 had de Nederlandse staat voor 1.4 miljard gulden 
schulden met het buitenland aangegaan, waarvan de helft vlottend en de 
helft gevestigd (langlopend). Het merendeel van dit bedrag betrof dollarcre
dieten. De V.S. waren immers vrijwel de enige leverancier van de hoogst
noodzakelijke goederen; zij waren ook de enige kapitaalverstrekker van 
formaat. De Nederlandse regering heeft overigens de grootste moeite gehad 
om in de periode 1945-1946 Amerikaans crediet en Amerikaanse leningen te 
verwerven als bijdrage aan de oplossing van het dollarprobleem van het 
land. Amerikaanse overheidsinstellingen en banken waren nogal terug
houdend in het uitlenen van dollars op lange termijn vanwege de zeer on
zekere internationale toestand, waarop slechts op politieke gronden - die 
voor Nederland niet golden - uitzonderingen werden gemaakt, zoals bij de 
leningen aan Frankrijk en Engeland uit 1946. Een handicap voor Nederland 
hierbij was dat de Amerikaanse autoriteiten, die toestemming moesten ge
ven voor de credietverlening aan Nederland of voor het plaatsen van le
ningen bij de banken of (semi-) overheidsinstellingen als de Export-Import- 
(Exim)-Bank - een in 1936 door de Amerikaanse regering in het leven geroe
pen bankinstelling die de export van Amerikaanse goederen moest bevor
deren - bij de beoordeling van de armoede en noodtoestand in Nederland 
rekening hielden met de Nederlandse beleggingen in Amerika. Van Ameri
kaanse zijde werd aangedrongen op liquidatie van dit bezit, waardoor ook 
getoond kon worden dat Nederland bereid was zichzelf te helpen, of op het 
geven van het bezit in Amerika als onderpand voor leningen. Al eerder is 
opgemerkt dat, nog afgezien van de moeilijkheid - ook vanwege de afwik
keling van de oorlog - de eigendom van deze effecten in alle gevallen correct 
vast te stellen en een juridische context voor een dergelijke liquidatie van 
Nederlands bezit te vinden, de regering zeer wel wist dat liquidatie van dit 
bezit Nederland in een cruciale periode beroofd zou hebben van een bron
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van deviezeninkomsten voor de toekomst en van een mogelijkheid om de 
aflossing en rente op leningen, nodig voor het herstel en de wederopbouw, 
veilig te stellen. De regering stelde zich dan ook op het standpunt dat Ne
derland aanspraak mocht maken op ongedekt crediet (en leningen) en dat 
Nederland zelf het recht had om te beslissen hoe de middelen konden wor
den gevonden om credieten en leningen af te lossen, al is op dit standpunt 
bij de leningsovereenkomst met de Eximbank (1946) inbreuk gemaakt en is 
bij de overeenkomst met de Wereldbank (1947) onder druk van de omstan
digheden dit standpunt met de zogeheten "negative pledge"- formule prin
cipieel opgegeven (zie hieronder).

Niet zonder moeite was de Nederlandse regering er in geslaagd in de pe
riode 1945 - begin 1946 voor 190 miljoen dollar langlopende leningen te ver
werven - waarvan de aflossing slechts voor een deel na 1950 kon plaats vin
den - bij de Amerikaanse regering ("lend-lease"-art. 3 C-overeenkomst van
30 april 1945 ad 60 miljoen dollar in beginsel; surplus-goederen-overeen- 
komst van 14 mei 1946 ter waarde van 30 miljoen dollar) en bij de Eximbank 
(overeenkomsten van 22 september en 31 oktober 1945, elk van 50 miljoen 
dollar), totaal ter waarde van 504 miljoen gulden. Verder was van Canada 
op 1 mei 1945, verhoogd op 5 februari 1946, 125 miljoen Can. dollar langlo
pend crediet verworven (331.6 miljoen gulden); van de Zweedse regering op 
2 oktober 1944, verhoogd op 19 januari 1945, en op 23 augustus 1945 totaal 
100 miljoen Zweedse kronen (73.8 miljoen gulden) en van Zwitserse banken 
op 23 november 1944, 25 oktober en 27 november 1945, een bedrag van 90 
miljoen Zw. francs, ter waarde van 55.4 miljoen gulden. Van het Zwitserse 
deel aan langlopend crediet werd later een deel in kortlopend crediet omge
zet; het "lend-lease"-crediet uit de V.S. is eveneens herzien. Daarnaast werd 
voor 135 miljoen dollar kortlopend crediet - waarvan een deel binnen een 
jaar moest worden terugbetaald - verworven bij de Amerikaanse regering, 
de Federal Reserve Bank en de Chase Manhattan Bank. Kortlopend crediet 
werd verder verworven uit Engeland (14.5 miljoen pond, 155 miljoen gul
den), België (800 miljoen B. francs, 48.4 miljoen gulden, waarnaast op spe
ciale voorwaarden in 1946 extra ter beschikking waren gesteld: 2.2 miljard B. 
francs, 115 miljoen gulden) en Frankrijk (200 miljoen F. francs, 4.4 miljoen 
gulden).

Als minister Lieftinck er niet in geslaagd was om tijdens zijn bezoek aan 
de V.S. in maart 1946, toen hij aldaar besprekingen moest voeren ter uit
voering van de overeenkomsten van Bretton Woods, de Eximbank over te 
halen alsnog 200 miljoen dollar - zij het kortlopend (5 jaar) - te lenen, was de 
dollarvoorziening in Nederland al in 1946-1947 problematisch geworden. De 
leningsovereenkomst met de Eximbank werd op 1 mei 1946 afgesloten. In de 
overeenkomst met de Eximbank zijn de beleggingen van Nederland (van 
rechtspersonen en particulieren) in de V.S. als zekerheid genoemd (art. XII). 
Liquidatie daarvan mocht niet zodanig plaats vinden dat betaling van rente 
en aflossing onmogelijk zou worden. De Eximbank heeft de lening aan Ne
derland voor de helft bij de Amerikaanse handelsbanken weten te plaatsen. 
Van deze overeenkomst is door Lieftinck in het najaar 1946 het parlement
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bij de behandeling van de Rijksbegroting op de hoogte gesteld. Lieftinck 
moest bij die gelegenheid, naar aanleiding van vragen over dit onderwerp 
van het Tweede Kamerlid De Wilde (ARP) - die overigens zeer ongerust was 
over de mogelijke aantasting van de onafhankelijkheid van "ons eenmaal 
economisch zo vrije volk" door leningsovereenkomsten met het buiten
land -, toegeven dat hij niet in staat was geweest voldoende langlopend cre
diet in de V.S. te verwerven. De keuze was: geen crediet of kortlopend cre
diet. Omzetting van het overbruggingscrediet van de Eximbank in een lang
lopende lening was uitgesloten. De Amerikaanse autoriteiten waren van 
oordeel dat langlopende credietverlening aan het buitenland moest worden 
overgenomen door de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling in 
oprichting. Overigens was Lieftinck zich bewust van de nadelen die verbon
den konden zijn aan vergroting van het buitenlandse aandeel in de Neder
landse staatsschuld. Hij sprak van een "harde werkelijkheid, dat wij hulp 
van het buitenland nodig hebben", waartegenover zekere verplichtingen 
moesten worden aanvaard. Daarbij doelde Lieftinck niet alleen op financiële 
verplichtingen, maar "ook andere", hoewel Lieftinck daarvan tot op dat 
moment nog niets was gebleken. Wél bracht Lieftinck in dit verband liqui
datie van het buitenlands bezit ter sprake als een middel om de stijging van 
de buitenlandse leningen binnen de perken te houden. Dat dit echter altijd 
slechts in beperkte mate kon geschieden om geen afbreuk te doen aan de 
Nederlandse dollarinkomsten, die onder meer vereist waren voor het beta
len van rente en aflossing op aangegane leningen in dollars (zie de Exim- 
bankovereenkomst), was vanzelfsprekend. Volledige zelfstandigheid van 
het land was volgens Lieftinck pas dan hersteld, indien Nederland weer als 
vanouds in staat zou zijn de import uit de export van goederen en diensten 
te betalen. Voorlopig was het volgens de minister nog lang zo ver niet.

Hier zij vermeld dat Lieftinck, zodra bleek dat de deviezenproblemen in 
1947 veel groter waren dan aanvankelijk was gedacht, onderhandelingen 
heeft laten voeren met de Eximbank om de aflossing op de lening van 1 mei
1946 voor 1948 en 1949 niet te doen plaats vinden en de looptijd van de le
ning navenant te verlengen. Bij overeenkomst van 4 augustus 1947 stemde 
de Eximbank daarmee - onder vastlegging van een hogere rente (2,25% op 
3%) (het bedrag dat van deze lening bij particuliere banken was onderge
bracht bleef buiten deze regeling) - in, ongetwijfeld in samenhang met de al
gemene Amerikaanse politiek om de West-Europese landen te steunen. De 
Eximbank was tenslotte een semi-overheidsorgaan.2

b. De redding van Nederland door de Wereldbank in 1947

Nederland in de slag om de Wereldbankdollars
Doorslaggevend voor de economische overleving van het Koninkrijk in 

de periode-Beel is de dollarlening geweest, die in 1947 kon worden verkre
gen bij de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank). 
Ingevolge de wet van 20 december 1945 ter goedkeuring van de toetreding 
tot de overeenkomst van Bretton Woods (Stbl.F. 318) was ook Nederland tot
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de Overeenkomst betreffende de Internationale Bank toegetreden. De confe
rentie van Bretton Woods (1944) had niet alleen de basis gelegd voor een 
systeem van wisselkoersberekening ten opzichte van de dollar en voor het 
Internationale Monetaire Fonds als middel om monetaire storingen op te 
lossen, maar ook voor een internationale instelling voor langlopend crediet, 
de Internationale Bank. Deze Bank zou die leningen verstrekken uit (ideali
ter) de bijdragen (quota) van de deelnemende landen, die naar rato van hun 
bijdragen zeggenschap hadden in de Bank. Nederland nam op zich met 275 
miljoen dollar deel te nemen in de Bank, een bedrag dat Nederland uiter
aard op korte termijn niet kon voldoen. Begin 1948 was door Nederland dan 
ook slechts voor 10 miljoen gulden in goud en dollars gestort en voor 131 
miljoen gulden in eigen valuta en schatkistpromessen. Toch kreeg Neder
land een plaats in de Board of Governors op basis van het toegezegde be
drag.3 De Bank begon in juni 1946 zijn werkzaamheden.

Waarschijnlijk zou Nederland niet onmiddellijk na de start van de We
reldbank met een aanvrage voor een lening zijn gekomen, als niet een an
der Europees land dat juist wél had gedaan. Bij brief van 11 juni 1946 wees 
de nog bestaande Economische Missie van Nederland in de V.S. - onder de 
oorlog als Economische, Financiële en Scheepvaartcommissie opgericht om 
de Nederlandse belangen op genoemde terreinen namens de regering in 
Londen in de V.S. te behartigen en bovenal bezig met het verkrijgen en be
steden van hulp - op de aanvrage van Frankrijk bij de Wereldbank van een 
lening van 500 miljoen dollar. Doorzending van deze brief vanuit het de
partement van Economische Zaken naar de andere departementen leverde 
op korte termijn slechts een positieve reactie op van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Op dit departement werd dollarhulp wenselijk geacht 
voor wederopbouw en herstel van steden en dorpen en voor de aanleg van 
industriegebieden en -gebouwen. Men schreef de gemeenten aan om pro
gramma's, waarop ook reacties zijn binnengekomen. Het resultaat was een 
allegaartje, dat moeilijk bij de Wereldbank als serieuze basis kon dienen 
voor een aanvrage voor een lening. Pas na enige maanden heeft het mini
sterie van Financiën gereageerd op de bovengenoemde brief, toen uit in
formele contacten tussen de Economische Missie, onder aanvoering van de 
oud-minister van Economische Zaken, dr. M.P.L. Steenberghe, en personen 
van de Wereldbank was gebleken dat de Bank niet ongenegen was om een 
lening aan Nederland in overweging te nemen. Dat Financiën vrij traag op 
de boodschap vanuit Economische Zaken - dat voorlopig zelf ook niets on
dernam - reageerde, had sterk te maken met het aanvankelijk in 1946 over
heersende optimisme over de voortgang van het herstel van het land, 
waarbij op een snelle uitbreiding van het inter-Europese handelsverkeer en 
op een daling van de wereldmarktprijzen werd gerekend. De dollarvoorzie- 
ning voor 1947 werd niet als problematisch ingeschat, op voorwaarde dat 
nog enig handelscrediet en kortlopende leningen konden worden verkre
gen. De opstelling van de Rijksbegroting voor 1947 en vooral het daarbij ge
voegde Nationaal Budget van het Centraal Planbureau in oprichting maak
ten evenwel Lieftinck sterk bewust van mogelijke flinke dollar tekorten eind
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1947, begin 1948, waarbij vooral de uitgaven voor het overeind houden van 
de militaire macht in Nederlands-Indië een grote rol speelden. Lieftinck be
sloot daarom een poging te doen bij de Wereldbank een lening los te peute
ren. Een eerste poging in het najaar van 1946 om een dergelijke lening in de 
omvang van een half miljard dollar bij deze Bank aan te kaarten mislukte. 
Hoewel de statuten van de Wereldbank een dergelijke algemene lening niet 
uitsloten, hield de Bank vast aan de regel dat leningen primair op basis van 
een behoorlijk bestedingsplan dienden te worden verstrekt. Frankrijk was 
hierin, vanwege het in dit land begin 1946 opgestelde herstel- en industriali- 
satieplan van het daarvoor speciaal opgerichte Hoge Commissariaat onder 
leiding van Jean Monnet, in het voordeel. Aan Nederlandse kant had men 
ook niet verwacht dat de Wereldbank deze blanco-aanvrage in behandeling 
zou nemen. Deze eerste poging was er veel meer op gericht geweest te bekij
ken of het de moeite wel loonde zich in te zetten voor het verwerven van 
een lening bij de Bank. Toen men eenmaal vernomen had welke eisen de 
Wereldbank precies stelde en welke ruimte de Bank had voor verdere cre
dietverlening, kon de afdeling Buitenlands Betalingsverkeer van Financiën, 
onder mr. E.A. Liefrinck, als coördinerende instantie aan de slag om de no
dige gegevens voor de aanvrage bijeen te garen en de contacten met de We
reldbank uit te breiden.4

Inmiddels had minister Lieftinck met zijn staf de nodige stappen geno
men om de parlementaire instemming voor meer buitenlands crediet te 
verwerven. Op 30 september 1946 kwam bij de Tweede Kamer het voorstel 
binnen om de Leningwet-1946 zodanig te wijzigen, dat de regering de moge
lijkheid zou krijgen tot 2.5 miljard gulden extra aan buitenlandse leningen 
en credieten te verwerven, naast de 2.5 miljard gulden waarvoor de regering 
al in 1945 en 1946 was gemachtigd. Het totaal zou derhalve op 5 miljard gul
den komen, wat bij een geschat nationaal inkomen van ca. 9 miljard gulden 
voor 1946 geen gering bedrag was. Op vragen uit de Tweede Kamer in het 
Voorlopig Verslag hierover becijferde Lieftinck dat er 1700 miljoen gulden 
aan credietruimte was verbruikt in de periode 1945-1946, dat er nog 665 mil
joen gulden aan buitenlandse leningen nodig was voor consolidatie van 
kortlopend buitenlands crediet en dat er in 1947 voor ongeveer 1400 miljoen 
gulden buitenlands crediet nodig zou zijn. Er zat in de totale aanvrage een 
ruimte van ruim 1.2 miljard gulden, wat sommige Kamerleden wel erg veel 
vonden. De minister meende echter deze speling voor de consolidatie van 
de schuldpositie van het Rijk nodig te hebben. Zonder beraadslaging en 
zonder hoofdelijke stemming hebben de Tweede Kamer op 24 oktober 1946 
en de Eerste Kamer op 21 november 1946 dit voorstel aanvaard. De wet is 
vastgesteld op 23 november 1946, Stbl. G. 333.5

Op 7 april 1947 werd de officiële aanvrage voor een lening van 535 mil
joen dollar door het Koninkrijk bij de Internationale Bank ingediend. Kern 
van deze aanvrage was een reconstructie- en industrialisatieprogram voor 
de jaren 1947 tot en met 1949, dat echter wel zeer globaal van karakter was. 
Het kwam er op neer dat het deel van de investeringsbehoefte, dat buiten
landse betaalmiddelen zou vergen, van de sectoren industrie (1.1 miljard

1063



IV. Onder Lieftincks bewind

gulden, waarvan het equivalent van 640 miljoen gulden in deviezen), 
transport en verbindingen (1.021.800.000 gulden, waarvan het equivalent 
van 556.8 miljoen gulden in deviezen) en landbouw (400 miljoen gulden, 
waarvan het equivalent van 225 miljoen gulden in deviezen), totaal 1.421 
miljoen gulden of het equivalent van 535 miljoen dollar over deze periode, 
als lening bij de Wereldbank werd gevraagd. In wezen werd derhalve om 
het dekken van de tekorten op de betalingsbalans over de genoemde jaren 
gevraagd. Een opsomming van projecten, die met deze lening konden wor
den gesteund, was achterwege gelaten. In de nota werden ter inleiding op de 
reconstructieplannen een economisch-historisch overzicht van het land en 
betalingsbalansgegevens van 1938 verstrekt. Bij de gegevens uit 1938 werd de 
kanttekening gemaakt dat het onwaarschijnlijk was dat deze balansstructuur 
binnen korte tijd zou kunnen terugkeren. Gewezen werd op de verminder
de inkomsten uit Nederlands-Indië door de daar aanwezige oorlogsschade, 
op de afname aan inkomsten uit de buitenlandse beleggingen, op de breuk 
in het Nederlands-Duitse handelsverkeer en op de betalingen voor rente en 
aflossing op de leningen. Alleen door industrialisatie zou Nederland een 
eigen plaats in de gewijzigde internationale economische structuur kunnen 
veroveren. Concrete industrieprojecten werden niet genoemd. Wél dat die 
industrialisatie allereerst gericht zou zijn op export en dat de binnenlandse 
consumptie door rantsoenering onder controle werd gehouden en het vast
gestelde niveau niet zou mogen overschrijden. Goed geïnformeerd als men 
in Den Haag was over het wantrouwen van Amerikaanse bankierskringen 
in het overheidsingrijpen in de economie in Nederland, had men in deze 
nota de nodige moeite gedaan om aan te tonen dat het ingrijpen in de eco
nomie tijdelijk zou zijn en een gevolg van de schaarste door de oorlogs
schade. Het herstel van deze schade vereiste in de gegeven omstandigheden 
een strak overheidsingrijpen, zo werd gesteld. De Nederlandse regering was 
echter vastbesloten deze beperkingen op de economische vrijheid zo snel 
mogelijk weg te werken. "Free business" was en bleef het doel van de Ne
derlandse overheid, aldus de nota. De terugkeer naar de vooroorlogse situa
tie, die volgens de nota in Nederland gekenmerkt werd door een maximum 
aan economische vrijheid, was vanzelfsprekend. Van overheidsinvesterin
gen zou dan ook geen sprake zijn, slechts van het nemen van initiatieven 
die door het bedrijfsleven moesten worden overgenomen. Niet onvermeld 
bleef het bevolkingsprobleem in Nederland in dit verband. "Full employ- 
ment" werd voor Nederland, dat als enig West-Europees land een snel 
groeiende bevolking zou hebben, onmogelijk geacht zonder actieve steun 
van de overheid bij de industrialisatie, bijvoorbeeld bij kapitaalverstrek- 
king. Zou deze nota in de openbaarheid zijn gekomen in 1947, dan zou wel
iswaar veel rechts politiek verzet tegen de socialisten zijn ontkracht, maar 
zou in socialistische kringen een storm zijn losgebroken. In deze nota wer
den immers door een van de belangrijkste socialistische ministers alle plan
nen voor een blijvende geleide economie - dat troetelkind van de PvdA kort 
na de oorlog - naar de prullenbak verwezen.6
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De Wereldbank was met deze aanvrage niet geheel tevreden. Recente ge
gevens over de betalingsbalans en de buitenlandse schulden ontbraken; de 
industrialisatie was buitengewoon vaag aangeduid; waarvoor de gevraagde 
dollars zouden worden gebruikt bleef duister, zodat de Wereldbank geen 
kans werd geboden de besteding ervan te toetsen. Aan de andere kant werd 
Den Haag door de Nederlanders in Amerika, die belast waren met de onder
handelingen - aanvankelijk Steenberghe met zijn staf, later een officiële de
legatie onder leiding van mr. J.W. Beyen (die al onder de oorlog naast zijn 
functie bij Unilever was opgetreden als financieel adviseur van de Neder
landse regering, zoals bij het leiden van de delegatie naar Bretton Woods, en 
succesvol had onderhandeld over leningen in New York en Zwitserland ten 
behoeve van Nederland in 1944-1945)7 , met assistentie van de President van 
De Nederlandsche Bank, Holtrop, en met als belangrijkste scharnier tussen 
de Wereldbank en Nederland de financiële attaché van de ambassade in 
Washington, dr. L.R.W. Soutendijk -, duidelijk gemaakt dat de Wereldbank 
toch graag met Nederland zaken wilde doen. Het succes van leningen aan 
enkele West-Europese landen, zij het in dit geval op basis van nog in Ame
rika te plaatsen obligatieleningen, zou het prestige van de Wereldbank ten 
goede kunnen komen. Nederland, al was het nog zo arm op dat moment, 
werd, zo kan men aannemen, vanwege het sociale klimaat en politieke sta
biliteit credietwaardiger geacht dan menig Zuid-Amerikaans land, dat in
middels ook had aangeklopt om steun.

Begin juni 1947 volgde het bezoek van L. Rist, research-directeur van de 
Wereldbank, aan Nederland. Voor beide kanten was dit bezoek zeer verhel
derend. Rist liet weten, dat er alleen onderhandeld kon worden over een 
eerste tranche van het gevraagde bedrag van bijvoorbeeld 195 miljoen dol
lar, zoals de Fransen ook inmiddels slechts een deel van het gevraagde be
drag ter grootte van 250 miljoen dollar was toegewezen. In geen geval wilde 
de Bank alle betalingsbalanstekorten over een zekere periode met de lening 
dekken. Zijn Nederlandse gesprekspartners, waaronder de topambtenaren 
van Economische Zaken dr. Ch.L.H. Truyen en drs. G.A. Kohnstamm, kon
den nog wel de bezorgdheid van de Bank over de rol van het Centraal Plan
bureau intomen - de inmiddels tot stand gekomen wetgeving met betrek
king tot het CPB had de rol van het CPB teruggebracht tot die van adviesin
stantie (zie hoofdstuk Economische Zaken, Il.a) -, maar konden niet het on
omstotelijke feit wegmoffelen dat de dollars van de gevraagde lening voor
namelijk benodigd waren om de betalingsbalans in evenwicht te krijgen. 
Het ging tenslotte om dekking van de lopende uitgaven van zowel investe- 
rings- als consumptiegoederen uit het dollargebied of uit landen die betaling 
in dollars vorderden. Gerichte aanvragen voor hulp bij bepaalde projecten 
konden op dat moment niet gedaan worden, al was het wel zo dat bij de be
steding van de lening precieze verantwoording mogelijk was. Ook Lieftinck 
zelf heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat de lening de betalings
balanstekorten, die men in het voorjaar van 1947 met grote schrik snel gro
ter zag worden en waaruit de bijstelling van de besteding van de deviezen 
voor het tweede halfjaar van 1947 volgde (onder meer tot uiting komend in
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rantsoenverlaging voor enkele voedselartikelen in september 1947, zie 
hoofdstuk Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, II.a), op korte ter
mijn moest wegwerken. Ook intern werd bij de verdeling van de mogelijke 
buit daarmee rekening gehouden. Zijn aanvankelijke aanbod aan Economi
sche Zaken om alles wat boven de 100 miljoen dollar van de Internationale 
Bank kon worden verkregen voor industrialisatieprojecten te gebruiken 
heeft hij overigens na toewijzing van de lening wegens de snel groeiende 
betalingsbalansproblemen op advies van Holtrop weer ingetrokken.8

Bij de Wereldbank besefte men ook wel dat de dollars voor de financie
ring van het algemene herstel zouden worden gebruikt. Vandaar dat men 
bij deze Bank in de eindfase van de onderhandelingen vooral geïnteresseerd 
was in de mogelijkheden van Nederland om daadwerkelijk dat herstel te 
bereiken, aangenomen dat dit land door de Bank gesteund zou worden. Zo 
werd nogal wat informatie verlangd over de plaats van Nederlands-Indië in 
dit herstel en moesten de laatste cijfers over de betalingsbalans worden 
overgelegd. Ten overvloede heeft Lieftinck in een brief aan de president van 
de Internationale Bank, J. McCloy, - die overigens zeer veel brieven, onder 
welke van zijn eigen moeder, ontving, waarin tegen een lening aan een ko
loniale mogendheid werd geprotesteerd - in dit kader verzekerd dat de 
meerderheid van het volk, de vakverenigingen en het bedrijfsleven ak
koord gingen met de economische (geleide) politiek van de regering. Ook de 
politieke groepen zouden in meerderheid deze politiek steunen.

Achter de schermen had deze optimistische schets van de steun voor de 
geleide economie tot de nodige wrijvingen met delen van het bedrijfsleven 
gevoerd. Deze schets stond namelijk op nogal gespannen voet met de waar
heid, naar enkele gebeurtenissen uit het begin van 1947 konden aantonen. 
Allereerst zij er hier aan herinnerd dat over de voortzetting van deze ge
leide economie juist binnen de KVP, een van de zuilen die de rooms-rode 
coalitie van Beel overeind hielden, de nodige spanning was ontstaan, 
waaruit met de onvrede over het beleid in Nederlands-Indië de al eerder 
genoemde dissidente stroming onder leiding van oud-minister (Koloniën) 
Welter was opgebloeid in het begin van 1947. Maar ook de PvdA dreigde 
door de politiek van de geleide economie te worden verscheurd. Begin fe
bruari 1947 namelijk was het jaarverslag van de Rotterdamsche Bankver- 
eeniging (Robaver of Rotterdamsche Bank) over 1946 verschenen, waarin de 
directie kritiek op de financieel-economische politiek van de regering had 
uitgeoefend. Gehekeld werden de geldsanering (te langdurige geldblokke
ring), de controle op de credietverstrekking door de banken (voor elke cre
dietverlening boven de 50.000 gulden was toestemming van De Nederland
sche Bank nodig), de ondermijning van de credietmogelijkheden en de 
spaarzin door de Bijzondere Belastingen en door de conversie van staats
schuld en het uitstel van de verlaging van de vennootschapsbelasting. In 
gematigder vorm zijn enkele andere banken in hun jaarverslagen de Rot
terdamse bankinstelling in haar kritiek bijgevallen.

Lieftinck werd direct betrokken bij de onrust in bankkringen over zijn be
leid, doordat zijn partijgenoot, het Tweede Kamerlid Hofstra, op 15 april
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1947 schriftelijk aan hem had gevraagd of de minister het wenselijk achtte 
dat de bankinstellingen een actie voerden ”die de strekking heeft de op het 
algemeen belang gerichte politiek van de regering te doorkruisen en te scha
den" en of de regering een afzonderlijke wetgeving voor het toezicht op het 
particuliere bankwezen overwoog. In zijn acht dagen later verschenen ant
woord nam Lieftinck nogal afstand van de opvattingen van het Kamerlid. 
Hij zag de kritiek als een uitvloeisel van het recht op vrije meningsuiting, 
"voor welks principieel behoud wij vijf jaren van oorlog achter ons hebben 
en welk recht hij als een der levensvoorwaarden voor een vrij volk be
schouwt". Wel vroeg Lieftinck zich af of diegenen, die in het economisch 
herstel een sleutelpositie innamen, zich van hun verantwoordelijkheid 
voor de toekomst van dat herstel voldoende bewust waren, onder meer 
door zich in hun publieke uitlatingen die ook in het buitenland versprei
ding vonden zodanige beperkingen op te leggen, "dat zij de taak van de re
gering niet nodeloos bezwaren". De zorg van de minister voor de crediet- 
waardigheid van het land was ondubbelzinnig. Een afzonderlijke wetge
ving, zoals Hofstra in zijn vragen op het oog had voor de controle op het 
bankwezen, overwoog de regering niet, wél op het kapitaalverkeer (wetge
ving Toezicht Credietwezen). De vragen van Hofstra, die meende dat de 
vrijheid van meningsuiting niet mocht ontaarden in het schaden van het 
staatscrediet en derhalve de wederopbouw van het land, lokten een felle 
pennestrijd in de pers uit. De financiële vakpers en de NRC zagen de vrij
heid van meningsuiting in gevaar gebracht. De NRC ging zo ver te schrij
ven dat geïllustreerd was hoe overheidsbemoeiing in principieel socialisti
sche zin het ernstige gevaar in zich borg te leiden tot verdrukking van de 
grondrechten, welke de basis zijn van de geestelijk vrijheid. De Waarheid 
aan de andere kant zag, na kanttekeningen te hebben geplaatst bij het oor- 
logsgedrag van de directie van de Rotterdamsche Bank, de noodzaak voor 
nationalisatie van het bankwezen onderstreept. Onder de kop "Onnodige 
schrik" stelde Het Vrije Volk wel niet de naastingseis, maar wel die om toe
zicht op het bankwezen. Alleen zo kon worden gegarandeerd dat de banken, 
als uitsluitend financieel-technische (en geen: politieke) instellingen, zich 
zouden richten op het dienen van de gemeenschap, waarbij het beleid werd 
bepaald door regering en volksvertegenwoordiging. Voor mr. P.J. Oud, oud- 
minister van Financiën uit de door links verafschuwde Colijn-periode en 
als oud-VDB-er met de nodige aarzeling bij de fusie in 1946 toegetreden tot 
de PvdA, reden om zich zoals al beschreven in hoofdstuk I, par. 7. b, open
lijk te distantiëren van het standpunt van Hofstra en diens achterban. Ge
voegd bij zijn ostentatief getoonde kritiek op het Indië-beleid gaf Oud hier
mee een schot voor de boeg van de PvdA, hetgeen de inleiding was voor de 
definitieve breuk tussen Oud met andere ontevreden oud-VDB-ers en de 
PvdA in het najaar van 1947 en voor hun steun aan de oprichting van een 
nieuwe partij, de VVD.

De brief van Lieftinck aan de Wereldbank over de steun onder de Neder
landse bevolking voor de geleide economie, die hij in afschrift onder de di
verse organisaties van het Nederlandse bedrijfsleven had verspreid, was
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dan ook merkwaardig, maar wel te begrijpen. Tegen de hiervoor genoemde 
achtergrond is het niet zo vreemd dat de Hoofdgroep Industrie - van de 
geldende bedrijfsorganisatie - liet weten nogal wat moeite te hebben met de 
inhoud van de bewuste brief. De Hoofdgroep wilde de formulering van deze 
brief gezien de nood van het land voor dit doel echter wel accepteren, mits 
de minister kon beloven van deze instemming geen politiek gebruik te ma
ken, hetgeen Lieftinck dan ook niet heeft gedaan. Het heeft er veel van dat 
de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de minister van Finan
ciën, de eigen positie fraaier heeft voorgesteld dan die was. Indien de We
reldbank ook maar enigszins de Nederlandse pers liet volgen of daarvan sa
menvattingen kreeg (via de U.S.-ambassade), moet men bij deze instelling 
van Lieftincks poging tot "window dressing" hebben geweten. Lieftinck was 
echter in het voorjaar van 1947 in een paniekstemming, zoals de president 
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, Ernst Heldring, in zijn dag
boek aantekende, nadat Heldring samen met een bankier door Lieftinck - te
vergeefs - was benaderd om te bemiddelen bij het binnenhalen van verdere 
credieten in de V.S.. De benaderde personen zagen echter geen enkele kans 
op succes voor een dergelijke tocht naar hun relaties in de V.S.. Lieftinck 
heeft het moeten doen met de lening van de Wereldbank, enkele andere 
hieronder te noemen middelen om aan deviezen te komen en de hoop op 
hulp van de kant van de V.S. (initiatief van Marshall).9

De Wereldbank gaat akkoord, maar op zeer strikte voorwaarden
Daar de leiding van de Werelbank wel vermoedde dat de nota's en brie

ven van de kant van Nederland in een bepaald licht moesten worden ge
zien, heeft men bij de Bank, toen men eenmaal in Washington had besloten 
Nederland met een eerste tranche van 195 miljoen dollar tegemoet te ko
men, bij de opstelling van het contract de nodige zekerheden voor de terug
betaling van de lening willen vastleggen. Zo eiste de Wereldbank dat Ne
derland plechtig zou beloven geen vermogensbestanddelen te bezwaren of 
hierop garanties te verstrekken dan met toestemming van de Bank. Evenzo 
was het aangaan van additionele buitenlandse schuld door het Koninkrijk 
of een officiële instantie aan de goedkeuring van de Bank onderworpen. De
ze bijzondere verplichtingen van de credietnemer (art. VII van de lenings
overeenkomst, de zogeheten "negative pledge"), die de souvereine rechten 
van het credietnemende Nederland nogal beperkten en overeenkwamen 
met de formuleringen in de overeenkomst met Frankrijk, waren, naar de 
Amerikaanse ambassadeur Herman B. Baruch Lieftinck heeft verzekerd, 
normaal in het Amerikaanse bankverkeer - bijvoorbeeld in de verhouding 
tussen de Amerikaanse "countrybanks" en de boeren - en hadden een func
tie in het verzekeren van "safety first" voor de institutionele beleggers die 
de financiers van de Wereldbank op dat moment vormden. Deze verplich
tingen, die nog werden afgerond door de clausule om de Bank alle informa
tie op elk gewenst tijdstip te geven en vertegenwoordigers van de Bank alle 
vrijheid te geven bij het bestuderen van de economische en financiële om
standigheden van de credietnemer, vereisten volgens de Bank dat de le
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ningsovereenkomst werd geratificeerd, een eis die de Bank als volkenrech
telijk subject (anders dan de Eximbank, waardoor de leningsovereenkomst 
tussen deze bank en de Nederlandse staat van 1946 als zuiver privaatrechte
lijke overeenkomst werd bestempeld en behandeld) ten gevolge van de op
richting als internationale organisatie kon stellen. De overeenkomst zou pas 
in werking treden, nadat de credietnemer aan de Bank het bewijs van ratifi
catie had overgelegd (art.XI). Het ging de Bank daarbij om een ratificatiepro
cedure die in Nederland op dat moment was vereist voor (plechtige) ver
dragen en niet voor overeenkomsten: via goedkeuring door de Staten-Ge
neraal. De Bank wenste namelijk het bewijs dat de ratificatie de credietne
mer een wettelijke verplichting in overeenstemming met de bepalingen 
van de overeenkomst oplegde. In de slotfase van de onderhandelingen had 
de Wereldbank laten weten grote waarde te hechten aan de openlijke in
stemming door regering en parlement met de bepalingen van de overeen
komst. De Bank ging er namelijk van uit dat bepalingen als de "negative 
pledge" het parlement onbekend waren, zodat geen genoegen werd geno
men met de eerder genoemde leningenraamwet van 23 november 1946 
(G.333), waarop het ministerie van Financiën heeft gewezen. De Bank stelde 
daartegenover als voorbeeld dat de leningsovereenkomst van 9 mei 1947 
tussen Frankrijk en de Bank ook voorwerp was geweest van parlementaire 
goedkeuring: de Assemblée Nationale had op 23 mei 1947 met algemene 
stemmen de overeenkomst goedgekeurd, ook al had Jacques Duclos van de 
communistische fractie over de resterende eigen beschikkingsmacht van 
Frankrijk in het bepalen van de economische koers enige bezorgdheid ge
toond. Van Nederlandse kant, waar men tegen de goedkeuringsprocedure 
voor deze overeenkomst geen formele bezwaren had en slechts bezorgd was 
over de tijdsspanne die deze zou vergen, stemde men tenslotte in met deze 
eis van de Bank. Al eerder, zoals bij de Beneluxdouaneovereenkomst, had 
de regering er blijk van gegeven belangrijke overeenkomsten tóch aan de 
Staten-Generaal te willen voorleggen, ondanks het ontbreken van een daar
toe strekkende verplichting krachtens de geldende Grondwet (art.60), zie 
hoofdstuk V, par.III.d, De Beneluxovereenkomst. De Wereldbank was zo 
grootmoedig om te beloven alvast 30 miljoen dollar op de rekening van De 
Nederlandsche Bank te storten, onmiddellijk na ondertekening van de 
overeenkomst en nog voordat de parlementaire goedkeuring was verwor
ven. Op 7 augustus 1947 werd in Washington de overeenkomst tussen de 
Wereldbank en het Koninkrijk der Nederlanden over een lening van 195 
miljoen dollar getekend.10

In de leningsovereenkomst werd voor deze lening van 195 miljoen dollar 
een rentepercentage van 3,25% vastgelegd, waaraan 1% commissie of risico
premie werd toegevoegd. De aflossing diende in 1953 te starten en zou in 
1972 worden voltooid. Conform de statuten van de Wereldbank, die toezicht 
eisten op de productieve besteding van de verstrekte leningen, werd in deze 
overeenkomst bepaald dat de Bank nauwlettend de bestedingen voor herstel 
en ontwikkeling van Nederland zou controleren aan de hand van lijsten 
van noodzakelijk te importeren goederen, te financieren uit deze lening.

Par. V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp...
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Besteding van dollars voor militaire doeleinden of voor hulp aan Neder- 
lands-Indië werd nadrukkelijk uitgesloten. De aan te schaffen goederen 
dienden voor een groot deel in de V.S. te worden gekocht - de Bank kende 
de bepaling dat het land waarvan de valuta werden uitgeleend besteding in 
eigen land kon bedingen al werd Nederland ook toegestaan ten dele te ko
pen op markten die het meest voordelig waren. Voor Nederland, dat in 1947 
voor minstens 35% van zijn essentiële importen op de V.S. was aangewe
zen, was deze voorwaarde in de overeenkomst van beperkte betekenis.11

De leningsovereenkomst paste in het kort na de oorlog door de Wereld
bank gevoerde beleid, waarbij hulp werd geboden aan een aantal Europese 
landen bij het dekken van hun algemene dollartekorten. De gelukkige win
naars in deze wedstrijd waren: Frankrijk (250 miljoen dollar), Nederland 
(195 miljoen dollar), Denemarken (40 miljoen dollar, 22 augustus 1947) en 
Luxemburg (12 miljoen dollar, 28 augustus 1947). Deze hulp bij het wegwer
ken van de dollartekorten in deze landen kan achteraf enerzijds worden 
verklaard uit de geringe ervaring van de nog jonge Bank op het terrein van 
de internationale financiering van overheden. Nederland zou in deze visie 
dan van deze onzekerheid van de Bank bij de behandeling van de aanvra
gen van verschillende landen hebben geprofiteerd. De uiterst vage aanvrage 
van Nederland is immers ook gehonoreerd met een - hierna nog te citeren - 
argumentatie van de kant van de directie van de Bank, die weinig substan
tieel is te noemen en meer weg had van "promotional literature put out by 
travel agencies".12 De Bank heeft inderdaad snel geleerd en zou voortaan al
leen nog geld lenen voor gespecificeerde projecten. Anderzijds is het niet 
onmogelijk dat het gemak waarmee de Bank de genoemde Europese landen 
heeft geholpen aansloot op de Amerikaanse regeringspolitiek van dat mo
ment. Die nieuwe polittiek kwam er op neer dat het wereldcommunisme 
een halt moest worden toegeroepen en dat vooral Europa moest worden be
schermd. Door dit werelddeel financieel te helpen zou economische chaos 
op wereldschaal, met ernstige effecten ook nog voor de met overschotten 
kampende Amerikaanse producenten, en politieke instabiliteit worden 
voorkomen (vgl. hoofdstuk Buitenlandse Zaken, 1.3 en de volgende subpa
ragraaf: 3.a). Uit deze politieke filosofie zijn achtereenvolgens de doctrine 
van president Truman voor Amerikaanse steun aan in hun vrijheid van 
binnenuit of van buitenaf bedreigde landen en het voorstel van Secretary of 
State Marshall voor omvangrijke dollarinjecties in Europa voortgekomen 
in resp. maart en juni 1947. Voor deze analyse pleit ook het feit dat bij plaat
sing van obligaties op de Amerikaanse effectenmarkt in een omvang, zoals 
de Wereldbank die ter verkrijging van de benodigde uit te lenen dollars 
voorhad, de Amerikaanse regering op grond van de wetgeving, die na de 
beurskrach van 1929 tot stand was gekomen, de opportuniteit van deze le
ningen heeft moeten toetsen en kennelijk in het geval van enkele West- 
Europese landen - ondanks hun betwistbare credietwaardigheid - juist heeft 
bevonden. Aldus heeft Nederland, dat in Amerika door regering en banken 
met wantrouwen werd bekeken vanwege de veronderstelde financiële re
serves en het naar de armoede gemeten hoge niveau aan binnenlandse con
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sumptie en militaire uitgaven (Indië), dan toch enige steun gekregen voor 
de periode 1947-1948, zij het dat deze hulp moest worden terugbetaald. An
ders dan Frankrijk, dat ook een lening van de Wereldbank had gekregen, 
heeft Nederland verder geen extra-hulp van de V.S. eind 1947 ontvangen, 
ook al is daarom verzocht.13

Lieftinck en het parlement tonen snelheid
Op vrijdagavond 8 augustus 1947 stelde Lieftinck de Nederlandse bevol

king via de radio op de hoogte van het akkoord met de Wereldbank. De mi
nister vermeldde dat het land het herstel tot dan toe mede had kunnen fi
nancieren met credieten van de V.S., Canada, België, Zwitserland en Zwe
den, alsook door de opbrenst van in het buitenland aanwezige beleggingen 
en de vrijwillige verkoop van in vreemde valuta luidend effectenbezit. Bij 
de credieten moet Lieftinck ook gedoeld hebben op zijn manmoedige pogin
gen om in het voorjaar van 1947 op eigen kracht aan dollars te komen, die 
ten dele succesvol en ten dele vrijwel mislukt waren (vgl. volgende subpa
ragraaf c). De onder druk van de Wereldbank in mei 1947 door Nederland in 
de V.S. uitgeschreven obligatielening van 20 miljoen dollar was door het 
hoge rentepercentage een groot succes; de openstelling voor intekening op 
een 100 miljoen-dollarlening per 1 mei 1947 voor Nederlanders, die hun 
dollarbezit wilden afstaan (of al hadden afgestaan) en genoegen namen met 
rente en aflossing in guldens, was daarentegen geflopt. Vervolgens heeft 
Lieftinck in zijn radiorede uiteengezet dat ondanks besnoeiingen op het in
voerprogram en bevordering van de export het land geplaagd dreigde te 
worden door het spook der deviezenschaarste, met name dollarschaarste. De 
voortgezette prijsstijging in Noord- en Zuid-Amerika, die de import uit die 
streken steeds duurder maakte, had daartoe volgens hem sterk bijgedragen. 
Hoewel Lieftinck het hierna nog nader te behandelen voorstel van Secretary 
of State Marshall tot financiële hulpverlening aan Europa zei toe te juichen, 
wees hij er in deze radioboodschap op dat deze hulp voor landen als Neder
land vermoedelijk te laat zou komen. In deze omstandigheden was het met 
algemene stemmen door de directie van de Wereldbank genomen besluit 
om Nederland een lening van deze omvang toe te staan een uitkomst en 
een bewijs van het vertrouwen in de Nederlandse credietwaardigheid. 
Lieftinck liet niet na de motivering van de directie van de Bank voor de cre
dietverlening te citeren in zoverre die de financiële politiek van de regering 
onderstreepte. Hieruit bleek dat de directie meende dat Nederland nimmer 
in gebreke was gebleven bij de voldoening van de binnenlandse en - geringe
- buitenlandse schuld en na de Eerste Wereldoorlog zelfs enige buitenlandse 
leningen vóór de vervaldag had afgelost. "De fraaiheid van het Nederlandse 
schuldenregister alsmede de lange traditie als belangrijk crediteurenland 
maken Nederland tot een goed debiteur." En dan volgt de wervende touris- 
tenfolder-tekst: "De Nederlanders zijn kundige en harde werkers; zij hebben 
de eigenschap dat zij voor moeilijkheden niet uit de weg gaan en hebben 
buitengewone volharding gedemonstreerd bij het herstel van de oorlogsge- 
volgen. De regering van het land berust op solide grondbeginselen en heeft
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blijk gegeven van standvastigheid en wijs beleid." Lieftinck moet met ple
zier dit oordeel voor de microfoon hebben weergegeven. Hij meende dan 
ook dat hiermee de kritiek op het regeringsbeleid, die er op neerkwam dat 
Nederland bij de buitenlandse credietgevers door het gevoerde regeringsbe
leid uit de gratie was geraakt, voldoende was weerlegd. Hij eindige de radio
rede met de aansporing "om zo snel mogelijk onze financieel-economische 
vrijheid te herwinnen door eerlijke arbeid en goede samenwerking". Met 
deze slotzin gaf Lieftinck aan de goede verstaander te kennen dat met deze 
leningsovereenkomst de vrijheid in financieel-economisch opzicht was in
geperkt, maar dat is in de Kamers buiten de discussie gebleven.14

In meerderheid moeten ook de Nederlandse parlementariërs via de radio 
en de perssamenvattingen zijn ingelicht over deze overeenkomst. Hoewel 
de leden van de beide Kamers wisten dat met deze lening een groot Neder
lands belang was gemoeid, zullen zij niet weinig verbaasd zijn geweest, toen 
zij vanwege de geëiste goedkeuringsprocedure door hun griffies van vacan- 
tie - die toen door het deviezenregime in het algemeen niet in het buiten
land kon worden doorgebracht - werden teruggeroepen om het op 20 augus
tus 1947 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp ter goedkeuring van 
de leningsovereenkomst met de Wereldbank zo snel mogelijk af te hande
len. Lieftinck heeft op grote spoed aangedrongen om een acute dollarcrisis 
van het land te vermijden en tijdig over de nodige dollars te kunnen be
schikken. Op haast bij de goedkeuringsprocedure was ook door de directie 
van de Wereldbank aangedrongen. De directie had laten weten dat de inter
nationale situatie wel eens zo snel zou kunnen verslechteren, dat de Bank 
tot annulering van de lening zou moeten besluiten. De obligaties van de 
Wereldbank ter financiering van deze lening moesten immers nog in de 
V.S. worden geplaatst en het was de vraag of bij al te veel uitstel de institu
tionele beleggers nog wel voldoende vertrouwen in de Europese ontwikke
lingen zouden hebben om op deze obligaties te willen intekenen. De Ka
mers, mogelijk op verschillende manieren op de hoogte gesteld van de ur
gentie van de parlementaire afwikkeling van de goedkeuringswet, hebben 
aan de dringende bede gehoor gegeven en hun reces - de Tweede Kamer ten 
tweeden male: de eerste keer was deze Kamer voor het aanhoren van en het 
debat over de regeringsverklaring van 23 juli 1947 over de ontwikkelingen 
in Indië (politiële actie) teruggeroepen - onderbroken.

Lieftinck heeft de noodzaak tot medewerking van de Kamers blijkens zijn 
betoog in de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp ter goedkeuring 
van de leningsovereenkomst gebonden aan het ratificatieartikel art. XI van 
de overeenkomst. "Ter uitvoering van deze voorwaarde", aldus de minis
ter, was het nodig "dat deze overeenkomst ten spoedigste bij de wet wordt 
goedgekeurd". Lieftinck vermeed om art. VII over de bijzondere verplich
tingen van de credietnemer als eigenlijke ratio van de ratificatie-eis van de 
Bank, die parlementaire goedkeuring beoogde, te noemen, ook al was in de 
ministerraad bij de bespreking van het wetsontwerp deze omissie onder
kend. Door deze manoeuvre kon het misverstand ontstaan dat de bijeen- 
roeping van het parlement slechts een gebaar was om te voldoen aan de ra-
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tificatieclausule en niet om de bijzondere verplichtingen uit art. VII osten
tatief te aanvaarden. Het parlement is op deze bijzondere verplichtingen 
dan ook niet ingegaan, in tegenstelling tot het Franse parlement, toen daar 
de gelijkluidende leningsovereenkomst met de Wereldbank aan de orde is 
geweest.

Opmerkelijk is verder dat Lieftinck in de Memorie van Toelichting er na
drukkelijk op heeft gewezen dat de toewijzing van de 195 miljoen dollar een 
eerste tranche was van het aangevraagde bedrag. Hij wilde duidelijk de in
druk, dat Nederland zou zijn afgescheept, vermijden, omdat daarmee de 
credietwaardigheid van het land en derhalve indirect het regeringsbeleid in 
het geding waren. Inderdaad is op initiatief van de thesaurier-generaal van 
Financiën een industrialiatieschema opgesteld in het najaar van 1947 dat de 
aanvrage voor een tweede tranche van de lening van de Wereldbank, eind 
januari 1948 ingediend, moest schragen. Men wist echter aan Nederlandse 
kant zeer goed dat, gezien de onderhandelingen in 1946-1947 over de Neder
landse aanvrage en de resultaten van de aanvragen van andere landen, de 
kans op het verkrijgen van een tweede tranche van de oorspronkelijk inge
diende aanvrage (535 miljoen dollar) gering was. Daarbij heeft de snelle 
vordering in de procedure om tot uitvoering van de Marshall-hulp te ko
men de urgentie van een tweede grote lening achterhaald. Zolang echter de 
Nederlandse regering niet zeker was of de Marshall-hulp in voldoende om
vang en tijdig zou worden geboden, leek het juist om zoveel mogelijk ijzers 
in het vuur te hebben. De Wereldbank heeft er vanaf gezien Nederland een 
tweede grote "blanco"-lening te verlenen, maar wel werden herstel en uit
breiding van dienstverlenende bedrijven en industrieën in Nederland met 
een serie leningen geholpen, waarmee een soort tweede tranche, zij het 
meer gericht en onder scherpere toetsing, werd verleend tot een totaal be
drag van 53.3 miljoen dollar. Het ging om zes leningen aan vier particuliere 
scheepvaartmaatschappijen van in totaal 12 miljoen dollar (15 juli 1948), 
een lening aan de Herstelbank van 26 juli 1949 van oorspronkelijk 15 mil
joen dollar, die in 1952 is gereduceerd tot 7.9 miljoen dollar, en een bedrag 
van 33.4 miljoen dollar aan de KLM op 20 maart 1952. In ieder geval is het 
werk voor het opstellen van een aanvrage voor een tweede tranche van de 
lening niet voor niets geweest. De cijfers over de verwachte en door het 
overheidsbeleid te ondersteunen ontwikkelingen in de Nederlandse eco
nomie, die een betalingsevenwicht in 1952 voorzagen, hebben tenslotte ook 
gediend om de organisatie voor de verdeling van de Marshall-gelden (Orga
nisatie voor Europese Economische Samenwerking, in Parijs) van de nood
zaak tot hulpverlening aan Nederland te overtuigen en hebben ten grond
slag gelegen aan de eerste industrialisatienota van het kabinet-Drees I.15

De Tweede Kamer heeft Lieftincks wens snelheid te betrachten bij de be
handeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van de leningsovereen
komst gehonoreerd en diens toelichting op het wetsontwerp genomen voor 
wat die was. Men volstond met een kort schriftelijk Verslag, gedateerd 21 
augustus 1947. Nog dezelfde dag antwoordde Lieftinck hierop in de plenaire 
zitting van de Kamer. In een kort debat viel Hoogcarspel (CPN) op met zijn
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Stelling dat Amerika van zijn overwicht in de Wereldbank gebruik maakte 
om de wereld Amerikaanse goederen op te dringen door dollars tegen zeer 
hoge rente ter beschikking te stellen. Slechts kapitalistisch-commerciële 
overwegingen zouden de geldschieters hebben vervuld. Hij bepleitte daarte
genover een rentevrije steun van door de oorlog minder getroffen landen 
aan zwaarder getroffen landen, een soort vermogensheffing-ineens, door de 
Verenigde Naties op te leggen, vanuit de gedachte dat men gezamenlijk de 
oorlog tegen het fascisme had gevoerd. Lieftinck wees in zijn antwoord, na 
het voorstel voor de V.N.-heffing onuitvoerbaar te hebben genoemd, er op 
dat het niet verwonderlijk was dat in een tijd van dollarschaarste dollars 
werden gevraagd en - conform de statuten van de Wereldbank - het land 
van uitgifte van dollars zeggenschap had bij het verstrekken van de lening. 
De commerciële basis van de Wereldbank was voor de minister juist een 
groot goed, omdat allerlei landen hierdoor werden weerhouden een onjuist 
gebruik van de leningen te maken. Dat buitenlandse credietverlening van 
Nederlands nationaal standpunt bezien bezwaren kon hebben, bijvoorbeeld 
door de wijze waarop internationale instellingen zeggenschap kregen over 
de besteding van de geleende geldmiddelen en het gebruik van de goederen, 
erkende Lieftinck. Hij zag er een reden te meer in om te trachten zo snel 
mogelijk het land op eigen benen te laten staan. Door gebrek aan tijd overi
gens was er nog geen samenhangend reconstructieplan voor het land ge
maakt, zo het antwoord op een andere vraag van Hoogcarspel, waarmee 
Lieftinck toegaf dat de Wereldbank had moeten beslissen op grond van een 
vrij rommelige aanvrage en als commerciële instelling daarmee een groot 
risico had genomen. Dat betekent ook dat Lieftinck de vraag of de Wereld
bank had beslist op grond van een algemeen vertrouwen in het economisch 
herstel van Nederland of terwille van de politieke stabiliteit van het land als 
basis voor de verdere Amerikaanse hulpverlening zelf in het midden liet.

Het was volgens Lieftinck niet zo, zoals Hoogcarspel ook had gesteld in dit 
debatje en ook internationaal door de Sovjet-Unie in een internationaal fo
rum - de vergadering van de ECOSOC van de V.N. - synchroon als bezwaar 
tegen deze lening van de Wereldbank aan Nederland met het oog op het 
optreden van Nederland in Indië (eerste politiële actie: 21/22 juli tot 5 au
gustus 1947) is ingebracht, namelijk dat de verruiming van de deviezenpor- 
tefeuille van invloed was op de militaire inspanningen in Nederlands-In- 
dië. Dit bezwaar, aldus minister Lieftinck, kon slechts gelden voor "diege
nen, die menen, dat de regering ook de deviezen voor eventuele militaire 
doeleinden moeten worden onthouden". De dollarlasten werden volgens 
hem overigens nauwelijks beïnvloed door de militaire uitgaven, zodat het 
verband dat door de CPN zo nauw was gelegd, "veel minder direct is". Bij 
deze stelling van Lieftinck kunnen enige kanttekeningen worden gemaakt. 
Allereerst wist Lieftinck zeer goed dat de militaire uitgaven ook een zwaar 
beslag legden op de dollarpot van het land. Bij het begrotingsoverleg over de 
uitgaven van de ministeries van Oorlog (leger en luchtmacht) en Marine in 
de zomer van 1947 heeft de minister van Financiën een reeks militaire uit
gaven met directe gevolgen voor de deviezenkas in 1948 geblokkeerd. Wél
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was het zo dat het overeind houden van de Expeditionaire Macht in Indië 
niet zoveel deviezen meer vergde als de uitrusting ervan in de jaren 1945- 
1947. Er waren nog slechts deviezen nodig voor het onderhoud en de ver
vanging van het materieel. De lening van de Wereldbank maakte het nu 
juist mogelijk het moment van de totale materiële uitputting van de krijgs
macht in Indië verder weg te schuiven in de tijd. Die materiële slijtage ont
stond op het moment dat de Nederlandse strijdkrachten intensief moesten 
patrouilleren langs de bestandsgrenzen na de beperkt gebleven eerste poli
tiële actie. De aandrang van militaire zijde om de politiële actie voort te zet
ten onder meer onder verwijzing naar de dreigende materiële ineenstorting, 
kon door de ruimere deviezenkas dankzij de dollarlening van de Wereld
bank worden gepareerd. Aldus geredeneerd heeft de Wereldbank het juist 
mogelijk gemaakt in Indië de onderhandelingen met de Republiek af te 
ronden ("Renville"-akkoorden, januari 1948) en gedurende enige tijd de re
sultaten ervan te kunnen toetsen. Dat tegelijkertijd het militaire apparaat zo 
tevens in goede staat van paraatheid werd gehouden om te kunnen optre
den (eind 1948) was van deze dollarruimte voor de krijgsmacht de keerzijde. 
Zeer waarschijnlijk heeft de directie van de Wereldbank de consequenties 
van de dollarlening voor de militaire inspanningen in Indië - die door de 
regering van de V.S. sterk werden bekritiseerd - wel degelijk goed overwo
gen en er eerder een indirecte bijdrage aan het vredesproces in gezien. Ne
derland stond niet meer met de rug tegen de muur (vergelijk hoofdstuk III 
Oorlog en Marine, par. II. a, Uitgaven van Oorlog en II. d, Uitgaven voor 
Marine).

De kritische woorden van Hoogcarspel over deze Wereldbank waren 
voor het Kamerlid Schmal (CHU) reden om met klem de dankbaarheid van 
de Nederlandse bevolking jegens de overzijde van de oceaan te vertolken. 
Hij wilde de kwalijke indruk, die bij de Bankautoriteiten volgens hem zou 
kunnen ontstaan bij het kennisnemen van de woorden van Hoogcarspel, 
wegnemen. Lieftinck sloot zich tenslotte in de Tweede Kamer bij deze 
woorden van Schmal aan. De Tweede Kamer heeft vervolgens het wetsont
werp zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Eerste Kamer bracht op 
dezelfde dag als de Tweede Kamer een uiterst beknopt Eindverslag uit en 
heeft in de avond van diezelfde 21e augustus 1947 na een kort betoog van 
Lieftinck het wetsontwerp zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aanvaard. Een dag later verscheen de wet in het Staatsblad 
(H.312).

Met deze in de vaderlandse parlementaire historie vrij zeldzame, zij het 
wel eerder vertoonde spoed bij de afwikkeling van wetgeving van groot, 
vooral financieel belang - de benodigde maatregelen na het loslaten van de 
gouden standaard door Nederland (instelling Egalisatiefonds voor valuta, 
uitvaardiging gouduitvoerverbod en bestrijding prijsopdrijving bij wet) 
werden eveneens in twee dagen (28 en 29 september 1936) parlementair af
gedaan -, hebben de beide Kamers oog getoond voor de bestaande bijzondere 
omstandigheden en eensgezind, van rechts tot links, de overeenkomst 
goedgekeurd. De CPN heeft, precies als de Franse kameraden, de hulp door
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de Wereldbank aanvaard. Waar de Marshall-hulp na het conflict tussen 
Oost en West over deze hulp (juli 1948) en de standpuntbepaling van de 
meeste Europese communistische partijen in september 1947 officieel als 
verlengstuk van de Amerikaanse politiek werd gezien en bijgevolg werd af
gewezen, kon de Wereldbanklening, ook al luidde die in vermaledijde dol
lars en kon bemoeienis van de Amerikaanse autoriteiten bij de toekenning 
van deze lening niet worden uitgesloten, door de CPN nog net worden ver
welkomd.16

Nederland en de Wereldbanklening van 1947
Zoals werd gehoopt heeft de lening door de Wereldbank de dollartekorten 

in Nederland voor de periode tweede helft 1947-eerste helft 1948 grotendeels 
opgevangen totdat de Marshall-hulp vanaf 1 april 1948 in een of andere 
vorm begon binnen te komen. Daarmee is voorkomen dat de Nederlandse 
regering het productie- en consumptiepeil drastisch had moeten inkrimpen 
en de betaling op aangegane leningen uit het buitenland had moeten staken 
om niet door de laatste strategische reserves aan dollars en goud heen te ra
ken. De opgaande financieel-economische lijn is eind 1947- begin 1948 wel
iswaar iets afgevlakt, maar niet onderbroken geweest. Wél heeft de Neder
landse regering, uit vrees dat de Marshall-hulp niet precies zou aansluiten 
op de dollars van de Wereldbank en vlak voor de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer van 7 juli 1948 beperkingen op de productie en consumptie 
hadden moeten worden afgekondigd, zuinigaan gedaan en voor de eerste 
helft van 1948 nog meer bezuinigingen op deviezenuitgaven - onder meer 
in de voorraadvorming bij de industrie - doorgevoerd. Daardoor waren van 
de door de Wereldbank geleende dollars in 1947 slechts 66.6 miljoen ver
bruikt en was pas in juli 1948 het merendeel van de lening besteed, waarvan 
121 miljoen dollar in de V.S. aan artikelen als machines, kolen, graan en 
kunstmest. De vrij trage inzet van de Wereldbankgelden had ook te maken 
met de eisen die de Wereldbank had gesteld: het crediet mocht slechts wor
den besteed voor bepaalde categorieën goederen; het bewijs - via derden (le
veranties, importeurs) - moest worden geleverd dat de aan te kopen goede
ren voor productieve doeleinden werden gebruikt. De aanvullende over
eenkomst van 1 juni 1948, die tussen Nederland en de Wereldbank tot stand 
kwam, beperkte het dollarbedrag tot 190 miljoen en verving het restant door 
45.355.000 Belgische francs en 17 miljoen Zwitserse francs ter besteding in 
Europa. In deze mede als consolidatie bedoelde overeenkomst werd de af
lossing op de Wereldbanklening met een jaar verschoven.

Alle leningen van de Wereldbank aan de Nederlandse staat, bedrijven en 
instellingen gingen uit van een groot vertrouwen in het Nederlandse her
stel. Niet ten onrechte. Op 21 juli 1954 namelijk kon de minister van Finan
ciën in het derde kabinet-Drees (1952-1956), J. van de Kieft (PvdA), aan de 
toenmalige president van de Wereldbank, Eugene R. Black - die bij de on
derhandelingen over de lening aan het Koninkrijk in 1947 al een grote rol 
als directielid in de advisering ten gunste van Nederland had gespeeld op 
grond van zijn bewondering voor Nederland en zijn vriendschappelijke
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verhouding met Lieftinck - berichten, dat Nederland 52.5 miljoen dollar 
vervroegd op de lening van 1947 wilde aflossen, waarop hij conform art. VI 
van de leningsovereenkomst van 1947 premie wilde vangen ten bate van de 
staatskas. De gunstige betalingsbalans van het land stelde hem hiertoe in 
staat. Dat het herstel van het land, dat hierin tot uitdrukking kwam, zo snel 
zou gaan, had niemand in 1947 durven dromen.17

In de historiografie over de Nederlandse financieel-economische ontwik
kelingen na 1945 neemt de Marshall-hulp, die in de volgende subparagraaf 
aan de orde komt, terecht een prominente plaats in. De bijna 1 miljard dol
lar, die Nederland aan schenkingen en leningen in dit kader over de periode 
1948-1952 heeft ontvangen, waren voor deze ontwikkelingen ten goede im
mers van groot belang. Toch wordt vaak over het hoofd gezien dat de crux 
in de dollarreserves in de meeste Europese landen lag in de periode 1947- 
begin 1948, dus vóórdat de Marshall-hulp op gang kwam.18 Voor sommige 
Europese landen zijn daarom door de Amerikaanse regering aparte dollar- 
voorzieningen getroffen om de ergste nood te leningen (Post-UNRRA-hulp; 
interim-hulp); voor andere landen, die als minder hulpbehoevend werden 
beschouwd en minder politiek gewicht in de schaal konden leggen, werd ge
hoopt te kunnen volstaan met de door de Amerikaanse regering gesanctio
neerde leningen van de pas in het leven geroepen Wereldbank. Onder de 
laatste categorie viel ook Nederland, dat werd geholpen met een bedrag dat 
omvangrijk was en dat vermelding verdient als verklaring voor het feit dat 
het land de periode tot aan de Marshall-hulp, waarin de wederopbouw ein
delijk kon worden afgerond, is doorgekomen. Men zou zelfs kunnen vol
houden dat de Wereldbanklening belangrijker was dan de Marshall-hulp, 
zowel uit economisch als uit politiek perspectief. Ten tijde van de Marshall
hulp is het Nederlands-Duitse handelsverkeer op dreef gekomen en begon
nen de baten uit het handelsverkeer met Indonesië weer als vanouds te 
vloeien. Nederland werd daardoor geleidelijk minder afhankelijk van 
Amerikaanse producten en kon weer over eigen deviezeninkomsten van 
voldoende omvang beschikken. Aldus beschouwd heeft de Wereldbankle
ning een cruciale rol gespeeld in een veel moeilijker tijd. Zonder deze le
ning zou Nederland in begin 1948 zijn teruggevallen op een economisch 
peil van 1943 - Financiën hield voor dit niveau een importmodel achter de 
hand -, van waaruit het veel lastiger zou zijn geweest om economisch pro
fijt te trekken van de Marshall-hulp. Dank zij de dollarlening van de We
reldbank kon het herstel over het dode punt worden geholpen en heeft de 
aansluitende Marshall-hulp het herstelproces kunnen versnellen. In dit op
zicht dienen Wereldbanklening en Marshall-hulp dan ook eigenlijk in één 
verband te worden genoemd. Maar ook politiek dienen beide vormen van 
hulp uit Amerika in één perspectief te worden gezien, wat ook kan over
eenstemmen met de toenmalige bedoelingen aan Amerikaanse kant. De 
hulp via de Wereldbank heeft, zoals hiervoor is vermeld, voorkomen dat 
het herstelproces plotseling had moeten worden onderbroken, waaruit on
vermijdelijk politieke onrust was ontstaan met directe gevolgen op de Ka
merverkiezingen van 1948. Wellicht had Nederland in dat geval precies als
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Frankrijk en Italië ook interim-hulp in de vorm van dollarschenkingen 
gekregen, maar die vorm van hulp zou een half jaar later zijn verstrekt dan 
de lening van de Wereldbank. Zo politieke stabiliteit een van de oogmerken 
is geweest bij de totstandkoming van de lening door de Wereldbank - iets 
dat men gezien de ook door Lieftinck erkende zwakke gronden, waarop de 
lening is verstrekt door de Wereldbank en goedgekeurd door de Ameri
kaanse autoriteiten, niet kan uitsluiten -, is die in het geval van Nederland 
in ieder geval bereikt: de sociale rust bleef voorbeeldig bewaard en de poli
tieke verhoudingen bleven ongeschokt.

Kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het optreden van Lieftinck 
en het parlement in verband met deze Wereldbanklening. De Wereldbank 
heeft de lening verstrekt op grond van weinig overtuigend en zelfs discuta
bel materiaal. De beweringen inzake de steun bij de bevolking voor de als 
tijdelijk bedoelde door de staat geleide economie, die met de handtekening 
van Lieftinck zijn gedekt, kunnen voor een socialistische minister in een 
kabinet dat juist over de toepassing van deze geleide economie verdeeld was 
en daarin vooral voorwerp was geworden van de oppositie van de prote- 
stants-christelijken en de liberalen in het parlement - zie het volgende 
hoofdstuk in dit boek - merkwaardig worden genoemd. Niet alleen de We
reldbank werd op eigenzinnige wijze voorgelicht. Ook het parlement kreeg 
in dit geval te maken met de voorkeur van de minister om de dingen naar 
zijn hand te zetten. Hij had nu eenmaal haast, waarbij ongetwijfeld zijn be
zorgdheid over de stand van de deviezenkas en vermoedelijk ook zijn in
schatting van de effecten op de politiek in Nederland, wanneer niet tijdig 
over de nodige dollars kon worden beschikt, een rol hebben gespeeld (zie 
ook diens pogingen om interim-hulp eind 1947 te krijgen en zijn aandrang 
om de bevolking in te lichten over de mogelijke deviezenmoeilijkheden, 
zoals in dit hoofdstuk bij de beschrijving van de ontwikkelingen vooraf
gaand aan de inwerkingtreding van de Marshall-hulp wordt verhaald). 
Lieftinck heeft het parlement duidelijk zo min mogelijk op het spoor van 
stof voor een pittige discussie willen zetten. Het parlement heeft vervolgens 
de schijn gewekt de goedkeuring van de overeenkomst zonder veel naden
ken te hebben verleend, wat weer Lieftincks toch al geringe respect voor het 
parlement als het ging om financieel-economische onderwerpen niet zal 
hebben vergroot. Aan de andere kant kunnen Lieftinck én het parlement 
worden geprezen voor de wijze, waarop beide partijen er alles aan hebben 
gedaan om de dollars zo snel mogelijk te krijgen. Het doel heiligde de mid
delen; de haastige spoed was goed.

c. Verdere -pogingen om aan dollars te komen en aflossingen uit te stellen
Dat Nederland in 1947 het dollartekort ook zonder de volledige inzet van 

de lening van de Internationale Bank heeft overwonnen is te verklaren uit 
de dollarinkomsten uit verschillende bronnen. Onder deze bronnen moet 
allereerst worden gerekend de nog steeds vrijwillige liquidatie van buiten
landse (Amerikaanse) effecten: nog op 3 oktober 1947 had minister Lieftinck 
de Tweede Kamer nogmaals doen weten dat hij slechts in het uiterste geval
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wilde overgaan tot gedwongen verkoop (die verkoop was afhankelijk van 
registratie; de aanmeldingsplicht van het bezit van Amerikaanse effecten 
was wel vast afgekondigd; begin 1948 zou, na overleg met de Wereldbank, de 
eerste verplichte vordering volgen). Verlichting op het dollarfront brachten 
verder de inning van achterstallige coupons (op in dollars luidende effec
ten), afwikkeling van buitenlandse (dollar-) tegoeden en oude (dollar-) han
delsvorderingen, aankoop van dollars bij het Internationale Monetaire 
Fonds, zeer beperkte netto-goudverkoop (goud dat uit Duitsland was terug
gekregen; het overige goud gold als strategische reserve) en staatsleningen in 
dollar luidende. Het totale dollartekort ten opzichte van het dollargebied be
droeg in 1947 1.633 miljoen gulden, waartegenover voor 895 miljoen stond 
aan credietopneming, 543 miljoen gulden aan liquidatie en repatriatie van 
beleggingen en vorderingen en voor 187 miljoen gulden aan inning van 
achterstallige inkomsten.

Van de hier genoemde posten was die van de credietopneming de be
langrijkste. Naast het crediet van de Wereldbank dat in 1947 was opgeno
men moeten in dit verband de staatsleningen in dollar luidende uit 1947 
worden genoemd, die ook parlementair enige aandacht hebben gekregen. Zo 
heeft Lieftinck in 1947 een staatslening uitgeschreven, luidende in dollars 
(US) - 3% rente, 100 miljoen dollar, met ingang van 1 mei 1947, looptijd 40 
jaar -, waarop Nederlandse bezitters van buitenlandse (in dollars luidende) 
effecten konden in tekenen onder verkoop van hun bezit. Rente en aflossing 
zou in guldens geschieden. De koers van de dollar werd vastgesteld op de 
officiële pariteit: 1 US-dollar = 2.65 gulden. Aangezien de dollar op de beurs 
ca. 2.50 gulden deed, kon van een zeker voordeel voor de intekenaars wor
den gesproken, al zagen tegenstanders van de regeringspolitiek daarin een 
manipulatie van de dollar-gulden-verhouding, die deed denken aan het 
systeem-Schacht in Duitsland in de jaren '30 dat neerkwam op verschillende 
marken-koersen, al naar gelang de staatswensen.19 Doordat alleen Neder
landers konden intekenen en in guldens zou worden afgerekend, is deze 
staatslening door Financiën ingedeeld onder de binnenlandse schulden, al 
was het effect hetzelfde als het aangaan van een schuld jegens het buiten
land, namelijk het verkrijgen van deviezen. Om geen ongelijke kansen te 
scheppen werden de verkopers van effecten in dollars luidende, die hun in 
Nederland berustend bezit aan Amerikaanse effecten tussen 19 september
1946 en 16 april 1947 door vordering (Deviezenbesluit-1945) hadden moeten 
verkopen, alsnog in de gelegenheid gesteld op deze staatslening in te teke
nen onder verrekening met hun vordering op de staat.

Aanvankelijk leek deze lening "glorieus mislukt", zoals het Eerste Ka
merlid Van de Kieft (PvdA) het op 4 juni 1947 noemde, aangezien na een 
maand openstelling van deze lening nog voor geen 9 miljoen dollar was in
getekend. Hij zag er een uiting in van de geringe medewerking van sommi
ge ondernemers- en bezitterskringen aan de wederopbouw van het land, die 
al eerder in 1947 de aandacht van de socialisten had getrokken (zie het in de 
vorige subparagraaf beschreven pandemonium over het jaarverslag-1946 
van de Robaver). Lieftinck vond echter deze voorstelling van zaken door

Par. V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp...

1079



IV. Onder Lieftincks bewind

zijn partijgenoot onjuist. Door de hausse in aandelen in Nederland ge
bruikten de effectenbezitters, die hun bezit door vordering aangewezen za
gen voor verkoop tegen guldens, liever hun vrije geld - een zeldzaamheid 
in een tijd van blokkeringen - voor belegging in aandelen in bedrijven dan 
in staatsobligaties. Het was Lieftinck om het even of men van de dollarle
ning gebruik wilde maken of niet, als er maar zoveel mogelijk aan Ameri
kaanse effecten werd geliquideerd. Niet alleen kon op die manier de dollar- 
portefeuille van het land worden verruimd - al werd daardoor tegelijk de 
mogelijkheid van dollarinkomsten in de toekomst in de vorm van rentebe
taling verminderd -, maar ook kon zo tegemoet worden gekomen aan de 
Amerikaanse voorwaarde dat hulpverlening aan Nederland in de vorm 
van leningen pas dan kon worden overwogen, als Nederland zich tot het 
uiterste zou inspannen om het Amerikaans effectenbezit te liquideren. Deze 
dollarlening, betaalbaar jegens Nederlandse personen en instellingen in 
guldens, kon tevens worden gezien als deel van het consolidatiebeleid ten 
aanzien van de staatsschuld. De aanvankelijk dreigende mislukking van de 
intekening op de Nederlandse obligatielening van 100 miljoen dollar - hal
verwege 1948 was de lening pas vrijwel voltekend (zie par. I.2.a in dit 
hoofdstuk) - is door de financiële wereld in Nederland aangegrepen om aan 
te tonen dat het staatscrediet geschokt was en het regeringsbeleid moest 
worden gewijzigd.20 Het beste antwoord hierop zou Lieftinck, zoals hiervoor 
al is betoogd, vinden in de leningsovereenkomst met de Internationale 
Bank van 7 augustus 1947. Voor het zover was kon Lieftinck echter al met 
een kleiner succes op de dollarmarkt het genoemde verwijt tegengaan.

Zoals hiervoor onder par.V.2.b al is aangestipt heeft de Wereldbank tij
dens de onderhandelingen over de dollarlening aan Nederland in 1947 aan
gedrongen op het doen uitgeven door de Nederlandse staat van een obliga
tielening op de Amerikaanse markt om te zien in hoeverre Nederland op 
eigen kracht in staat was dollars te verwerven. Voor de beslissing ten gunste 
van een lening door de Wereldbank aan Nederland was dit voor de Board of 
Governors een belangrijk richtsnoer. Om deze reden werd op 26 mei 1947 
door het Koninkrijk der Nederlanden in de V.S. een 3,75% obligatielening 
(looptijd: 10 jaar) tot een bedrag van 20 miljoen dollar uitgegeven, op een 
uitgiftekoers van 99%. Nederland trad daarmee in het voetspoor van Au
stralië, dat op 28 augustus 1946 met de eerste na-oorlogse buitenlandse le
ning in Wallstreet op de markt was gekomen (20 miljoen dollar, 3,25%), ge
volgd door nog twee leningen van de Australische staat en een van de stad 
Sydney (resp. 25 min., 45 min. en 8.5 min. dollar), alsook een van Noorwe
gen (23 april 1947, 10 miljoen dollar, 3,5% rente, 98,5% uitgiftekoers). Deze 
Nederlandse dollar-obligatielening was een onmiddellijk succes, vermoede
lijk door het rentepercentage dat iets boven de geldende percentages in de 
V.S. lag en de uitgiftekoers. Dat er niettemin sprake was van enig wantrou
wen in de credietwaardigheid van sommige West-Europese landen bij de 
Amerikaanse overheid bleek uit de hoogte van het bedrag van deze obliga
tielening. Aanvankelijk had Nederland er naar gestreefd om 100 of 50 mil
joen dollar te verwerven door middel van deze obligatielening in de V.S..
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Voor een hoger bedrag dan 20 miljoen dollar had de Amerikaanse overheid 
echter geen toestemming willen verlenen. Verhoudingsgewijs werd Neder
land duidelijk minder credietwaardig beoordeeld dan Noorwegen en zeker 
Australië, wat ook tot uiting kwam in de strengere eisen die inzake de jaar
lijkse aflossingen in vergelijking met de leningen aan Noorwegen en Au
stralië werden gesteld. De netto-opbrengst van 19.260.000 US-dollar is aan
gewend voor gedeeltelijke aflossing van het kasoverschot, dat op 1 mei 1946 
door de Eximbank en enkele particuliere banken in de V.S. aan Nederland 
was verleend.21

De netto-buitenlandse schuld van de staat heeft zich in de periode 1946-
1948 ontwikkeld van 1.4 (eind 1946), via 2.23 (eind 1947) tot 2.6 miljard gul
den (eind 1948), waarin de hieronder nog nader te noemen afrekeningen 
met de V.S. en Engeland voor de oorlogsleveranties in de cijfers voor eind
1947 en voor 1948 zijn verdisconteerd.22 Op een totale schuldenpositie van 
de staat van (netto) 22.2 miljard gulden was het bedrag aan buitenlandse 
schulden niet omvangrijk. Wel vormden de betaling van rente en aflossing 
op de buitenlandse schulden een probleem, daar daarvoor deviezen moes
ten worden gebruikt. De aflossing van de kortlopende buitenlandse schuld 
leverde daarbij vanzelfsprekend de grootste moeilijkheden op. De Eximbank 
heeft, zoals is opgemerkt, Nederland uitstel van betaling gegund. Aangezien 
Lieftinck begreep dat het afsluiten van leningen in binnen- en buitenland 
Nederland steeds plaatste voor het vraagstuk hoe de aflossingen op korte 
termijn moesten worden gedaan, werd onder verantwoordelijkheid van 
Lieftinck op 18 december 1947 bij de Tweede Kamer het voorstel ingediend 
de minister van Financiën de mogelijkheid te verschaffen geldleningen aan 
te gaan zonder verplichte jaarlijkse aflossingen, waardoor het land in de 
eerste jaren na de oorlog meer ruimte zou krijgen er bovenop te komen. 
Vanuit de Kamer werd het bezwaarlijk genoemd de lasten geheel naar de 
toekomst te verschuiven, maar Lieftinck meende dat het sluiten van 
nieuwe leningen, ter aflossing van bestaande schulden, de lasten ook naar 
de toekomst verschoof. Terecht trok De Wilde (ARP) in de plenaire zitting 
van de Kamer op 27 januari 1948 uit dit voorstel de conclusie dat de situatie 
van het land buitengewoon slecht was. Zowel de Tweede als de Eerste Ka
mer - op 10 februari 1948 - verleenden Lieftinck de gevraagde machtiging. In 
de periode-Beel is van deze machtiging geen gebruik gemaakt.23 De 
Marshall-hulp kwam tijdig genoeg om het afsluiten van dit soort leningen, 
die door hun hoge rentebetalingen uiterst nadelig zijn voor de credietne
mer, te voorkomen.

d. De regeling van de oorlogsschulden; Noord-Amerikaanse gulheid en 
overige consolidatie

In het kader van de tamelijk succesvolle buitenlandse leningenpolitiek 
van Lieftinck moet ook worden genoemd de consolidatie van de "lend- 
lease'-schulden van Nederland aan de V.S. en van de schulden, voortge
vloeid uit militaire en civiele hulp in de oorlogsjaren door Engeland en Ca
nada. Hoewel deze regelingen Nederland niet uit de acute deviezennood
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hielpen, hebben zij er wel toe bijgedragen dat - zeker door de Amerikaanse 
tegemoetkomendheid - veel minder terugbetaald behoefde te worden dan 
geraamd en dat de resterende schulden werden omgezet in langlopende le
ningen tegen zachte voorwaarden. Daardoor konden dollars en ponden, die 
anders hadden moeten worden gebruikt voor de aflossing van deze schul
den op korte termijn, worden gebruikt voor de import van hoogstnood- 
zaklijke goederen of voor de aflossing van het kortlopend crediet dat in 1945 
en in 1946 door Amerika, Engeland en Canada was verleend. Overigens wist 
de Nederlandse regering al vrij spoedig na de oorlog dat de drie genoemde 
landen Nederland de tijd gunden om orde op zaken te stellen. Verwacht 
kon echter worden dat deze periode ook weer niet al te lang zou duren, zo
dat met enige spanning werd uitgekeken naar de uitkomsten van de onder
handelingen met de betrokken landen, de V.S. - vanwege de omvang van de 
schuld - voorop.

Op 28 mei 1947 werd te Washington tussen Nederland en de V.S. een 
overeenkomst gesloten tot regeling van de wederzijdse vorderingen en 
schulden uit hoofde van de uitvoering van de "lend-lease"-overeenkomst 
en overige oorlogsschulden van Nederland jegens de V.S. Met elkaar verre
kend werden de Nederlandse leveranties aan goederen en diensten uit de 
oorlogsjaren - scheepvaartdiensten en faciliteiten in Suriname en de Antil
len - tegen de Amerikaanse leveranties aan de Nederlandse strijdkrachten 
en aan de burgerbevolking van Nederlands-Indië en Nederland aan het 
einde van de oorlog, wat ongeveer neerkwam op het stellen van 37 miljoen 
dollar aan Nederlandse kant tegenover 370 miljoen dollar aan Amerikaanse 
kant. De V.S. waren zo vriendelijk het schuldentotaal van Nederland uit de 
gehele oorlogstijd te fixeren op 67.5 miljoen dollar. Doordat de V.S. ook nog 
wilden betalen voor bepaalde goederen, die door Nederland onder de oorlog 
aan de V.S. waren overgedragen (oorlogsmaterieel), werd dit bedrag zonder 
meer al met 19.5 miljoen dollar verminderd, terwijl de V.S. ook voor het 
gebruik van gebouwen voor de Amerikaanse Buitenlandse Dienst in Ne
derland en West-Indië wilden betalen. Het restant van ca. 40 miljoen dollar 
moest in 30 jaarlijkse termijnen worden betaald, te beginnen op 1 juli 1951. 
Het rentepercentage zou 2% bedragen, aanzienlijk lager dan de gemiddelde 
koers op dat moment. In de "lend-lease"-overeenkomst die tussen Neder
land en de V.S. in 1945 was gesloten, stond een artikel, dat bepaalde dat de 
uiteindelijke afrekening der verplichtingen zodanig diende te geschieden, 
dat de handel tussen de beide landen niet werd ontwricht. Daaraan had de 
Amerikaanse regering, zoals Lieftinck in zijn radiorede van 28 mei 1947 
over het akkoord van diezelfde dag constateerde, ”op de meest edelmoedige 
wijze voldaan". Volgens de minister weerspiegelde de Amerikaanse gulheid 
de grote waardering in de V.S. voor de Nederlandse bijdrage van de strijd
krachten, de koopvaardij en het verzet, in de geallieerde strijd. In het bij
zonder de Spoorwegstaking, waaraan de Amerikaanse opperbevelhebber 
Eisenhower een zo grote waarde had toegekend, had op het Amerikaanse 
volk een grootse en onvergetelijke indruk gemaakt, aldus Lieftinck. Die 
gulheid van Amerikaanse kant werd nog onderstreept doordat de V.S., in
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dezelfde overeenkomst met Nederland, een voordelige regeling hadden ge
troffen voor de terugbetaling van de credieten van 30 miljoen dollar aan 
Nederland en 100 miljoen dollar aan Nederlands-Indië uit 1946 en 1947 - die 
besteed moesten worden voor de aankoop van Amerikaanse legervoorra- 
den -, zodat Nederland een vrij grote schuldpositie op gunstige voorwaar
den geconsolideerd zag.24

De betalingsovereenkomst met Engeland werd op 11 maart 1948 in Lon
den afgesloten. Het ging hier om leveranties van Engeland aan de Neder
landse burgerbevolking onmiddellijk na de bevrijding (de z.g. civil affairs- 
goederen), pondenleningen aan de Nederlandse en Nederlands-Indische re
gering en afrekening van militaire leveranties. Het totaal kwam uit op 45 
miljoen pond, welk bedrag over 20 jaar mocht worden terugbetaald - te be
ginnen in 1949 - tegen een rente van 0,5%, een zeer laag percentage. De be
paling was opgenomen dat Nederland, in geval van een ongunstiger externe 
monetaire situatie, de Britse regering kon verzoeken de betaling op te schor
ten. Deze bepaling gold voor de periode 1949-1954.25 Anders dan Amerika, 
dat over ruime financiële armslag beschikte en vanuit die positie voorrang 
kon geven aan het sauveren van het politiek en economisch verkeer met 
Nederland, was Engeland niet in staat de Nederlandse schulden kwijt te 
schelden. Lieftinck zag er daarom van af om in een radioboodschap het Ne
derlandse volk van deze overeenkomst op de hoogte te stellen, zoals hij wel 
had gedaan na de ondertekening van de overeenkomst met de Amerikanen.

Canada heeft Nederland na de oorlog bijzonder geholpen, zowel door het 
verstrekken van crediet als door een ruimhartige afhandeling van de schul
den voor de geleverde goederen aan Nederland bij de bevrijding van het 
land. De credieten, die bij overeenkomsten van 1945, 1946 en van 20 mei
1947 waren aangegaan en per 30 april 1948 werden geconsolideerd, hadden 
op 30 juni 1948 een omvang van 123.9 miljoen Can. dollar, af te lossen in de 
periode 1950-1958, tegen een rente van 2,75% - 3% - 3,25%. Pas begin mei
1949 kwam een regeling tot stand inzake de levering van civil-affairs-goede- 
ren en de verrekening van de guldens, die Canada in 1945 bij de bevrijding 
van Nederland en de daarop volgende maanden had verworven. Canada 
heeft met een royaal gebaar voor de levering van de goederen ter waarde 
van 13.8 miljoen Can. dollar genoegen genomen met een bedrag van 8.1 
miljoen Can. dollar in guldens en uitgestelde dollarbetalingen, terwijl een 
vordering van 40 miljoen gulden vervallen werd verklaard.26

Op zich was deze Canadese gulheid bij de afwikkeling van de Neder
landse schulden wel een radioredevoering waard geweest, maar de regering 
besloot het Canadese volk op andere wijze te bedanken. Enkele landen na
melijk, die direct bij de bevrijding van Nederland betrokken waren geweest, 
hadden van de Nederlandse regering een aparte dankbetuiging in de vorm 
van opmerkelijke geschenken aan de nog levende hoogste oorlogsleiders uit 
deze landen gekregen, nog voordat de schuldenregelingen met deze landen 
in kannen en kruiken was. De oud-premier van Engeland, Churchill, had de 
zich in Nederlandse archieven bevindende correspondentie van zijn voor
vader John Churchill (1658-1722), eerste hertog van Marlborough, gekregen
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en de oud-opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa, de 
Amerikaanse generaal Dwight D. Eisenhower, was een erezwaard aangebo
den. Na de afwikkeling van de schuldenkwestie met Canada heeft het kabi
net op voorstel van minister Lieftinck - die op bezoek in Canada onder de 
indruk was gekomen van de wijze waarop Frankrijk na de Eerste Wereld
oorlog Canada had bedankt - op 30 mei 1949 besloten om dit land, waarvan 
het leger de capitulatie van de Duitsers in Nederland in ontvangst had ge
nomen, zeer speciaal de dankbaarheid van het Nederlandse volk te betonen 
en wel door Canada een schilderij van een Hollandse meester aan te bieden. 
De keuze van dit schilderij echter, dat eerst gedacht was voor de nieuwe 
ambassade van Canada in Nederland (Groot Haesebroek) en later definitief 
werd bestemd voor het Canadese parlementsgebouw, was niet eenvoudig. 
De ministerraad moest een typisch Nederlands "plaatje" kiezen door middel 
van foto's, die door de minister van O.K. en W. in het kabinet-Drees I, 
Rutten (KVP), werden voorgelegd. Met behulp van de Canadese ambassa
deur in Nederland en de rijksmusea viel de keuze uiteindelijk op het schil
derij "De twee watermolens" van een van de grote Nederlandse schilders 
aan het einde van de Gouden Eeuw, Meindert Hobbema. Aan deze schen
king zaten nogal wat haken en ogen. Allereerst bleek dat dit rijksbezit, han
gend in het Mauritshuis in Den Haag, door de Vereniging Rembrandt ooit 
was aangekocht en geschonken aan het Rijk ter plaatsing in dit museum. 
Minister Rutten begreep dat de verenigingen van kunstverzamelaars zich 
op het standpunt zouden gaan stellen dat de schenkingen niet vervreemd 
konden worden, ook al kon uit het Rijksmuseum in Amsterdam een 
Hobbema, eveneens een landschap met één watermolen voorstellend, aan 
het Mauritshuis worden overgedragen. Deze overweging kon met name een 
ernstiger karakter krijgen, indien parlementaire goedkeuring voor deze 
schenking zou moeten worden gevraagd. Vooral minister Lieftinck bleek op 
het standpunt te staan dat rijksbezit niet zonder wettelijke machtiging ten 
geschenke kon worden gegeven. Het seniorenconvent van de Tweede Ka
mer, dat het denkbeeld voor de schenking aan Canada toejuichte, deelde, 
hierover gepolst door minister Rutten, de opvatting van Lieftinck. De parle
mentaire goedkeuring zou, aldus dit convent, zo tot uitdrukking kunnen 
laten komen dat dit een geschenk van het gehele volk betrof.27

Aldus werd op 24 maart 1950 bij de Tweede Kamer het wetsontwerp inge
diend, dat de schenking van het schilderij mogelijk moest maken. Het 
voorstel kon op steun van vrijwel het gehele parlement rekenen. Men her
innerde zich al te goed het verblijf gedurende de oorlog van de kroonprinses 
en haar gezin in Canada en de militaire en materiële hulp die Canada Ne
derland bij het einde van de bezetting had geboden. Een kleine wanklank 
vanwege de Koude Oorlogsfeer kon echter niet worden voorkomen. De 
CPN kwam er namelijk voor op om een dergelijk gebaar ook jegens de Sov- 
jet-Unie te brengen. Hoogcarspel heeft op 28 april 1950 in de Tweede Kamer 
betoogd dat algemeen werd erkend dat het de Sovjet-Unie was geweest die 
de Duitse strijdkrachten de nekslag had bezorgd en aldus de bevrijding van 
Nederland door de andere mogendheden had mogelijk gemaakt. Zou mis
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schien kort na de oorlog een dergelijk voorstel nog zijn overwogen, op dat 
moment echter meende de regering zich te moeten beperken tot de direct bij 
de bevrijding van Nederland betrokken landen. De CPN-fractie steunde 
niettemin het regeringsvoorstel. In de Eerste Kamer heeft Schalker (CPN) op 
20 juni 1950 echter gemeend dat premier Drees onvoldoende had aange
toond dat een dergelijke dankbetuiging jegens de Sovjet-Unie achterwege 
moest blijven. Zijn fractie stemde dan ook tegen. De wet verscheen op 22 
juni 1950 in het Staatsblad (K.256).28 Koningin Juliana heeft het betrokken 
schilderij namens de regering vervolgens aan Canada aangeboden.

Par. V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp...

AANTEKENINGEN:

1 Voor het na-oorlogse deviezenregime: Verslag van De Nederlandsche Bank N V  over het 
boekjaar 7947 , Amsterdam 1948, p. 19; De Jong, De wetgeving nopens De Nederlandsche 
Bank, pp. 353-361; Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, pp. 377-378.

2 Voor een overzicht van de door Nederland aangegane langlopende en kortlopende lenin
gen zij verwezen naar de bijlagen bij de Deviezennota-1947, d.d. 23 april 1947, HTK 1946-1947 
Bijlagen, nr. 458. De wijzigingen in de omvang van de schuldverplichtingen, in de tekst hier 
niet aangegeven, kunnen worden gevonden in de Nota betreffende de toestand van 's rijks 
financiën, Rijksbegroting 1949, HTK 1948-1949 Bijlagen A, pp. 9-10 (vgl. aantekening 22). 
Over de overeenkomst met de Eximbank-IlI-lening ter vermijding van aflossingen in 1948 
en 1949 voor een deel van de lening (iets meer dan de helft), zie de Mem. v. Antw. op het 
V.V. van de Tweede Kamer op de Deviezennota-1947, d.d. 3 okt. 1947, HTK 1947-1948, nr. 458, 
stuknr. 4, p. 27 II. Het hier aangehaalde Kamerlid De Wilde: TK 13 nov. 1946, p. 191 I; antw. 
Lieftinck, TK 14 nov. 1946, pp. 232 II - 233.

3 Voor Nederland en Bretton Woods: Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, 
pp. 369-371 en p. 377. Bepaald was dat de IBRD een kapitaal zou hebben van 10 miljard dollar 
en dat zeggenschap werd toegemeten naar intekening (VS: 20%). Lid resp. plv. lid van de 
Board of Governors van de Wereldbank werden Lieftinck en mr. A.M. de Jong, een der di
recteuren van De Nederlandsche Bank. Bij brief van 5 jan. 1948 liet Lieftinck de Tweede Ka
mer weten hoeveel Nederland had gestort aan bijdragen voor het IMF en dc IBRD. Het IMF, 
waarin Nederland eveneens voor 275 miljoen dollar zou deelnemen, had netto ontvangen 
ongeveer 128 miljoen gulden in dollars en goud en in eigen valuta en schatkistpromcssen 
547 miljoen gulden. Daarnaast had Nederlands-Indië bescheiden bijgedragen in de IMF- 
IBRD-verplichtingen die Nederland voor het gehele Koninkrijk was aangegaan en wel met 
54.6 miljoen gulden aan dollars en goud voor het IMF en voor 4.3 miljoen gulden aan dol
lars en goud voor IBRD. Zie HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 684. Voor dc geschiedenis van de 
IBRD sedert de oprichting, waarin ook de leningoperaties uit 1947 worden beschreven: 
Edward S. Mason, Robert E. Asher, The World Bank since Bretton Woods, Washington 1973.

4 De gegevens over het begin en het verloop van de onderhandelingen over de dollarlening 
bij de IBRD (leningsovereenkomst 7 aug. 1947) zijn gebaseerd op de dossiers in het archief 
van het ministerie van Financiën, afd. Buitenlands Betalingsverkeer, nr. 382, doos 134 t/m  
139, USA 15, Interbanklening $ 195. De hier bedoelde gegevens komen uit doos 134 (afgekort 
FI 134). Voor de toegang tot dit archief ben ik het ministerie van Financiën zeer erkentelijk. 
De tekst is uiteraard voor rekening van de auteur. Een aanvrage tot het raadplegen van het 
archief van de IBRD in Washington is in dec. 1985 afgewezen. Commissie-voorzitter 
Steenberghe (1899-1972) was minister van Economische Zaken geweest in de periodes 1934- 
1935 (Colijn II), 1937-1939 (Colijn IV) en 1939-1941 (De Geer; Gerbrandy). Voor diens rol bij de
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genoemde Commissie in Washington onder de oorlog: H.J. de Koster, Het "Netherlands 
Government Food Purchasing Bureau" te New York van 1941-1946, II, in: E SB  18 febr. 1948, 
pp. 132-135.

5 Wetsontwerp tot wijziging van de leningwet-1946, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 317, inge
diend 30 sept. 1946. Behandeling TK, 24 okt. 1946, p. 97 I; EK, 21 nov. 1946, p. 64 II.

6 Zie: Loan Application of the Netherlands Government to the IBRD, 7 april 1947, FI 134. Zie 
ook H. de Liagre Böhl e.a., Nederland industrialiseert, Nijmegen 1981, pp. 186-187 over de 
inschakeling van Economische Zaken bij het opstellen van het bestedingsplan voor de le
ning van de IBRD.

7 J.W. Beyen (1897-1976), werd na zijn juridische opleiding bankier (o.m. bij de BIS, Bazel) en 
vervolgens een van de directeuren van Unilever in Londen. Trad in Londen ook op als fi
nancieel adviseur van de regering in ballingschap. Werd in 1947 directeur bij de IBRD en 
kreeg later bekendheid als minister van Buitenlandse Zaken, 1952-1956. Voor diens optreden 
onder de oorlog en kort na de oorlog ten behoeve van leningen: J.W. Beyen, Het spel en de 
knikkers. Een kroniek van vijftig jaren, Rotterdam 1968, hfdst. 11 en 12; voor de Wereld
banklening aan Nederland, spec. hfdst. 12, pp. 183-184.

^ In Mason-Asher, The World Bank, pp. 153-154 wordt gesteld dat naar Nederland geen 
delegatie tijdens de onderhandelingen over de dollarlening is uitgestuurd. Deze stelling 
spoort niet met het optreden van L. Rist, zoals gevonden in het archief van Financiën. Alle 
gegevens ontleend aan FI 134 en FI 135. Voor de positie van Truyen en Kohnstamm binnen 
EZ zij verwezen naar De Liagre Böhl, a.w., alsook P.E. de Hen, Actieve en re-actieve 
industriepolitiek in N ederland. De overheid en de ontwikkeling van de Nederlandse 
industrie in de jaren dertig en tussen 1945 en 1950, Amsterdam 1980, spec. pp. 274-275.
9 Betreffende stukken - o.m. het protest van dc Hoofdgroep Industrie over een brief, die niet 
in copie aanwezig is in het archief van Financiën - in FI 135 (juli 1947?). Voor de brieven- 
zendingen aan J. McCloy (oud-Under-secretary of War): Beyen, Het spel en de knikkers, p. 
183. De affaire rond het jaarverslag van de Robaver cn de vragen van Hofstra: Alg. Handels
blad, 8 febr. 1947: Een bank critiseert overheidsbemoeienis; Het Financieele Dagblad, 10 febr. 
1947: Mogen wij zwijgen?; Els. Weekblad, 13 febr. 1947, Noodwetgeving misbruikt; Het Vrije 
Volk (HVV), 11 april 1947, Onze ware gedaante (red. ctr); N RC, 17 april 1947: Veelzeggende  
vragen (red. ctr); Fin. Dagblad, 18 april 1947: O nverdraagzaam heid  (red. ctr); Financieele  
Koerier, 18 april 1947; Arme democratie! (red. ctr); H V V , 18 april 1947: Onnodige schrik (red. 
ctr); De Waarheid, 19 april 1947, Bankiers-rebellie (red. ctr); H V V , 23 april 1947, O nnodige  
schrik, door P.J. Oud; H V V  7 mei 1948, De Banken en de geestelijke vrijheid, door H.J. 
Hofstra; Het Parool, 8 mei 1947, Regeringsbeleid en de banken (red. ctr). Vragen H.J. Hofstra: 
Aanhangsel HTK 1946-1947, p. 145 vel 72, nr. 119, vragen i.v.m. het jaarverslag van enkele 
grote bankinstellingen, m.n. van dat van de NV Rotterdamsche Bankvereeniging over 1946, 
antw. Lieftinck, 23 april 1947. Zie verder dagboekaantekeningen van Ernst Heldring 30 april 
en 15 juni 1947, in: Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring 1871-1954, dl. II, p. 1491. De 
bedoelde bankier was Allard Pierson, firmant van Heldring en Pierson, bankiers te Den 
Haag.

Zie de telegrammen en verslagen in FI 134 en FI 135. Lieftinck heeft de Wereldbank op G. 
333 gewezen en een lijst van buitenlandse leningen, die onder deze leningwet vielen, bij 
deze Bank ingediend. De Wereldbank heeft aan goedkeuring bij wet vastgehouden. De be
handeling in de Franse Assemblee: Séance du 23 mai 1947, pp. 1750-1756 (Bibl. Vredespaleis). 
De verantwoordelijke minister in Frankrijk was toentertijd Robert Schuman, MRP.

Voor de tekst van de overeenkomst: wetsontwerp ter goedkeuring van de op 7 augustus
1947 te Washington gesloten leningsovereenkomst, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 538, inge
diend 20 augustus 1947, zie verder de Bijlagen en de Memorie van Toelichting.
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Mason-Asher, The World Bank, p. 153. Ook idem, p. 266, waar de lening aan Nederland 
wordt geplaatst in dc discussie binnen de Bank over de vraag of het mogelijk is van een land 
bestedingsplannen te eisen. De leningen in 1947 aan 4 Europese landen gingen uit van het 
vertrouwen in een bepaalde financieel-economische (westers georiënteerde) politiek, niet 
van de goedkeuring van gespecificeerde bestedingen binnen de landen zelf, aldus Mason- 
Asher.

Voor de connotatie met het Amerikaanse regeringsbeleid moge ook worden verwezen 
naar de in 1945 door het Congres bevorderde National Council on International and M one
tary Problems, die het werk van de Eximbank (in 1934 als semi-overheidsinstelling belast 
met de bevordering van het handelsverkeer met de VS) en de IBRD moest coördineren. Zie 
ook de opmerking bij Alan S. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-1951, 
London 1984, p. 279. Voor de politieke interpretatie van de IBRD-lening pleit ook het feit dat 
Polen, dat niet voldeed aan Amerikaanse wensen m.b.t. politieke inrichting, een aanvrage 
voor een IBRD-lening in 1947 niet gehonoreerd kreeg. Toen dit land niet mee wilde doen 
aan de Marshall-hulp, werd toewijzing uit de Post-UNRRA (UN Relief and Rehabilitation 
Administration)-hulp van de VS ($ 350 min.), door Truman ingediend in febr. 1947 en met 
fondstoewijzing bekroond op 30 juli 1947, eveneens geschrapt, zie Imanuel Wexler, The 
Marshall Plan Revisited, Westport-London 1983, pp. 79-80, alsook FRUS 1947 III, Washing
ton 1972, p. 874 ed. note. Italië kreeg het leeuwedeel van deze hulp. Dit land kreeg met 
Frankrijk en Oostenrijk ”interim-aid", waarvoor Truman op 17 dec. 1947 zijn handtekening 
kon geven ($ 522 min.), FRUS 1947 III, pp. 310-311; pp. 470-471; p. 484 ed. note. Frankrijk heeft 
tot de Marshall-hulp $ 2.320 min. aan leningen, credieten en interimhulp weten binnen te 
halen. Zie resp. Shepard B. Clough, Luigi di Rosa, Storia dell' economia italiana dal 1861 ad 
oggi, sec. ed., Bologna 1971, pp. 401-402; Fernand Braudel, Ernest Labrousse (red.), Histoire 
économique et sociale de la France, tome IV, Paris 1982, pp. 1388-1390. De Gasperi (Ital. pre
mier, DC) heeft de communistische interne dreiging goed uitgespecld; Frankrijk werd als 
vierde bezettingsmacht in Duitsland met fluwelen handschoen door VS behandeld.

14 Tekst radiorede in archicf FI 135.

1^ De voorgaande drie alinea's gebaseerd op: FI 135; Memorie van Toelichting w.o.w. nr. 538, 
a.w.; notulen ministerraad 11 aug. 1947, pt. 6; R.T. Griffiths, Enkele kanttekeningen bij de 
eerste industrialisatienota's van J.R.M. van den Brink, in: BMGN (Bijdragen en M ededelin
gen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden) 101 (1986), pp. 110-117; De Liagre Böhl,
a.w., p. 164; Second Loan Administration Report IBRD, May 20 1953, FI 138.

16 Behandeling w.o.w., nr. 538, TK 21 aug. 1947, pp. 2155-2160; EK, idem, pp. 998 II- 999. Het 
door de CPN-Hoogcarspel in de TK geopperde bezwaar dat de Wcrcldbank-leningen de mo
gelijkheden voor Nederland voor militaire operaties in Nederlands-Indië verruimde is door 
de Sovjet-Unie vrijwel gelijktijdig (augustus 1947) in de ECOSOC (Economische cn Sociale 
Raad van de V.N.) gehanteerd, toen aldaar gesproken werd over de incorporatie van de 
IBRD en het IMF als gespecialiseerde instellingen bij dc V.N. Bij de stemming in de Alge
mene Vergadering van de V.N. in het najaar van 1947 over deze incorporatie van de IBRD 
en het IMF bij de V.N. onthield de Sovjet-Unie zich, mede op grond van dit bezwaar tegen 
deze IBRD-lening, zie Mason-Asher, The World Bank, pp. 57-58. In Dc Liagre Böhl e.a., N e
derland industrialiseert, wordt op p. 162 ten onrechte beweerd dat de leningsovereenkomst 
onder geen enkele machtiging tot aangaan van buitenlandse leningen (KB 13 sept. 1945 F. 174 
cn de leningwet-1946, G. 143) viel. De auteurs zagen hierbij de herziening van de Leningwet- 
1946, nl. G. 333, over het hoofd.
Over de context van de haast van het parlement in 1936: P.J. Oud, Het jongste verleden. Par
lementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940, deel V 1933-1937, Assen 1950, pp. 375-383. 

l '7 Gegevens verstrekt door het ministerie van Financiën. Brief Van dc Kieft in FI 137.
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Zie b.v.: F. Messing, Het economisch leven in Nederland 1945-1980, in: Algemene Ge
schiedenis der Nederlanden, dl XV, Haarlem 1982, pp. 159-201, spec. p. 164. Ook Johan de 
Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw, Antwerpen-Utrecht 1973, pp. 89-91, 
spreekt i.v.m. de dollartekorten uitsluitend over de Marshall-hulp. Alleen De Hen, Actieve 
en re-actieve industriepolitiek in Nederland, komt op pp. 274-275 over de Wereldbanklening 
te spreken en stelt de leniging van de nood door de Wereldbank voor de korte termijn te
genover de Marshall-hulp voor de langere termijn. Griffiths, Economic reconstruction po
licy, geeft deze Wereldbanklening een plaats in een aantekening, nl. 49 (p. 57). L. de Jong, laat 
in zijn Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 12, Epiloog, eerste 
helft, wet. ed., Leiden 1988, op p. 328 de Wereldbank 200 miljoen dollar lenen in 1946, tege
lijk met 75 miljoen dollar van het IMF. Het IMF ving eerst op 1 maart 1947 zijn transacties 
aan. Volgens de Nota n.a.v. het Verslag van de commissie voor overleg met de regering in
zake handelspolitieke aangelegenheden n.a.v. de Deviezennota-1947, stuknr. 458.4, p. 28 I, 
heeft het IMF Nederland in 1947 geholpen met: 21 mei 1947: 6 miljoen dollar en 1.5 miljoen 
Engelse ponden; 31 juli 1947 12 miljoen dollar, tegen betaling van dc tegenwaarde in gul
dens. Deze bedragen dienden tot het opvangen van tijdelijke tekorten in de Nederlandse 
betalingsbalans. Voor het conjunctuurverloop is gebruik gemaakt van dc CBS-Maandschrif- 
ten 1947-1948.

19 Zie het artikel in: Financieele Koerier, 18 april 1947, Dollars of Lietinck-guldens? Aspecten 
van het jongste experiment van den Minister van Financiën. Gaan wij den weg van Schacht 
op? Het artikel besloot met het vulgaire: "Alleen het hakenkruis ontbreekt nog", significant 
voor de wijze waarop in bepaalde financiële kringen het beleid van de regering, in het bij
zonder dat voor verantwoordelijkheid van Licftinck kwam, werd bekritiseerd.
Het Nederlands goudbezit gold als een laatste reserve, zodat slechts mondjesmaat goud werd 
verkocht, b.v. om leningen op tijd te kunnen aflossen. Aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog had De Nederlandsche Bank (DNB) in Nederland 192.360 kg. en in het 
buitenland 362.923 kg. goud, met een boekwaarde van 1.1 miljard gulden. Het Nederlands 
Egalisatiefonds had 52.370 kg. in het buitenland (koers toen: 2009 gulden per kg. fijn). In de 
meidagen van '40 werd van het goud in dc hoofdbank 78.605 kg. naar Engeland gebracht; het 
transport van het goud in de bijbank in Rotterdam mislukte: 11.000 kg. kwam op de bodem 
van de Nieuwe Waterweg. Achter bleef: 102.743 kg. in Rotterdam. Het merendeel van het 
goud was derhalve in handen van de Nederlandse regering in ballingschap (992 miljoen 
gulden). Van het goud in de Nieuwe Waterweg wisten de Duitsers 9500 kg. te bergen en in 
beslag te nemen. Het goud van de Bank in Rotterdam werd, met het gevorderde goud van 
particulieren (35.000 kg.), vrijwel in zijn geheel naar Duitsland getransporteerd (136.000 kg.). 
Het goud in het buitenland kwam door KB van 24 mei 1940 (Stbl. A. 1) in handen van de 
Staat, voor de aankoop van goederen, het bestrijden van de kosten, het verlenen van onder
pand aan bankierscrediet in de V.S.. Met uitzondering van dit verpande goud kwam het res
tant na de bevrijding terug bij DNB. Op 2 juli 1945 bedroeg de goudvoorraad van DNB: 
240.000 kg. Daarnaast had de staat 123.500 kg. (onderpand) cn 3700 kg. vrij goud. In verband 
met goudoverdrachten voortvloeiende uit de overeenkomsten van Bretton-Woods en en
kele goud transacties was de voorraad van DNB teruggelopen per 10 maart 1947 tot 175.000 
kg. (520 mln.gulden). Het verpande goud (123.500 kg.) kwam vrij na afloop van het 
bankierscrediet van 135 milj. dollar (15 april 1947) en werd verkocht om het crediet te kun
nen aflossen. Hiervan restte 7200 kg. Ontleend aan: Nota inzake dc deviezenpositie, HTK
1946-1947 Bijlagen nr. 458, par. 8.
Voor Lieftincks beleid inzake de liquidatie van buitenlandse effecten (voor 1947: 100 milj. 
dollar geraamd en ook verkregen): Nota n.a.v. Voorlopig Verslag op Deviezennota 1947, 
stuknr. 458.4, HTK 1947-1948 Bijlagen, d.d. 3 okt. 1947, p. 28 I. Obligaties in U.S. of Can. dollar 
luidende werden gevorderd bij de Deviezenbekcndmaking 3 /48  van 26 febr. 1948, Nedl.
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Stscrt. 2 mrt. 1948, nr. 43; ingetrokken 5/55  d.d. 7 juli 1955, Nedl. Stscrt. 11 juli 1955, nr. 131. 
Voor de hulp van het IMF in mei en juli 1947: zie slot aantekening 18.

Deze discussie tussen Van de Kieft en Lieftinck aan de orde b.g.v. de wet Belastingherzie
ning-1947, zie EK 4 juni 1947, Van de Kieft, p. 780 I en Lieftinck, idem, p. 785 II. Over het ge
schokte staatscrediet in sommiger ogen: Financieele Koerier, 18 april 1947, Dollars of 
Lieftinck-guldens? en Het Financieele Dagblad, 6 juni 1947, Onvaderlandslievende bezitters 
of ... geschokt staatscrediet?

21 Ontleend aan berichtgeving in De Maasbode, 7 mei 1947; Fin. Dagblad, 11 juni 1947, Hol
land spant de kroon met de duurte onder de buitenlandse leningen in Wallstreet; NRC, 27 
mei 1947, De Nederlandse $-lening in de V.S. Zie verder de Memorie van Antwoord op het 
Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de Deviezcnnota-1947, d.d. 3 okt. 1947, HTK 
1947-1948 Bijlagen, nr. 458, 4, p. 27 II. Voor Australië was een slotaflossing van 90% toege
staan; Noorwegen 66%; Nederland 40%. Alle genoemde leningen waren Sinking-Fund-type- 
leningen.

22 Zie de jaarverslagen van De Nedcrlandschc Bank over 1947 en 1948, resp. Amsterdam
1948 en 1949, resp. p. 30 en p. 38, tabellen 21 en 22. Voor uitsplitsing van de bedragen naar 
soort en herkomst, verdeeld over vlottende en geconsolideerde schulden, zie de overzichten 
van de Nationale Schuld, Rijksbegroting voor 1947, hfdst. VII A, stuk 3 en idem voor 1948, 
hfdst. VII A, stuk 4, Bijlagen A HTK 1946-1947 en HTK 1947-1948. Zie verder het artikel van 
C. Goedhart, Debt-management in den Niederlanden seit 1945, in: Opstellen over openbare 
financiën, 2, Amsterdam-Brussel 1966 (o.r.v. H.W.J. Bosman e.a.), pp. 186-211, spec. p. 188, 
Aufnahme von Staatsanleihen itn Auslande. Zie voor een meer theoretische benadering 
van de schuld politiek van Nederland na 1945 in een brede analyse: K.P. Goudzwaard, Doel
stellingen en effecten van de schuldpolitiek, Amsterdam 1988, hfdst. 2.2.3.
De totale geconsolideerde binnenlandse en buitenlandse schuld per 30 juni 1948 bedroeg 
resp. 7.4 miljard gulden en 1.8 miljard, totaal 9.249.628 gulden.
De geconsolideerde buitenlandse schuld van Nederland per 30 juni 1948 was als volgt:
1. De overeenkomst met Canada betr. de credietcn, 328.8 miljoen gulden.
2. De schuldovereenkomst met Engeland, 11 mrt. 1948, 481 miljoen gulden.
3. De overeenkomst met de VS over de lend-lease-hulp, 126 miljoen gulden restant.
4. 3,75% 10-jarige obligatielening, dollars (US), 1947, 53 miljoen gulden.
5. Lening van de Internationale Bank, 7 aug. 1947, 517 miljoen gulden.
Daarnaast moeten in het overzicht van leningen en langlopende credieten met het buiten
land worden opgenomen:
1. 2,5% Suriname 1943, 3.5 miljoen gulden.
2. Zweedse regering, 72.8 miljoen gulden.
3. Zwitserse bankencrediet Oerlikon, 2.3 miljoen gulden.

Zwitserse bankcrediet Brown Boveri, 8.1 miljoen gulden.
4. Export-Import-bank credieten (le  en 2e), totaal 265.2 miljoen gulden, waarvan 8 miljoen 

gulden afgelost.
5. Amerikaanse regering (surplusgoederen), 48.6 miljoen gulden.
6. War Assets Administration, 197.361 gulden.
Ontleend aan: Rijksbegroting 1949, HTK 1948-1949 Bijlagen A, pp. 9-10 (Consolidaties Staats
schuld, Buitenland).

23 Wetsontwerp tot wijziging van de leningwet-1946, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 671; TK 27 
jan. 1948, pp. 1203-1204, zonder hoofdelijke stemming aanvaard; EK, zonder beraadslaging en 
z.h.st. aanvaard, 10 febr. 1948, p. 86 I; vastgcsteld 12 febr. 1948, Stbl. I. 52. Verdere informatie 
van ministerie van Financiën.

24 Zie de redevoering van Lieftinck om het volk van de V.S. te danken en de toelichting, in: 
Commentaar, RVD-uitgave, 2 juni 1947, nr. 51, p. 3. Ter voldoening van het bepaalde in art.
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60, laatste lid, van de toen geldende Grondwet, heeft de minister van Buitenlandse Zaken bij 
brief van 1 mei 1948 de voorzitter van de Tweede Kamer de tekst van de overeenkomst van 
28 mei 1947, te Washington tussen Nederland en de V.S. gesloten, doen toekomen (HTK
1947-1948 Bijlagen, nr. 808). Bij KB van 8 mei 1948 is de overeenkomst met de V.S. in het 
Staatsblad gepubliceerd onder nr. I. 181. Nederland had op 6 juni 1944 de faciliteit voor lend- 
lease-hulp (art. 3 c van de L.L.-wet) tot een bedrag van 242 miljoen dollar gekregen; een defi
nitieve overeenkomst volgde pas op 30 april 1945. De procedure om van deze hulp gebruik 
te maken (60-voud voor verzoeken) was omslachtig en de Nederlandse missie in de V.S. 
traag, waardoor bij de vervaldatum van de L.L.-hulp (2 sept. 1945) slechts voor een bedrag 
van minder van 100 miljoen dollar was ingediend (na deze datum kon alleen op rentedra
gend crediet - 2^/8%  - worden geleverd) en voor 8 min. dollar was geleverd. Zie hiervoor: De 
Koster, Het "Netherlands Government Food Purchasing Bureau", p. 134. Op de overeen
komst met de V.S. van 28 mei 1947 volgde de overeenkomst tussen Nederland en de V.S. 
van 17 mei 1949, te ’s-Gravenhage gesloten, betreffende het gebruik van gelden, welke inge
volge de overeenkomst van 28 mei 1947 ter beschikking werden gesteld en wel ten behoeve 
van een Amerikaanse Onderwijs Stichting in Nederland, zie de brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken van 19 mei 1949 aan de voorzitter van de Tweede Kamer, HTK 1948-
1949 Bijlagen, nr. 1236, ter begeleiding van de tekst van de overeenkomst.

25 Ontleend aan KHA  1948, p. 7538. De bctalingsovercenkomst tot afwikkeling van de oor- 
logsschulden met Engeland was bij briefwisseling van 11 maart 1948 geacht te zijn tot stand 
gekomen. Ten gevolge van deze briefwisseling kon een passage in de monetaire overeen
komst tussen Nederland en Engeland van 7 sept. 1945 over deze schulden vervallen (lid 7) 
waarvan bij besluit van 31 dec. 1948 in het Staatsblad (I. 587) kennis werd gegeven.

26 Zie Stbl. J. 289, besluit van 24 juni 1949 tot bekendmaking van de op 3 en 9 mei 1949 te 
Ottawa tussen Nederland en Canada gewisselde nota's inzake surplusguldens en civil af- 
fairs-goederen. De onderhandelingen in Canada hierover zijn aan Nederlandse kant 
gevoerd door een delegatie onder leiding van de toenmalige thesaurier-generaal (Financiën), 
dr. A. Treep.

27 Zie de notulen MR, 30 mei 1949, pt. 4. d; idem, 20 juni 1949, pt. 2, g; idem, 5 sept. 1949, pt. 2. 
e; idem, 26 sept. 1949, pt. 2.f; idem, pt. 2. b. Blijkens de notulen MR, 12 april 1949, pt. 2.d, sloot 
de schenking van het schilderij van Hobbema aan Canada steun van de overheid aan het 
comité "Nederland dankt Canada", dat ook kunstwerken wilde aanbieden, uit.

28 Het betreffende wetsontwerp: HTK 1949-1950 Bijlagen, nr. 1599; TK 28 april 1950, pp. 1622- 
1624 I en EK, 20 juni 1950, pp. 803-805 I.
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3. De Marshall-hulp en Nederland

a. Het initiatief van Marshall en het verlanglijstje van Europa

Het dilemma voor de V.S.
De aankondiging door de Amerikaanse Secretary of State, George 

Marshall, op 5 juni 1947 van mogelijke Amerikaanse hulp voor het nood
lijdende Europa was de economische vertaling van de Amerikaanse betrok
kenheid bij Europa, zoals die door president Truman op 12 maart 1947 was 
verwoord: de V.S. zouden in het kader van het Handvest van de V.N. die 
vrije naties gaan steunen, die zich tegen agressie van binnen en van buiten 
wensten teweer te stellen. De aanvankelijke tegemoetkomende houding 
van de V.S. jegens de oorlogsbondgenoot de Sovjet-Unie was sedert het ein
de van de wereldoorlog, naar aanleiding van het optreden van de Sovjet- 
Unie in Oost-Europa, van de disputen over de Sovjet-eisen inzake Iran en 
Turkije en bovenal vanwege de onenigheid over de kwestie Duitsland, ge
wijzigd. James F. Byrnes, voorganger van Marshall, ontwikkelde al in begin
1946 een nieuwe politiek van "firmness and patience" om het Handvest van 
de V.S., dat sprak van vrije naties, te verdedigen. In dit kader paste onder 
meer de massieve financiële hulp aan Engeland, dat als speciale bondgenoot 
van de V.S. in Europa primair de aandacht kreeg, maar deze hulp was on
voldoende om dit land in staat te stellen zijn rol als grote mogendheid te 
blijven spelen. Op 21 februari 1947 moest Engeland aan de V.S. laten weten 
dat de Engelse militaire hulp aan Griekenland en Turkije op korte termijn 
moest worden gestaakt. De Truman-doctrine van 12 maart 1947 kondigde de 
overname aan van de Britse verplichtingen op dit punt en maakte duidelijk 
dat de V.S. niet langer de ontwikkelingen in Europa op hun beloop zouden 
laten. De politieke "containment'-strategie ten opzichte van het commu
nisme zou echter alleen maar zin hebben, als men de vrije naties in staat 
zou stellen politieke stabiliteit te grondvesten op economische stabiliteit.

Die economische stabiliteit van Europa kwam in 1947 in gevaar. Juist het 
chronisch dollartekort ten gevolge van de hoge importoverschotten van de 
meeste West-Europese landen uit het dollargebied oefende grote druk uit op 
de economische en daarmee ook op de politieke stabiliteit van de betrokken 
Europese landen. Het herstel dreigde te stagneren en een economische om
slag was niet ondenkbaar. Indien immers de dollarkloof tussen Europa en 
Noord-Amerika niet werd overbrugd, zou de omslag komen op het mo
ment dat de credietverlening door allerlei instellingen zijn plafond had be
reikt en de reserves van de Europese landen waren verbruikt: de Europese 
landen zouden hun importoverschotten niet meer kunnen betalen en dus 
moeten beperken op de import. De terugval in de economische bedrijvig
heid in Europa zou ongetwijfeld in landen als Frankrijk en Italië, waar 
krachtige communistische partijen bestonden, ook politieke gevolgen heb
ben. In deze twee landen was de politieke onrust toch al groot. De regerings
leider van het zwaar verwoeste en als verliezer van de Wereldoorlog totaal 
verarmde Italië, De Gasperi (christen-democraat), liet daarom begin 1947 de
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regering in de V.S. weten zich grote zorgen te maken voor het moment dat 
de Amerikaanse (voedsel-)hulp, die tot dan toe via de UNRRA (United Na- 
tions Relief and Rehabilitation Administration) was binnengestroomd, in 
1947 zou worden beëindigd, zoals de Amerikanen inzake de UNRRA-hulp 
van plan waren. Met het oog op het aflopen van de UNRRA-hulp had 
Truman op 21 februari 1947 het Congres derhalve gevraagd te bewilligen in 
hulp aan bevrijde landen, waaronder Italië, in een omvang van 350 miljoen 
dollar, waarvoor de fondsen op 30 juli 1947 werden toegewezen. De Ameri
kanen begrepen wel dat niet alleen Italië, maar ook andere Europese landen 
structureel moesten worden geholpen, omdat anders de grote Europese lan
den jaarlijks op Amerikaanse hulp zouden zijn aangewezen. Het is vooral 
de Engelse noodkreet geweest die het signaal was om een nieuw beleid voor 
de Amerikaanse hulp te formuleren, omdat verslechtering van de econo
mische toestand in Engeland zijn weerslag had op de Engelse inspanningen 
overzee, waaronder steun aan Gemenebestlanden en de zorg voor orde en 
rust in deze gebieden, de koloniën en mandaatgebieden. De V.S. waren be
vreesd voor de lasten, die konden voortvloeien uit de ontmanteling van de 
Europese invloedssfeer overzee. Een machtsvacuüm op korte termijn moest 
met het oog op de veronderstelde bedoelingen van de Sovjet-Unie worden 
voorkomen.

Het was niet zo eenvoudig voor de Amerikaanse regering om hulppro
gramma's in grote omvang voor Europa te lanceren. De (niet als zodanig 
gekozen) democratische president Truman moest werken met een republi
keinse meerderheid in Senaat en Huis van Afgevaardigden - sedert novem
ber 1946 - die aanvankelijk afkerig was van het aangaan van grote financiële 
verplichtingen overzee. Daarbij waren veel Amerikaanse politici er van 
overtuigd dat de Europeanen op te grote voet leefden en hun economieën te 
zwaar belastten met allerlei politieke avonturen, binnenlands door middel 
van rigide dirigisme en socialisering van de productie en verdeling, buiten
lands door een met de Amerikaanse zienswijze en belangen strijdige han
dels- en koloniale politiek (bijv. Nederland in Nederlands-Indië). Een 
meerderheid in het Amerikaanse Congres aanvaardde wel de rol van de 
V.S. in de wereldpolitiek ter bescherming van het Handvest van de V.N.; de 
financiële keerzijde ervan was zeker nog geen gemeengoed geworden. Uit 
deze terughoudendheid vloeide onder meer de restrictieve leningenpolitiek 
van de Amerikaanse overheidsinstellingen (zoals de Eximbank) voort. Het 
(militaire) hulpprogramma voor Griekenland en Turkije, zoals door 
Truman verlangd in het kader van een gepast antwoord op een Sovjet-uit- 
daging, die afgeschilderd werd als een aantasting van de grondslagen van 
het Handvest van de V.N. en daarmee van de diepste waarden van de 
Amerikaanse samenleving zelf, verwierf echter brede steun in het Congres. 
De onderkenning van de communistische dreiging in de wereld maakte de 
geesten rijp om ook verdere plannen te accepteren, mits het rendement van 
de hulp vertaald kon worden in de ingezette "containment"-strategie.

Er waren echter nog andere argumenten, die zeker in republikeins milieu 
de ogen openden voor de noodzaak een of ander hulpprogamma voor
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Europa door te voeren. Reeds vóór de oorlog was in de V.S. de actieve inzet 
voor het bereiken van één vrije wereldmarkt, samengevat in het idee van 
de "open-deur-politiek", op gang gekomen ten behoeve van de eigen 
exportmogelijkheden en als antwoord op de crisis van de jaren '30. Dank zij 
de machtsverhoudingen door de Tweede Wereldoorlog ten gunste van 
Amerika, waren de V.S. in staat dit idee praktisch te bevorderen, zoals in de 
overeenkomsten van Bretton-Woods ten faveure van een stabiel monetair 
systeem en in de voorstellen tot vrijmaking van de wereldhandel en het 
opzetten van een wereldhandelscode (zie hoofdstuk V, Economische Zaken, 
par.III.e), waarvoor de verplichtingen in overeenkomsten tot hulpverlening 
aan landen onder en na de oorlog - zoals Engeland en Frankrijk - de eerste 
aanzetten vormden. De na de oorlog ontstane controverse tussen de V.S. en 
de Sovjet-Unie, waarbij moest worden geconstateerd dat Oost-Europa niet 
alleen politiek, maar ook economisch eigen wegen ging, betekende óók een 
gevaar voor de "open-deur-politiek". De Amerikanen moesten zich de 
vraag stellen of de uitbreiding van de politieke invloed van het communis
me in West-Europa niet tevens de ondergang van deze economische poli
tiek zou inhouden, waardoor het isolement van de V.S. politiek én econo
misch zou worden vergroot. Het ging er derhalve om hulp te verlenen aan 
Europa en tegelijk de vrijmaking van de wereldhandel te bevorderen. In de 
al genoemde overeenkomsten met Engeland en Frankrijk over dollarhulp 
uit 1946 waren de twee elementen - steun om er economisch bovenop te ko
men en liberalisering van de handel - opgenomen. Zeker voor Engeland, dat 
zich steeds beriep op de voor de Engelse economie zo nodige preferenties 
binnen het Gemenebest, was het al heel wat zich hierop te hebben vastge
legd. Deze hulp was echter te incidenteel van opzet geweest om veel effect te 
sorteren. Van vrijmaking van de handel was weinig gekomen; de afge
dwongen vrije inwisselbaarheid van het pond sterling zou een debacle wor
den. Het ontwikkelen van een algeheel hulpplan voor Europa voor meer
dere jaren kan derhalve niet los worden gezien van de notie in Amerikaan
se regeringskringen dat naast buitenlands-politieke ook economisch-politie- 
ke overwegingen daartoe dwongen, wilde het eveneens in 1947 op gang ge
bracht overleg in Genève over internationale handelsafspraken, dat zou 
uitlopen op de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), niet bij 
voorbaat een slag in de lucht zijn. Het kan geen toeval worden genoemd dat 
zowel bij de GATT-onderhandelingen als bij het in de zomer van 1947 te 
Parijs gehouden overleg over de Marshall-hulp een en dezelfde persoon 
voor de Amerikanen de zaken afhandelde, namelijk William L. Clayton, 
onderminister van Economische Zaken op het State Department en vrij- 
handelspropagandist in hart en nieren (Clayton was oud-katoen-handelaar), 
wiens visie op de noodzaak voor hulp aan bepaalde landen én op de vrij
making van de wereldhandel tegen de achtergrond van de binnenlands-po- 
litieke verhoudingen in de V.S. veel gewicht had.

Al woog publicitair het politieke element - de dreigende teloorgang van 
West-Europa en de mogelijke weerslag daarvan op de V.S. - het zwaarst, het 
economisch element speelde derhalve bij de beoordeling in Amerika van
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verder gaande en zwaardere verplichtingen van de V.S. ten opzichte van 
Europa een grote rol. Het verklaart ook de vasthoudendheid van de Ameri
kanen bij de uitwerking van het Marshall-hulp-idee dat de betrokken Euro
pese landen zich zouden inspannen om liberalisering van de handel - 
onderling en met derden - op de een of andere wijze aantoonbaar te berei
ken. Die liberalisering, mede gewenst om de afzet van Amerikaanse pro
ducten te bevorderen, zou een lege huls blijven, indien het de handels
partners aan koopkracht zou ontbreken. De V.S. hadden immers een door 
de oorlogsjaren sterk gegroeide industriële en agrarische productie (80% 
hoger dan het gemiddelde uit de crisisjaren 1935-1939). Gevreesd moest 
worden dat, als Europa niet meer voor de import uit Amerika kon betalen, 
de export uit de V.S. - en in hun kielzog andere landen met (agrarische) 
productieoverschotten als Canada en Argentinië - drastisch zou afnemen. 
Het was derhalve ook een direct economisch belang voor de V.S. zelf te 
zorgen dat Europa de import uit Amerika zou kunnen voortzetten op de 
oude voet en in staat zou worden gesteld eigen koopkracht in de toekomst te 
genereren.

De eerste stappen binnen het Amerikaanse regeringsapparaat ten gunste 
van een samenhangend plan voor hulp aan Europa, waarin de voorheen 
verleende incidentele hulp aan landen als Engeland, Frankrijk, Italië, de 
voorgenomen hulp aan Griekenland en Turkije, alsook de afdekking van de 
tekorten van het beheer van de Bizöne in Duitsland (vgl. hoofdstuk II, par. 
III.3) en van de U.S.-zóne in Oostenrijk in een aantrekkelijke politieke en 
economische context bijeen werden genomen, zijn naar aanleiding van de 
genoemde Engelse uitputting begin 1947 gezet. Er werd een commissie ad 
hoc vanuit de departementen van Buitenlandse Zaken, Oorlog en Marine - 
Oorlog was verantwoordelijk voor het beheer van een aantal bezette gebie
den, die in grote nood verkeerden, terwijl Oorlog en Marine samen te ma
ken hadden met het verlenen van de militaire hulp aan landen als Grie
kenland, Turkije en Italië - op 11 maart 1947 in het leven geroepen, die de 
Amerikaanse economische, financiële, technische en militaire hulp in zijn 
geheel moest bestuderen. In het op 28 april 1947 verschenen rapport van 
deze State-War-Navy-werkgroep (SWNCC) stond de stelling centraal dat het 
een belang van de V.S. was om de vrije landen te helpen vrij te blijven, 
waarmee ook het Handvest van de V.N. werd gediend, en om grondstoffen 
en strategische industriële gebieden in bevriende handen te weten. In deze 
analyse werd Nederland overigens onder die landen gerekend, die pas over 
enige tijd problemen op financieel-economisch gebied zouden krijgen. Van 
andere landen, die voor de V.S. naar de hiervoor genoemde criteria van be
lang waren, werd de financieel-economische ineenstorting echter op korte 
termijn verwacht. Gecoördineerde hulp door de V.S. voor deze landen was 
derhalve zo snel mogelijk geboden. Marshall heeft het Amerikaanse volk 
voor het eerst geconfronteerd met de noodzaak structurele hulp aan een 
aantal in problemen verkerende en daardoor in hun politieke onafhanke
lijkheid bedreigde landen te geven, toen hij op 28 april 1947 in een radio
boodschap verslag deed van zijn teleurstellende ervaringen op de Vier-Mo-
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gendheden-conferentie in Moskou (10 maart - 24 april 1947) over Duitsland. 
De houding van de Sovjet-Unie, die vasthield aan nauwelijks te vervullen 
eisen, had hem gesterkt in zijn overtuiging dat de Sovjet-Unie uit was op 
het laten voortbestaan van de Duitse kwestie om de wederopbouw van 
Europa tegen te gaan en Europa politiek te destabiliseren met alle gevolgen 
vandien. Vandaar dat Marshall in zijn radiorede zijn pessimisme over de 
mogelijke kansen om met de Sovjet-Unie samen te werken aan het herstel 
van Europa scherp tot uitdrukking bracht. "The recovery of Europe had been 
far slower than had been expected. Disintegrating forces are becoming evi
dent. The patiënt is sinking while the doctors deliberate. ... Action cannot 
await compromise through exhaustion", aldus Marshall. Op 5 mei 1947 
werd door Marshall de "Policy Planning Staff" opgezet, die in het kader van 
lange termijnplanning voor de Amerikaanse buitenlandse politiek de pro
blemen in Europa moest bestuderen en voorstellen moest doen ter oplos
sing van die problemen. George Kennan, diplomaat met ervaring in de 
Sovjet-Unie - laatstelijk als ambassadeur - en belangrijkste propagandist 
binnen het State Department voor de snel populair geworden "contain- 
ment"-strategie, die hij op 22 februari 1946 in een "lang telegram" aan Was
hington had aanbevolen, werd belast met de leiding van deze staf. "Avoid 
trivia", zei Marshall, toen hij Kennan opdracht gaf hierover zo snel moge
lijk te rapporteren. Marshall was een man van weinig woorden, die van op
schieten hield.1

Kennan en zijn staf gingen in hun rapporten uit van de kern van het ge
noemde SWNCC-rapport, namelijk dat de Amerikaanse veiligheid gebaat 
was bij de bestrijding van de nood in cruciale gebieden in de wereld zoals 
Europa. Amerikaanse onderhandelaars, die ter voorbereiding van de GATT- 
conferentie in het voorjaar van 1947 in Genève waren, hadden deze stelling 
nog onderstreept met hun boodschap aan Washington, eind mei 1947, dat 
Europa op korte termijn economisch, sociaal en politiek ten gronde dreigde 
te gaan, tenzij snel hulp zou worden geboden. In deze rapporten, waarvan 
het eerste al op 23 mei 1947 werd afgeleverd, werd de nadruk gelegd op de 
Europese inbreng en betrokkenheid bij een hulpprogramma, op het aanbod 
van hulp aan geheel Europa en op het herstel van Duitsland als kern van 
het herstel van Europa. Dat laatste was ook al betoogd in het rapport van de 
oud-president van de V.S., Herbert Hoover, van 23 maart 1947, dat verslag 
uitbracht van diens op verzoek van president Truman in januari en februa
ri 1947 gehouden rondreis in Duitsland en Oostenrijk ter oriëntatie over de 
toestand aldaar. Hoover bepleitte in dit rapport een snelle wederopbouw 
van de Duitse zware industrie om de economie van Europa op gang te bren
gen. Alleen zo konden de belastingbetalers van de lasten voor het onder
houd van de Bizóne worden bevrijd. Deed men niets en beperkte men de 
productie van de Duitse industrie op de eenmaal vastgestelde limieten - 
waar Frankrijk sterk op aandrong - dan werkte de tijd in het voordeel van 
de Sovjet-Unie. Kennan en zijn "planning-staff" moesten, om de Fransen te 
ontzien en te winnen voor een verhoging van de Duitse economie, een 
hulpprogram voor Europa zodanig opzetten dat alle Europese landen en dus
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ook Duitsland geholpen zouden worden door middel van gemeenschappe
lijk te verdelen en te bestemmen gelden met het doel de Europese econo
mieën op gang te brengen en met elkaar te integreren. Het Franse wantrou
wen scheen slechts zo te kunnen worden weggenomen. Overigens was de 
Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bidault, op de conferentie van 
Moskou in het voorjaar 1947 al tot de conclusie gekomen dat de Sovjet-be- 
doelingen tegenspel vereisten, maar intern kon de ommezwaai naar een 
meer gematigde politiek inzake Duitsland niet onmiddellijk worden geno
men. Naast de republikeinse argwaan in eigen land hebben Kennan en zijn 
staf dan ook de Franse gevoeligheden bij het ontwerpen van een hulpplan 
voor Europa zwaar laten wegen.

Over de wijze waarop de hulp verleend zou worden waren Kennan en 
zijn medewerkers het snel eens: de V.S. zouden de hulp niet meer via orga
nen van de V.N. geven, zoals tot dan toe was geschied via de al genoemde 
UNRRA. De V.S. hadden het leeuwedeel voor de hulp via de UNRRA - 
sedert de oorlog ongeveer 2.5 miljard dollar - opgebracht, maar de landen die 
deze Amerikaanse hulp op naam van de V.N. hadden ontvangen waren 
soms voortgegaan de V.S. desondanks te bruskeren (zoals Joegoslavië) of 
hadden de hulp voor politieke doeleinden aan andere landen doorver
kocht.2 De V.S. wilden de hulp direct geven en direct toezicht houden op de 
besteding ervan. "The U.S. must run this show", zoals een van de memo
randa van de staf van Kennan dit beleidsdoel kortweg aangaf. De hulp 
moest geheel Europa omvatten, om te vermijden dat de V.S. aansprakelijk 
zouden worden gesteld voor de splitsing in Europa. Zouden de Oost-Euro- 
pese landen en de Sovjet-Unie ingaan op de Amerikaanse voorwaarde tot 
coördinatie van hun economieën in het Europese geheel om in aanmerking 
te kunnen komen voor hulp dan was dat een voordeel voor geheel Europa; 
zouden de landen in Oost-Europa zoals verwacht de hulp om deze reden af
wijzen, dan was men, zeker tegenover de Fransen die niets voelden voor 
een blokpolitik tegenover Oost-Europa en intern-politieke repercussies 
daarvan vreesden, niet verantwoordelijk voor de deling in Europa en de 
daaruit volgende beperking van de hulp tot West-Europa, inclusief West- 
Duitsland (de drie westelijke zones). Als Oost-Europa de Amerikaanse 
voorwaarden tot hulpverlening had geaccepteerd, zou dit het overigens 
moeilijker hebben gemaakt het hulpplan aan de Amerikaanse publieke opi
nie te verkopen, terwijl in dat geval er ook minder geld beschikbaar zou zijn 
geweest voor West-Europa. Daar de Amerikaanse aandacht, politiek en eco
nomisch, primair bij West-Europa lag, dreigde hier een gevaar. Kennan en 
zijn staf verwachtten echter dat de Sovjet-Unie uiteindelijk niet akkoord 
zou gaan met de voorwaarden voor de verstrekking van de Amerikaanse 
hulp en dat dit land deze hulp aan zijn relaties in Midden- en Oost-Europa 
zou tegenhouden.

De Amerikaanse publieke opinie werd voor het eerst iets gewaar van het
geen werd uitgedacht in Washington, toen de Under-Secretary of State, 
Acheson, op 8 mei 1947 in Cleveland, Mississipi, voor een gehoor van agra
rische ondernemers in een redevoering de plannen van de Amerikaanse
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regering om hulpprograms voor meer landen dan Turkije en Griekenland 
aan het Congres voor te leggen in grote lijnen bekend maakte. Uit het oog
punt van zowel de nationale veiligheid en de nationale economische belan
gen als uit medemenselijkheid werd volgens Acheson overwogen om 
Amerikaanse hulp te geven aan de vrije landen in Europa en Azië om hen 
te helpen op eigen benen te staan. De oorlog zou volgens Acheson niet eer
der zijn afgelopen dan op het moment dat de wereldbevolking zichzelf kon 
voeden en kleden en de toekomst met enig vertrouwen tegemoet kon zien. 
Bedragen noemde Acheson niet. Evenmin werd aangegeven hoe de hulp 
verleend zou worden. De pas ingestelde "planning-staff" onder Kennan 
moesten het hulpprogramma nog goeddeels uittekenen. De speech kreeg, 
naar ook Truman vaststelde, niet de aandacht die deze verdiende. Die aan
dacht zou de Secretary of State zelf krijgen, toen hij de voornemens tot het 
verlenen van hulp door de V.S. breedvoerig kon ontvouwen en zijn naam 
daarmee vereeuwigd kreeg. Tevoren waren de nodige correspondenten 
voor Europese kranten en agentschappen ingelicht over het belang van het
geen Marshall zou zeggen.3

Het aanbod van Marshall
Op 5 juni 1947 hield Marshall bij gelegenheid van zijn eredoctoraat een 

redevoering voor de Harvard-University, waarin hij het voornemen voor 
hulp aan Europa bekend maakte. Uitgangspunt was de zorg over de econo
mische problemen van Europa. "Europe's requirements for the next three or 
four years of foreign food and other essential products - principally from 
America - are so much greater than her present ability to pay, that she must 
have substantial additional help or face economic, social and political dete- 
rioration of a very grave character." Een economische ineenstorting van Eu
ropa zou trouwens ook voor de economie van de V.S. nadelige gevolgen 
hebben. De V.S. moesten ter verzekering van de politieke stabiliteit en vrede 
alles in het werk stellen om gezonde economische verhoudingen in de we
reld te scheppen. Die hulp van de V.S. moest daarop gericht zijn. "Such as- 
sistance must not be on a piecemeal basis as various crises develop. Any as- 
sistance that this Government may render in the future should provide a 
cure rather than a mere palliative." De hulp van de V.S. bij het economisch 
herstel was niet gericht tegen enig land of stelsel, maar tegen honger, ar
moede, wanhoop en chaos. Geen hulp zou worden verleend aan regeringen 
die het herstel van andere landen poogden tegen te werken. Regeringen, 
politieke partijen en groepen die probeerden de ellende van de mensen te 
doen voortduren om daarvan in politiek opzicht of anderszins te profiteren 
zouden de tegenstand van de V.S. ondervinden.

Het initiatief voor de daadwerkelijke uitvoering van de hulp legde 
Marshall bij de Europese landen zelf, die overeenstemming moesten berei
ken - voor zover zij al wensten deel te nemen aan het program - over de 
omvang van de hulp en over de wijze waarop zij zelf zouden bijdragen in 
de uitvoering van het economisch herstelprogramma. De Amerikaanse re
gering paste het niet eenzijdig aan Europa een plan voor economisch herstel
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op te leggen. Deregering kon slechts steun verlenen bij het opstellen van het 
gemeenschappelijk plan voor de verwezenlijking van de Amerikaanse hulp 
en de wettelijke procedure voor de toewijzing van de gelden voor het 
definitieve plan verzorgen. Het hulpplan gold, aldus Marshall, alle Euro
pese landen westelijk van Azië, dus ook de Sovjet-Unie. Dit betekende dat 
Marshall de adviezen van zijn staf op dit punt had gevolgd. Marshall wist 
ook te goed dat de koele reacties in een aantal landen in Europa op de 
Trumandoctrine een voorzichtige houding van de V.S. bij het hanteren van 
het begrip "Europa" vorderden. Spanje werd wel van Amerikaanse hulp 
uitgesloten verklaard, wat enkele republikeinen in het Congres minder 
zouden waarderen. De hulp zou worden verleend op "continentale" basis, 
niet op individuele. De Europese landen moesten derhalve zelf het inter- 
Europese overleg op gang brengen en een plan bij de V.S. op tafel leggen.4 
Niet de V.S. hadden een plan, maar de Europeanen zouden een plan moe
ten maken.

De redevoering van Marshall werd in West-Europa met vreugde begroet. 
Het werk voor een Europese conferentie over de uitwerking van de voor
stellen van Marshall werd onmiddellijk gestart. De Engelse minister van 
Buitenlandse Zaken, Ernest Bevin (lab.), die de redevoering van Marshall al 
direct "een van de grootste redevoeringen in de wereldgeschiedenis" had 
genoemd, nam naar aanleiding van het Amerikaans verzoek om een Euro
pese reactie contact op met zijn Franse collega Bidault. In tegenstelling tot de 
Engelsen hadden de Fransen een plan voor een Europese conferentie ter be
spreking van het Amerikaanse voorstel - werkcommissies gecoördineerd 
door een centrale commissie -, maar de Franse diplomatie wenste allereerst 
de Sovjet-Unie bij het overleg te betrekken, alvorens het conferentiemodel 
uit te werken. Zo de Sovjets tot samenwerking bereid waren was het moge
lijk gebruik te maken van de Economische Commissie voor Europa (ECE), 
het V.N.-orgaan, waarvan al eerder gewag is gemaakt (zie hoofdstuk II, par. 
II.c), ook al mocht niet verwacht worden dat dit V.N.-orgaan buiten de alge
mene Oost-West controverses zou blijven en voldoende slagvaardig zou 
kunnen optreden.5 De Engelsen, met de Amerikanen als souffleurs, gokten 
er weliswaar op dat de Sovjets toch zouden afhaken, maar wilden de ver
antwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan naar de Sovjets verschuiven. 
Zij stemden derhalve met de Fransen in om de Sovjets voor een voor-con- 
ferentie van de Europese grote mogendheden over het voorstel van 
Marshall in Parijs uit te nodigen, hetgeen geschiedde op 19 juni 1947. Op 23 
juni 1947 werd deze uitnodiging door de Sovjets aanvaard, waarna op 27 
juni 1947 te Parijs de onderhandelingen tussen de delegaties van de drie Eu
ropese mogendheden een aanvang namen. De Sovjet-delegatie onder aan
voering van Molotov zelf was zeer omvangrijk: 90 man. Deze grootte deed 
vermoeden dat de Sovjets van plan waren het voorstel van Marshall in al 
zijn facetten diepgaand te bestuderen. De onderhandelingen liepen echter al 
spoedig spaak. De sfeer was zonder meer al gespannen, omdat de Sovjets de 
indruk hadden dat de Engelsen en de Fransen met de Amerikanen onder 
een hoedje speelden.
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Een conflict kon niet uitblijven, toen Molotov met het voorstel kwam dat 
elk land dat aan de hulp wilde deelnemen met een afzonderlijke lijst van 
behoeften zou komen, dat de neutrale en voormalige vijandelijke staten 
een aparte tweederangs status bij de hulpverlening zouden krijgen en dat 
hulp aan Duitsland afzonderlijk zou worden besproken door de Grote Vier. 
In de Sovjet-visie dienden de V.S. de hulp in een bepaald bedrag per land te 
geven, waarna de landen zélf zouden beoordelen hoe de hulp gebruikt zou 
worden. Bevin noemde deze Sovjet-eis die van de "blanco cheque". De V.S. 
lieten door middel van hun waarnemers niets vallen van hun eis omtrent 
samenwerking en uitwisseling van gegevens over investeringen. Veel schot 
zat er dan ook niet in de conferentie, aangezien de Sovjet-Unie geen be
moeienis van buitenaf duldde in de industrialisatieplannen in eigen land 
en eigen machtsgebied. Het land beschuldigde het Westen er van het plan te 
hebben industriële ondernemingen in Oost-Europa te willen remmen ten 
gunste van de West-Europese concerns. Bevin van zijn kant liet er geen 
misverstand over bestaan dat hij niet zou dulden dat het economisch her
stel van Europa zou stranden op procedurekwesties. Bidault deed zijn uiter
ste best een deling van Europa over de kwestie van de Amerikaanse hulp, 
die de Franse diplomatie voor heilloos hield (Duitsland!), te voorkomen, al 
kon hij er niet omheen de Russische beschuldigingen jegens de bedoelingen 
van de westerse mogendheden met kracht te weerspreken. Doordat de Sov
jets al snel de hand lichtten met de afspraak dat het besprokene geheim zou 
blijven, zagen de Fransen zich verplicht de afgelegde verklaringen te publi
ceren om de schuld voor de onafwendbare breuk bij de Sovjets zelf te leg
gen. De Sovjet-delegatie verliet op 3 juli 1947 de conferentie, waarmee de 
breuk in Europa een feit was. Wat de Sovjets werkelijk beoogden met deze 
geste blijft gissen. Zijn de Sovjets uitsluitend naar Parijs gegaan om een 
breuk te kunnen uitlokken en vervolgens de Oost-Europese landen te kun
nen mobiliseren tegen de Amerikaanse dollar? Een Franse analyse op dat 
moment ging er van uit dat de Sovjets rekenden op een economische de
pressie binnen zeer korte tijd, waardoor de V.S. de verplichtingen tot hulp 
niet zouden kunnen nakomen. De chaos in (West-) Europa zou dan uitge
buit kunnen worden door de locale communistische partijen. Het was dan 
wel zaak zich van de Marshall-hulp bij voorbaat te distantiëren. Dit Franse 
inzicht droeg er in ieder geval toe bij dat Frankrijk zich steeds meer op het 
Amerikaans-Brits kompas ging richten, een van de verhoopte en welkome 
effecten van het initiatief van Marshall.6

Met het vertrek van de Russen was de conferentie nog niet bij voorbaat 
tot een West-Europees onderonsje beperkt, omdat de beslissingen van de 
Oost-Europese landen op een uitnodiging nog onzeker waren. Op 4 juli 1947 
richtten de regeringen van Frankrijk en England de uitnodiging aan 22 Eu
ropese regeringen - niet die van de Sovjet-Unie en van Spanje, wel die van 
Turkije - om naar Parijs te komen teneinde over de Brits-Franse voorstellen 
voor het opstellen van een hulpprogram te beraadslagen. De Oost-Europese 
landen, Tsjechoslowakije onder de communist Gottwald voorop, hadden 
aanvankelijk grote belangstelling om aan deze uitnodiging gevolg te geven.
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De Tsjechoslowaakse regering liet op 8 juli 1947 weten de uitnodiging te 
willen aanvaarden. Daarop kreeg deze regering van de Sovjet-Unie te horen 
dat men daar niet accepteerde dat Tsjechoslowakije, dat een vriendschaps
verdrag met de USSR was aangegaan, zou worden gebruikt als instrument 
tegen de USSR. De regering in Praag ging vervolgens door de knieën en liet 
weten de uitnodiging alsnog af te moeten slaan, daar deelname aan het 
Marshall-hulpoverleg als daad tegen de vriendschap met de Sovjet-Unie 
moest worden gezien. Dezelfde massieve druk van Moskou leidde er toe dat 
Joegoslavië, Hongarije, Roemenië, Albanië, Polen en Finland eveneens de 
uitnodiging moesten afwijzen. De Oost-Europese landen kregen vervolgens 
in hoog tempo handelsverdragen met de Sovjet-Unie aangeboden en er 
werd voor het Oost-blok een Molotov-plan tot wederzijdse economische 
hulp ontwikkeld met een eigen organisatie, de Comecon (1949), tegenhanger 
van de Marshall-hulporganisatie, de OEES (1948). Amerikaanse toezeggin
gen voor incidentele hulp aan enkele Oost-Europese landen, waaronder Po
len, als vervolg op de UNRRA-steun (zie de hiervoor genoemde aanvrage 
van Truman voor deze "relief”-hulp uit begin 1947), werden daarop inge
trokken.7

De aankondiging van een Amerikaans hulpplan voor Europa heeft, 
wanneer men de bovengenoemde gebeurtenissen in aanmerking neemt, als 
katalysator bij de Europese deling gewerkt. Internationaal waren de verhou
dingen door het conflict over de verlening van de hulp tussen het Sovjet
blok en de westerse initiatiefnemers verscherpt en verhelderd, zoals in het 
geval van de horigheid van de Oost-Europese landen en zelfs van een land 
als Finland jegens de Sovjet-Unie, terwijl nationaal de communisten voor 
het blok werden gezet. De communistische partijen van Oost-Europa en van 
Italië en Frankrijk namen pas na enige tijd de handschoen op en stippelden 
eind september 1947 een nieuwe agressieve koers tegen het "dollarimperia- 
lisme" uit (oprichting van de Cominform). In Frankrijk en Italië volgden de 
communistische georiënteerde vakbewegingen met wilde stakingen in het 
najaar van 1947 dit spoor, waardoor deze twee landen de rand van de poli
tieke en economische afgrond naderden. In Nederland heeft de CPN, hoe
wel niet aanwezig bij de Cominform-oprichting, de anti-Amerikaanse lijn 
wel gevolgd, zij het op Nederlandse, dus gematigde, wijze, waarvan de 
weerslag in het parlement bij de behandeling van thema's rond de 
Marshall-hulp te vinden is. De verscherping in de internationale verhou
dingen tussen Oost en West zou in 1947 zijn culminatie vinden in de mis
lukking van het viermogendhedenoverleg over Duitsland in Londen (de
cember 1947), waarop de deling in Europa werd afgerond met de machts
greep van de communisten in Tsjechoslowakije in februari 1948. Voor de 
West-Europese naties bleef daarna weinig anders over dan tegenover deze 
Oost-Europese afgrendeling aangepaste antwoorden te vinden, zoals inzake 
Duitsland (Zeslandenconferentie) en - zij het beperkt tot slechts enkele lan
den - op militair terrein (Westerse Unie). Door het aanbod van Marshall 
ging het "ijzeren gordijn", dat de Engelse oud-premier Churchill in zijn be
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faamde redevoering in Fulton (Missouri, USA) op 5 maart 1947 al neergela
ten zag, daadwerkelijk functioneren.8

Op de uitnodigingen om delegaties te sturen naar Parijs, dat als centrum 
voor het Marshall-hulpoverleg was gekozen om Frankrijk als mogendheid 
op te vijzelen en de Franse regering moreel te ondersteunen tegenover de 
linkse oppositie nu Frankrijk voor belangrijke beslissingen stond, reageer
den uiteindelijk 14 landen, te weten België, Luxemburg, Nederland, Grie
kenland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Turkije, Ijsland, Zwitserland, 
Denemarken, Noorwegen, Zweden, positief, zij het dat Noorwegen om po
litieke redenen - men vreesde voor aantasting van de "brugfunctie" in het 
buitenlandse beleid tussen Oost en West - en Zweden, dat bezorgd was voor 
zijn neutraliteit en de economische banden met het Oostblok, geaarzeld 
hebben om mee te doen met het Marshall-plan. Beide landen hadden hulp 
niet onmiddellijk nodig en waren vastbesloten hun binnenlandse econo
mische koers, die zocht socialistische idealen door middel van een streng 
dirigistische koers die weinig ruimte liet voor het vrije ondernemerschap te 
verwezenlijken, niet ter discussie te stellen in internationaal verband als 
voorwaarde voor dollarhulp. Denemarken, dat vanwege de economische 
problemen van harte op de uitnodiging wilde ingaan, heeft de twee noorde
lijke buren over de streep getrokken, toen bleek dat een weigering om aan 
de Parijse conferentie mee te doen kon worden uitgelegd als steun aan het 
Sovjet-blok. De sociaal-democratisch geregeerde Scandinavische landen 
hadden daarbij de hoop dat het Labourbewind in Engeland voldoende ga
rantie er voor was dat de interne economische ordening zou worden geres
pecteerd. Ter conferentie zou blijken dat de drie noordelijke landen een zo 
groot mogelijke distantie ten opzichte van de rest van Europa wilden bewa
ren en wars waren van alles wat op een blokpolitiek leek. Deze drie landen 
hebben dan ook inschakeling van de V.N., bijvoorbeeld via de ECE, bij de 
Amerikaanse hulpverlening aan Europa bepleit. Deze anti-blokpolitiek 
heeft ook begin 1948, toen Bevin met zijn initiatief kwam voor een westerse 
alliantie, een grote rol gespeeld.9

Op 12 juli 1947 startte het 16-landenoverleg over het Marshall-idee in Pa
rijs, waaraan ook vertegenwoordigers van de drie militaire bevelhebbers 
van de westerse bezettingszones in Duitsland deelnamen. Aanvankelijk 
werd enkele dagen op ministerieel niveau onder voorzitterschap van Bevin 
gesproken, waarbij voor Nederland de ministers Van Boetzelaer en 
Huysmans aanwezig waren, om de organisatiestructuur van de Parijse con
ferentie vast te leggen. Overeengekomen werd een coördinerend Comité 
voor Europese Economische Samenwerking (CEES), waarvan alle deelne
mende landen lid waren, in het leven te roepen, dat moest zorgen dat er 
vóór 1 september 1947 een rapport zou liggen over de productiemogelijkhe
den van en de benodigde hulp voor de gezamenlijke deelnemende Euopese 
landen. De commandanten van de westerse bezettingszones in Duitsland 
zou wel om cijfers worden gevraagd, maar uitdrukkelijk werd vastgelegd 
dat de Grote Vier over de Duitse productie beslisten. Het CEES kwam onder 
leiding te staan van de Brit sir Oliver Franks, een voormalige hoogleraar fi-
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losofie die onder de oorlog carrière had gemaakt in de "civil service", laat
stelijk als secretaris-generaal van het Britse ministerie van bevoorrading. 
Uit dit CEES werd een Uitvoerend Comité, bestaande uit Engeland, Frank
rijk, Italië, Noorwegen en Nederland (dat hierin de Benelux vertegenwoor
digde) geformeerd. Het CEES stond een aantal technische of studie-commis- 
sies ter beschikking, zoals voor onderwerpen als voedsel en landbouw, 
brandstof en energie, ijzer en staal, transport, financiële zaken, waarin Enge
land en Frankrijk altijd vertegenwoordigd waren en vervolgens die landen 
die het meest bij het onderwerp van de betreffende commissie betrokken 
waren.

De ambtelijke groepen konden, nadat de organisatiestructuur was opge
zet, aan het werk. Dat de conferentie moeizaam zou worden was van stonde 
af aan duidelijk, aangezien de meeste landen slechts zoveel mogelijk dollars 
en zo min mogelijk samenwerking wensten. Het was ook wel een zeer he
terogeen gezelschap dat in Parijs was bijeen gekomen. Een probleem was 
bovendien dat de 14 uitgenodigde landen het gevoel hadden dat de twee 
initiatiefnemers, England en Frankrijk, over meer informatie uit de V.S. be
schikten dan de andere landen, zodat nogal wat wantrouwen moest worden 
weggenomen. Zeker is dat de V.S. nauw contact hielden met Engeland en 
Frankrijk, maar eerder om de Europese samenwerking te bevorderen dan 
om het oor te laten hangen naar de pogingen van deze landen - met name 
Engeland - om een speciale positie in het hulpplan te verwerven. De delega
ties van de landen, die aan het Parijse overleg deelnamen, gingen in ieder 
geval enthousiast aan het werk, dat pas op 22 september 1947 zou worden 
afgerond, waarbij de waarnemers van de V.S., onder aanvoering van de al 
eerder genoemde Clayton, zoals in de bedoeling lag, "friendly assistance" 
hebben geboden om het rapport naar de Amerikaanse verlangens te fatsoe
neren.10

Nederland, de Benelux en het aanbod van Marshall
De Nederlandse regering heeft het aanbod van Marshall als een uitkomst 

voor de problemen gezien. Hoe het dollartekort van het land, na het ver
bruik van de lening van de Wereldbank, moest worden opgelost, kon men 
immers wel raden: door drastische invoerbeperking met alle economische, 
sociale en politieke gevolgen vandien. In beginsel leek het Amerikaanse 
voorstel de Europese landen, die vrijwel in alle gevallen in 1948 met een 
omslag in het productie- en welvaartsniveau moesten rekenen, over het 
dode punt van 1948 en volgende jaren heen te tillen. Hoewel de regering 
geen goed beeld had wat precies de bedoelingen en de implicaties van het 
Amerikaanse voorstel waren, begreep men wel, hiertoe dringend aange
spoord door Van Boetzelaer, dat een positieve reactie op dit voorstel ge
wenst was. Lieftinck hield het kabinet op 9 juli 1947 ook voor dat de Ameri
kaanse hulp voor de economische gezondmaking van Europa volstrekt 
noodzakelijk was. De minister Zonder Portefeuille Van Kleffens gaf als zijn 
mening dat de V.S. van incidentele bijstand naar een plan voor economi
sche hulp wilden komen, waarbij eerst inzicht moest worden verkregen in
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de Europese hulpbronnen zelf. Zijns inziens werd de Europeanen niet al
leen gevraagd een gezamenlijk hulpprogram op te stellen, maar ook om een 
(West-) Europees economisch geheel te bereiken. Het leek hem het beste dat 
Nederland zich in aansluiting op de samenwerkingsgedachte van de drie la
ge landen van 1944 met België en Luxemburg zou verstaan over dit 
Marshall-plan. Een concept verklaring, opgesteld door Van Boetzelaer en 
Van Kleffens, werd dan ook met de Beneluxpartners besproken. Op 17 juni
1947 berichtte ambassadeur Loudon in Washington schriftelijk aan 
Marshall, dat de Nederlandse regering met grote interesse en waardering 
van de redevoering van Marshall had kennis genomen. De regering was be
reid, na verwijzing naar de Beneluxsamenwerking, suggesties te doen over 
een toekomstige opbouw van Europa op economisch gebied, waarbij werd 
gewezen op hetgeen in de memoranda over Duitsland daarover was opge
merkt. Afgezien van de laatste passage hebben België en Luxemburg soort
gelijke verklaringen op dezelfde datum doen overhandigen.11

Hoe hebben de eerste reacties van het parlement op het aanbod van 
Marshall geluid? Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsontwerp 
ter goedkeuring van de Beneluxdouaneovereenkomst hebben de Tweede 
Kamer op 1 en 2 juli 1947 in de plenaire zitting en de Eerste Kamer in de 
stukkenwisseling en in de plenaire zitting van 29 en 30 juli 1947 zich ook 
bezig gehouden met het aanbod van Marshall, dat immers aan de Benelux- 
overeenkomst, die moest uitlopen op een economische unie, een wenkend 
perspectief kon bieden in de ogen van de voorstanders van vergaande eco
nomische samenwerking. Bij resolutie had de Benelux Interparlementaire 
Unie op 16 juni 1947 het Amerikaanse aanbod dan ook begroet, al werd in 
deze resolutie er ook op aangedrongen dat alle bij de Amerikaanse hulpver
lening betrokken landen zouden worden geraadpleegd en bij de beraadsla
gingen en beslissingen zouden worden betrokken. Bij telegram door een 
van de weekbladen in Nederland gevraagd om een reactie op het aanbod 
van Marshall, heeft Van der Goes van Naters (PvdA) deze resolutie aange
haald en er op gewezen dat de Benelux een goed startpunt was voor verdere 
samenwerking in Europa. Hij zag de mogelijkheid om door middel van de 
Marshall-samenwerking te komen tot uitbreiding van de douane-unie met 
Frankrijk en Engeland, waardoor er tot een Europese ordening en vervol
gens tot een wereldordening kon worden gekomen. De Amerikaanse hulp 
was voor hem dan ook vooral van gewicht als katalysator om tot economi
sche ontwikkeling en samenwerking te komen. Tegenover de door hem aan 
Engeland toegeschreven opvatting dat er een collectief plan moest worden 
opgesteld voor de Amerikaanse hulp, stond zijns inziens de Sovjet-visie, 
waarbij ieder land individueel vast zou stellen wat het van Amerika nodig 
zou hebben.

Het betoog van Van der Goes daagde de CPN-fractie uit voor een nadere 
reactie. Juist omdat de regering had laten weten dat uitbreiding van de Be- 
neluxdouane-unie met andere landen alleen mogelijk kon zijn, indien deze 
niet gericht zou zijn tegen andere landen of een groep van landen, was het 
de vraag of de economische samenwerking op basis van Amerikaanse hulp,
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die Van der Goes zei te wensen, in wezen geen blokvorming zou opleveren. 
Die blokvorming werd door de Nederlandse regering niet gewenst - zie 
hoofdstuk II, par. II -, maar was die te vermijden? In de analyse van het 
communistische Kamerlid Haken moest het voorstel van Marshall met de 
nodige voorzichtigheid worden benaderd. Er zaten economische en politie
ke haken en ogen aan dit voorstel. Allereerst was er volgens hem sprake 
van een dreigende economische crisis in de V.S., die met grote afzetproble- 
men kampten. Politiek plaatste hij het voorstel in het kader van de 
Trumandoctrine. Als er zoveel nobele motieven bij de Amerikanen achter 
dit voorstel schuil gingen, was het volgens dit Kamerlid merkwaardig dat 
voordien zo weinig hulp in de vorm van leningen bij de V.S. was los te 
krijgen. Haken sprak de veronderstelling uit dat de V.S. niet echt de bedoe
ling hadden internationale samenwerking met de Sovjet-Unie - de confe
rentie in Parijs tussen Frankrijk, Engeland en de S.U. was net begonnen - te 
bereiken, noch inzake Duitsland (voorjaarsconferentie Grote Vier, 1947) 
noch inzake de hulpverlening aan Europa. Stellig was Haken dank zij de 
publiciteit over de onderhandelingen in Parijs tussen Engeland, Frankrijk 
en de Sovjet-Unie op de hoogte van de Sovjet-bezwaren tegen de voorwaar
den waarop de Amerikaanse hulp zou worden verleend, zodat hij aldus een 
voorschot nam op de vermoedelijke controverse tussen Oost en West over 
het hulpaanbod. De Amerikaanse "imperialisten" waren dan ook in zijn vi
sie van plan de wereld in twee kampen te verdelen. De CPN-fractie was van 
oordeel dat het uitgehongerde Europa recht had op hulp van het rijke Ame
rika, met behoud van de souvereiniteit en nationale zelfstandigheid, der
halve zonder voorwaarden. Omdat Haken een beroep op de socialisten had 
gedaan geen illusies te koesteren over de bedoelingen van de kapitalisten, 
zag Nederhorst (PvdA) zich gedwongen op te merken dat ook de Sovjet-po- 
litiek geen zaak van altruïsme was, zo goed als de Amerikaanse plannen 
volgens hem ook niet uit altruïsme waren geboren. Het belang van Ame
rika was echter toevallig ook het belang van de Europese landen, namelijk 
economische ontwikkeling. "Het belangrijke punt in het plan-Marshall is, 
dat dit niet gepaard gaat met enigerlei vorm van politieke inmenging." 
Sassen (KVP) beschouwde het CPN-standpunt over de onverkorte nationale 
souvereiniteit als reactionair. Het was een egoïstische visie, die het "herstel 
van welvaart, van volle bedrijfsuitrusting en van goede levensstandaard" 
belemmerde. Het CPN-Kamerlid Schoonenberg meende echter dat alleen de 
nationale onafhankelijkheid, heroverd als die was op de Duitsers, de beste 
garantie kon vormen voor vrijheid en zelfbeschikking.

Eind juli 1947, toen de Sovjet-Unie de Parijse conferentie al lang had ver
laten en het duidelijk was geworden dat de Amerikaanse hulpverlening tot 
West-Europa beperkt zou blijven, was hetgeen de CPN-fractie in de Tweede 
Kamer nog slechts vreesde volgens de analyse van de fractie van de CPN in 
de Eerste Kamer zekerheid geworden: de Amerikaanse hulpverlening zou 
onverbiddelijk leiden tot herstel van de West-Duitse zware industrie, van
wege de nauwe relaties van het Amerikaanse kapitaal met de Duitse indu
strie, tot een ondergeschikte economische positie van de lage landen, tot een
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zeer ernstige bedreiging van de vrede ten gevolge van een economisch her
steld Duitsland en tot deling van Duitsland en Europa, met alle gevolgen - 
onder meer irredentisme bij de Duitsers - vandien. Door dit alles zou de 
oude positie van Nederland in het internationale verkeer worden aangetast 
en de genadestoot worden toegebracht aan de bronnen van welvaart: de 
scheepvaart en het handelsverkeer. Nederland diende dan ook, zoals Van 
Santen op 29 juli 1947 in de senaat stelde, naast het verkeer met de V.S. en 
West-Europa het verkeer met Oost-Europa te intensiveren, iets wat overi
gens minister Huysmans in een redevoering in het land op 30 juni 1947 zelf 
al als wens naar voren had gebracht. In de senaat was ook de liberale fractie, 
zoals bleek uit het betoog van Molenaar, niet zonder kritiek op een al te 
snelle overgave aan het Marshall-idee. De kleine landen, die al zulke slechte 
ervaringen hadden met het behartigen van hun belang zoals in de Duitse 
kwestie door de Grote Mogendheden, dienden er goed op toe te zien dat zij 
niet bij een economische samenwerking fijn gedrukt werden. Senator In ’t 
Veld (PvdA) kon het met Van Santen eens zijn over de noodzaak ook met 
Oost-Europa gooede contacten te blijven onderhouden, maar hij vroeg zich 
af of het Oosten de bereidheid had de samenwerking met het Westen over
eind te houden. In ieder geval moest men volgens hem niet uit vrees voor 
blokvorming de economische samenwerking laten. Tenslotte onderstreepte 
Van Boetzelaer nogmaals de regeringspolitiek tot op dat moment: geen 
blokpolitiek. Natuurlijk kon men nooit voorkomen dat kwaadwillenden de 
beste plannen vervormden. De regering liet zich echter in het zoeken naar 
een constructieve politiek door deze overweging niet weerhouden.12

Toen in de Eerste Kamer eind juli 1947 over het aanbod van Marshall was 
gesproken, was, zoals Van Boetzelaer daar had verklaard, door de Neder
landse regering er alles aan gedaan het Nederlands belang bij het voorgeno
men internationale overleg over de uitwerking van het Amerikaanse voor
stel veilig te stellen en te zorgen dat de kleine landen niet, zoals in de senaat 
was gevreesd, zouden worden plat gedrukt. Zolang de uitwerking van het 
initiatief van Marshall nog een zaak van Engeland en Frankrijk was 
geweest, waarbij de kleine landen geen rol speelden, had de Nederlandse re
gering getracht door middel van bilateraal overleg meer duidelijkheid te 
krijgen over de wijze waarop het voorstel van Marshall zou worden uitge
werkt en welke rol Nederland en andere kleine landen daarin ging vervul
len. Van de sonderingen over de plannen tot uitwerking van het Mashall- 
idee heeft Van Boetzelaer de Tweede Kamer op 2 juli 1947 in reactie op het 
hiervoor genoemde debatje aldaar over de achtergronden en perspectieven 
van de Amerikaanse hulpverlening op de hoogte gesteld; het parlement zou 
daarna geruime tijd in het ongewisse worden gelaten over het Nederlandse 
beleid inzake het voorstel-Marshall. In de loop van juni 1947 is Hirschfeld, 
de regeringsadviseur in algemene dienst, op verzoek van de minister van 
Buitenlandse Zaken naar Londen gegaan om bij Clayton, die voor overleg 
met de Britse autoriteiten was overgekomen naar Europa, informatie in te 
winnen. Hoewel Clayton zelf nogal te spreken was over hetgeen de 
Beneluxlanden via de douaneovereenkomst aan samenwerking al hadden
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bereikt en de inschakeling van Duitsland in het hulpplan heeft onder
streept, kwam Hirschfeld met vrijwel lege handen en enigszins pessimis
tisch terug van het gesprek met Clayton en enige andere Amerikaanse en 
Britse functionarissen. Hij had bemerkt dat er op het voorgenomen overleg 
over de hulpverlening alleen gesproken leek te kunnen worden over de 
benodigde hulp in een aantal sectoren. Een debat tussen alle betrokken lan
den over de Europese economie scheen uitgesloten. De manoeuvreerruimte 
voor de kleine landen zou wel eens zeer klein kunnen zijn. Enkele grote 
mogendheden leken al tot overeenstemming te zijn gekomen. Zeker als de 
Sovjet-Unie mee zou doen - alhoewel dit voor Nederland vanwege de han
del met Oost-Europa voordelen zou kunnen hebben - , zouden de grote mo
gendheden de lakens bij de uitwerking van Marshalls voorstel uitdelen. 
Hirschfeld was dan ook van mening dat alleen een nauwe samenwerking 
tussen de drie Beneluxlanden deze onmacht kon verkleinen en er voor kon 
zorgen dat met de belangen van de kleine landen, zoals de inschakeling van 
Duitsland in het Europees economisch systeem en de bevordering van de 
inter-Europese economische betrekkingen, rekening werd gehouden.

Eind juni 1947 werd contact gezocht met de Beneluxpartners om een ge
zamenlijke instructie voor het overleg over de Marshall-hulp op te stellen 
en een gezamenlijke delegatie af te vaardigen naar de voorgenomen confe
rentie van de landen die aan de uitwerking van het aanbod van de V.S. mee 
zouden doen. Aanvankelijk was nog gedacht dat deze conferentie, mede op 
grond van Amerikaanse berichten, in het kader zou plaats vinden van de al 
genoemde ECE, die immers geheel Europa omvatte. Pas nadat de Sovjet- 
delegatie uit Parijs was vertrokken, was de zekerheid verkregen dat de ECE 
niet zou worden gebruikt. Nederland werd officieel uitgenodigd om een af
vaardiging te sturen naar een conferentie in Parijs van de deelnemende 
Europese landen, die een comité zou belasten met de opstelling van het 
Europese hulpprogram. Doordat persoonlijk overleg tussen Van Boetzelaer 
en Spaak de aanvankelijke Belgische reserves tegen een gezamenlijke in
structie en delegatie had overwonnen, was het mogelijk overeenstemming 
tussen de Beneluxlanden over een instructie en een gezamenlijke delegatie - 
Spaak zou formeel de leiding hebben, maar Hirschfeld zou het eigenlijke 
werk doen en later dan ook voor de Beneluxlanden zitting nemen in het 
Uitvoerend Comité - te bereiken.13

De instructie, die op 10 juli 1947 aan de REA kon worden voorgelegd, was 
het resultaat van hetgeen ambtelijke werkgroepen uit de drie landen op ba
sis van voorstudies van interdepartementaal overleg in de drie landen af
zonderlijk (in Nederland: Financiën, Economische Zaken, Buitenlandse Za
ken, Landbouw en Overzeese Gebiedsdelen) in korte tijd overeen waren ge
komen. De Beneluxlanden meenden dat de doelstellingen bij het Marshall- 
overleg niet te hoog gegrepen moesten zijn, omdat het eindrapport al in 
september 1947 klaar moest zijn. De nadruk moest vallen op oplossing van 
korte-termijnvraagstukken, waardoor allereerst moest worden gekeken naar 
de benutting van het bestaande landbouw- en industriepotentieel in de Eu
ropese landen. Vanuit de erkenning dat het korte termijnvraagstuk bij
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uitstek vooral de import van goederen uit de V.S. betrof moest dit potentieel 
benut worden om een zo groot mogelijk deel van de importen te kunnen 
betalen. Vandaar dat de Beneluxlanden er naar streefden om het inter-Euro- 
pese handelsverkeer door convertibiliteit van de valuta's op basis van een 
dollarfonds te bevorderen en bovenal het Duitse vraagstuk aan de orde te 
stellen. De Beneluxlanden vroegen dan ook om een zo hoog mogelijke ko- 
lenwinning en industriële productie in Duitsland, herstel van het natuur
lijke (water-)verkeer met Duitsland, een behoorlijke voedselvoorziening 
voor Duitsland ter ondersteuning van de arbeidsproductiviteit, verbetering 
van de monetaire verrekeningen tussen Duitsland en de handelspartners en 
volledige medewerking van de bezettingsautoriteiten aan deze doelstellin
gen. In deze punten inzake Duitsland waren de memoranda van de Bene
luxlanden over het Duitse vraagstuk uit begin 1947 terug te vinden. Vraag
stukken van langere termijn zoals investeringsplannen voor industrialisa
tie wilden de Beneluxlanden liever niet aangesneden zien, omdat de con
flicten op de conferentie dan spoedig hoog zouden oplopen en met name de 
kleinere landen het onderspit zouden delven.

Een gevaar was ook dat, zonder de juiste inschakeling van het Duitse po
tentieel in het Europese economische verkeer, plannen voor industrialisatie 
konden worden gebruikt om tot een definitieve uitschakeling van Duits
land te geraken, wat voor de kleine buurlanden dramatische gevolgen zou 
kunnen hebben. De Beneluxlanden waren maar al te goed bekend met de 
voorstellen van de Franse Hoge Commissaris voor Modernisering en Her
stel, Jean Monnet. Diens in maart 1946 gesanctioneerde plan - dat met de 
nodige door de Fransen bespeelde communistenvrees aan Amerikaanse 
kant de basis was geweest voor besprekingen tussen Frankrijk en de V.S. 
over Amerikaanse hulp, welke op 28 mei 1946 succesvol waren afgesloten 
met een regeringscrediet voor de aankoop van Amerikaanse 
landbouwoverschotten van 300 miljoen dollar en een Eximbankcrediet van 
650 miljoen dollar (Frankrijk had al in februari 1945 1.675 miljoen dollar 
economische hulp en in december 1945 een crediet van 550 miljoen dollar 
van de V.S. ontvangen) - voorzag voor zijn land een sterke verhoging van 
onder meer de staalproductie, in vergelijking met 1938, tegen 1950. De 
Beneluxlanden hadden de nodige zorg over dit plan-Monnet. De Fransen 
konden dit plan alleen maar realiseren op basis van Duitse kolen en ten 
koste van de Duitse staalproductie. In zoverre Duitse kolen benodigd waren, 
kon daarmee de allocatie van kolen voor de lage landen in het gedrang 
komen. Duidelijk was ook dat deze met buitenlandse hulp (oorspronkelijk 
dachten de Fransen aan verdere Amerikaanse leningen) te financieren 
productie-uitbreiding slechts zin had, indien de Duitse productie op het lage 
na-oorlogse niveau zou worden gehandhaafd, waarvoor de bestrijding van 
het Duitse gevaar een goed alibi was. Dit Franse streven stond haaks op de 
belangen van de Beneluxlanden. Nederland vervulde een complementaire 
rol ten opzichte van Duitsland door de levering van diensten (havens, 
scheepvaart) en consumptiegoederen (b.v. groenten), terwijl de Benelux- 
partners hun staalproductie in gevaar gebracht zagen door de Franse plan-
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nen. De Beneluxlanden beseften bij het opstellen van deze instructie dat de 
Fransen zouden trachten van de door de V.S. geboden kansen gebruik te 
maken om hun plan-Monnet te doen financieren uit de Marshall- 
hulpgelden, gebruik makend ook van het overwicht dat zij hadden door een 
industrieplan met de nodige cijfers gereed te hebben. Het kwam er derhalve 
op neer dat de Beneluxlanden de conferentie over het voorstel van Marshall 
niet anders konden zien dan als een middel om cijfers over bestaande 
productie en tekorten bijeen te brengen op grond waarvan de Amerikaanse 
hulp kon worden verleend ten behoeve van het behoud van het voorzie- 
ningsniveau en als basis voor multilateraralisatie van het betalingsverkeer, 
waarbij van de gelegenheid gebruik kon worden gemaakt om de Europese 
economische integratie - bijvoorbeeld door een tolunie als de Benelux - te 
bevorderen en belemmeringen in de ontplooiing van de nationale econo
mieën, zoals in het geval van Duitsland, zoveel mogelijk opgeruimd te 
krijgen. Van een herschikking van de economische zwaartepunten in Euro
pa moesten de drie lage landen niets hebben. Vanuit het Nederlandse kabi
net zijn geen bezwaren tegen deze uitgangspunten naar voren gebracht. Beel 
en Lieftinck hebben als voornaamste taak van de Nederlandse vertegen
woordiger genoemd het benadrukken van de armoede van het land. 
Hirschfeld kon met zijn collega's uit de Benelux aan het werk om de richt
lijnen gestalte te geven.14

Ter conferentie bleek het Beneluxuitgangspunt goeddeels aan te sluiten 
bij de door de Amerikaanse waarnemers onder leiding van Clayton bepleitte 
stellingen. In beginsel zou de hulp geen nieuwe kapitaalsinvesteringen 
moeten behelzen - daarvoor was de Wereldbank -, maar slechts het gebruik 
van het bestaande productieapparaat moeten bevorderen. De Parijse confe
rentie was bijgevolg in Amerikaanse ogen voornamelijk bedoeld om cijfers 
te verzamelen over de geraamde tekorten uit het dollargebied op korte ter
mijn, waarbij aanvankelijk slechts werd gedacht aan hulp op voedselgebied 
en met brandstoffen. Op de Parijse conferentie botste het Beneluxuitgangs
punt daarom onmiddellijk op dat van Engeland en bovenal Frankrijk, toen 
de termijn voor de hulp aan de orde was bij het opzetten van de hulpaan- 
vrage. Hirschfeld, namens de Benelux, wilde niets weten van een dwingend 
vierjarenplan, zoals de Fransen dat voor hun industrialisatie nodig dachten 
te hebben, aangezien ook Marshall zelf slechts van drie of vier jaar gespro
ken had. Bereikt werd dat het dwingend karakter in de termijnbepaling 
werd losgelaten. In het beraad van het Nederlandse kabinet op 29 juli 1947 is 
door Mansholt naar de achtergrond van dit verzet van Hirschfeld tegen het 
vastleggen van de volle termijn gevraagd. Van Kleffens heeft het Neder
lands belang bij hulp op korte termijn nog op een andere manier onder
streept: bij hulp op langere termijn dreigden de kleine landen in de ver
drukking te komen, omdat dan het politieke belang van de V.S. bij hulp aan 
bepaalde landen de doorslag zou kunnen geven.15

In dezelfde lijn lag het verschil van mening tussen de Beneluxdelegatie 
en die van de Britten en de Fransen bij het opstellen van de questionnaire 
naar de productiecijfers en de geraamde deviezen tekorten bij het begin van

1112



de conferentie. Al gauw was duidelijk dat de Amerikaanse hulp moest bij
dragen aan het herstel én de uitbreiding van het West-Europese productie
vermogen om de betrokken landen in staat te stellen het dollarprobleem 
definitief te overwinnen. Men ontkwam derhalve niet aan het vraagstuk 
van de industrialisatie in het kader van het Marshall-plan. De vraag was of 
nieuwe industrieën moesten worden gesteund, zoals de Fransen wilden en 
met plannen konden onderstrepen, dan wel of bestaande productiecapaciteit 
uitgangspunt moest zijn voor de aanvrage om hulp (voor herstel en ver
nieuwing van de uitrusting), zoals de Beneluxlanden nastreefden. Bij dit 
laatstgenoemde uitgangspunt dienden de Duitse productiemogelijkheden te 
worden meegerekend. Als er al van nieuwe industrievestigingen in het ka
der van de Marshall-hulp sprake zou moeten zijn - in aanvulling op het be
ginsel dat de Wereldbank op dit terrein de eerstaangewezen instantie was - 
dan moest deze industriepolitiek Europees gecoördineerd worden. Het was 
daarom noodzakelijk de nodige garanties tot samenwerking tussen de 
Marshall-hulplanden én tot direct contact tussen de V.S. en elk deelnemend 
land te vinden, opdat de Amerikaanse hulp efficiënt zou worden besteed 
onder controle van de V.S. en de Europese landen onderling en de kleine 
landen niet bij het grabbelen in de dollarton door de grote landen opzij wer
den gedrukt. Inspelend op de Amerikaanse zorg op dit punt kwam 
Hirschfeld met de idee om de hulp multilateraal, tussen alle deelnemers, én 
bilateraal, tussen de V.S. en het ontvangend land, te regelen, een gedachte 
die later door de Amerikanen is overgenomen. Hij wilde hoe dan ook 
voorkomen dat de speciale relaties van de twee grotere Europese landen met 
de V.S., die in het begin van de onderhandelingen geneigd waren deze lan
den te ontzien, konden leiden tot verwaarlozing van de belangen van de 
andere deelnemende landen. Aanwijzingen hiertoe kreeg Hirschfeld al 
spoedig, toen hij bij de stekeligheden aan het begin van de conferentie steeds 
weer geconfronteerd werd met het Brits-Franse argument dat de voorstellen 
van de twee grote landen de steun zouden hebben van de Amerikaanse 
waarnemers. Hirschfeld kwam echter gauw te weten dat de Brits-Franse vi
sie niet noodzakelijkerwijze die van de Amerikanen behoefde te zijn. Het 
gelukte Hirschfeld, die in Parijs snel een groot prestige had verworven, ver
volgens de Fransen, die een Europese samenwerking slechts voorstonden 
met het oog op de eigen industrialisatieplannen, en de Engelsen, die juist 
weinig voelden voor een al te nauwe Europese band en slechts uit waren op 
verbeterde afzetmogelijkheden in Europa, tegen elkaar uit te spelen. De be
langentegenstellingen tussen de grote Europese landen bij dit overleg waren 
vanaf het begin bloot gelegd, al kon niet worden voorkomen dat de Engel
sen en de Fransen een gemakkelijker toegang tot de Amerikaanse waarne
mers hadden dan de kleine landen. De beide grote Europese landen behiel
den een voorsprong in informatie en aandacht van de kant van de Ameri
kanen.

Het meest politiek geladen onderwerp uit de Beneluxinstructie was de 
aandacht voor de Duitse bijdrage in het Marshall-plan en op dit punt wist de 
Beneluxdelegatie het nodige te bereiken. Voor Hirschfeld, die immers als

Par. V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp...

1113



IV. Onder Lieftincks bewind

regeringscommissaris in algemene dienst allereerst belast was geweest met 
het Duitse vraagstuk, stond het Duitse vraagstuk centraal. Daarbij was niet 
eens het lage productieniveau in Duitsland het grootste probleem, maar wel 
het al in het hoofdstuk Buitenlandse Zaken in dit boek aangeduide autar- 
kiebeleid. Dit door de deviezenproblemen ingegeven beleid sloot de buur
landen praktisch van de levering van goederen en diensten aan Duitsland 
uit en was al voor de Nederlandse regering aanleiding tot klachten bij de ge
allieerde mogendheden (vgl. het memorandum over de Duitse kwestie van 
14 januari 1947) geweest. Deze autarkie was nog niet doorbroken. De door de 
Beneluxlanden op de Parijse conferentie aangegrepen gelegenheid om de 
inschakeling van Duitsland in het economisch verkeer in Europa te beplei
ten, waarbij ook een verhoogd productie- en exportniveau (vooral kolen) in 
Duitsland onder de nodige waarborgen werd verlangd, was voor Frankrijk, 
dat controle, veiligheid, herstelbetalingen en - conform het plan-Monnet - 
een aan de Franse belangen ondergeschikt productieniveau met betrekking 
tot Duitsland als beleidsdoelen had, nauwelijks verteerbaar. De ontwikke
lingen in een deel van Duitsland wezen echter op een voor de Beneluxwen- 
sen gunstige omslag in het Amerikaans-Britse beleid, waaraan de Fransen, 
die vreesden anders Amerikaanse hulp voor hun land én voor hun zone - 
én politieke ruggesteun voor hun beleid inzake het Saargebied - te verspe
len, zich gaandeweg hebben moeten aanpassen.

In het hoofdstuk Buitenlandse Zaken is gewezen op de instelling van een 
Economische Raad (29 mei 1947) voor de Bizöne, waaruit bleek dat de V.S. 
en Engeland de Duitsers in de Bizóne bestuurlijk en economisch geleide- 
lijkaan eigen verantwoordelijkheden wilden geven. Het U.S. War Depart
ment, dat formeel belast was met het beheer van de Amerikaanse zöne in 
Duitsland, wilde weliswaar van de productierestricties af om de Duitsers in 
staat te stellen zichzelf te kunnen bedruipen, maar vreesde de financiële ge
volgen voor het budget van de zone bij een vergroting van de import om de 
groei van de productie mogelijk te maken (vgl. hoofdstuk II, par. III.3). Hoe
wel men op het State Department ook rekening had te houden met de ge
voeligheden van de buurlanden inzake Duitsland, had daar in het voorjaar 
van 1947 het inzicht geprevaleerd om de Duitse productie in de Europese 
economie in te schakelen en het veiligheidsprobleem op te lossen door een 
Europese economische samenwerking, een van de doeleinden van de 
Marshall-hulp. Die hulp zou ook de aanloopkosten voor de West-Duitse 
productievergroting moeten opvangen. De Engelsen, wier zöne toch al met 
Amerikaanse hulp overeind moest worden gehouden, legden zich maar al 
te graag bij dit Amerikaanse concept, dat de lijnen van de Duitslandpolitiek 
van de V.S., zoals aangekondigd door Secretary of State Byrnes in diens re
devoering in Stuttgart (september 1946) slechts doortrok (zie het hoofdstuk 
Buitenlandse Zaken, par.I.3.b), neer.

Op 17 juli 1947 vaardigden de Amerikanen voor hun zöne een nieuwe 
richtlijn uit, waarmee dit beleid werd onderstreept. Als doelstelling stond 
niet meer de bestraffing van Duitsland voorop, maar het uitbouwen van 
Duitsland naar een "self supporting state devoted to peaceful purposes, inte-

1114



Par. V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp..,

grated into the economy of Europe". De pleidooien van Hirschfeld in het 
Uitvoerend Comité ten gunste van een Europese oplossing van het Duitse 
probleem om buurlanden als Nederland uit de problemen te halen pasten 
daarom in de Amerikaans-Britse politiek. Met de aantekening dat naar hun 
visie de viermogendhedenconferentie de aangewezen hoogste instantie 
bleef voor het bepalen van het productiepeil van geheel Duitsland, steun
den de Britten op dit punt Hirschfeld. Ook Italië viel Hirschfeld in diens 
visie op de Duitse productie bij, omdat dit land in Duitsland een afzetmarkt 
voor landbouwproducten zag en vroeger vanuit Duitsland grondstoffen 
(kolen) en halffabrikaten had ontvangen. Doordat de bevelhebbers van de 
Bizöne inmiddels op de vragenlijst van 25 juli 1947 begin augustus cijfers 
over de ijzer- en staalproductie hadden gegeven, die voor 1951 een productie 
van totaal 10 miljoen ton voorzagen (productie was ca. 2.3 miljoen ton, de 
helft van de toegestane productie), wat overeenkwam met hetgeen deze 
bevelhebbers tegelijk als norm voor de verhoogde productie in de Bizöne 
waren overeengekomen, ontstond een conflict ter conferentie. De Fransen 
waren over deze vooruitzichten op een vergrote Duitse productie zeer 
verbolgen en dreigden de conferentie lam te leggen. De Amerikanen en de 
Britten hebben daarop de Fransen de gelegenheid geboden overleg te voeren 
(te Londen) over het voorgenomen productieniveau van de Bizóne. 
Vervolgens toonden de Fransen zich bereid genoegen te nemen met een 
aparte studiegroep voor de bestudering van het Duitse vraagstuk, waarmee 
tegelijk een van de belangrijkste wensen van de Beneluxlanden was 
vervuld. Deze studiegroep produceerde een rapport over Duitsland, dat bij 
het algemene eindrapport van deze conferentie is gevoegd. Namens het 
Uitvoerend Comité had het lid van de Nederlandse delegatie, D.P. 
Spierenburg, in deze studiegroep zitting. In dit Duitsland-rapport is de Be- 
neluxvisie gerepresenteerd door de stelling dat de toekomst van Duitsland 
van het hoogste belang was voor de economieën van de andere Europese 
landen en dat Europese samenwerking zonder inschakeling van Duitsland 
in deze samenwerking weinig zinvol was. De enige productieverhoging die 
in dit rapport concreet werd verlangd was die van kolen. De Fransen wisten 
te bereiken dat controle op de Duitse productie, om nadelen voor andere 
Europese landen te voorkomen, als voorwaarde voor het economisch her
stel van Duitsland werd genoemd. Nadrukkelijk werd de beslissingsbe
voegdheid van de vier mogendheden onderstreept. Met deze wat vage pas
sages aan de Duitse economie gewijd was voor de Beneluxlanden al veel ge
wonnen. Het taboe op de Duitse economische ontplooiing was daarmee 
doorbroken.

Door de Duitse productie een gewichtig onderdeel te maken van het Eu
ropese herstelplan en de drie westelijke bevelhebbers op de vragenlijst van 
de Parijse conferentie over de dollarbehoeften voor de komende jaren te la
ten antwoorden, werd wel de kwestie op tafel gelegd hoe de vier-mogend- 
heden-samenwerking in Duitsland nog kon functioneren. De drie westerse 
mogendheden werden het tijdens de Parijse conferentie immers eens over 
een vergroting van de productie in hun zones in Duitsland. Afgesproken
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werd ook het Duitse herstel op basis van Marshall-gelden te bevorderen. Het 
lag niet voor de hand aan te nemen dat de Sovjet-eisen over herstelbetalin
gen uit de lopende productie - die toch al in september 1946 door Byrnes wa
ren afgewezen - nog enige kans maakten, wanneer de Amerikaanse belas
tingbetaler herstel van het productieapparaat in West-Duitsland had gefi
nancierd. De Franse wensen tot herstelbetalingen uit Duitsland konden nog 
gemakkelijk worden afgekocht door de Amerikaanse dollarhulp. De eisen 
tot schadevergoeding in de vorm van grenscorrecties en claims op bepaalde 
mijnbouwgebieden, zoals Nederland die had geformuleerd, werden even
eens door deze hulp minder urgent. Het uitzicht op het herstel van het eco
nomisch verkeer met West-Duitsland, zoals dat op de Zeslandenconferentie 
in Londen in het voorjaar van 1948 voor Nederland werd geopend, deed 
ook dit land zich schikken, met de Beneluxpartners, in het Amerikaanse be
leid inzake Duitsland. De centrale plaats van de Duitse kwestie in de onder
handelingen in Parijs, waarop juist de Beneluxlanden zo de nadruk hebben 
gelegd, betekende derhalve tevens dat de breuk in de vier-mogendheden- 
samenwerking in Duitsland - die toch al groeiende was - onafwendbaar was. 
In ieder geval is hiermee aan Nederlandse kant meegewerkt aan de teloor
gang van het eigen "one-world"-concept voor de buitenlandse politiek, die 
juist inzake Duitsland tot overeenstemming tussen de Grote Mogendheden 
had moeten voeren. Het optreden van de gezamenlijke Benelux-delegatie 
heeft dan wel geen spectaculaire resultaten kunnen boeken; dit optreden 
heeft er wel voor gezorgd dat van de Beneluxwensen goede nota werd geno
men en de positie van de kleine landen in het algemeen in deze Marshall
hulp was beklemtoond.

De resultaten van het Parijse overleg
In de Beneluxinstructrie voor de Parijse conferentie nam de wens tot 

multilateralisatie van het handels- en betalingsverkeer tussen de deelne
mende Europese landen een belangrijke plaats in, waarbij werd gehoopt op 
Amerikaanse hulp om de onderlinge verrekening van de tegoeden of 
schulden uit het bilaterale geldende handels- en betalingssysteem mogelijk 
te maken en om betaling voor leveranties uit landen buiten Europa veilig te 
stellen. Op de Parijse conferentie is van de kant van een van de leden van 
de Beneluxdelegatie, H. Ansiaux, directeur-generaal van de Belgische Na
tionale Bank, een concreet voorstel gedaan tot multilateralisatie van het Eu
ropese betalingsverkeer. Zijn voorstel hield multilateralisatie van de cre- 
dietmarges in de bestaande bilaterale handelsakkoorden op basis van dollar- 
steun in: tot het maximum van de credietmarges zouden de betrokken Eu
ropese valuta’s transferabel worden - de saldi van alle akkoorden zouden 
onderling kunnen worden afgedekt -, waarbij de dollars zouden dienen om 
de ongelijke saldi na een bepaalde periode recht te strijken.

Dit voorstel heeft de nodige scepsis ontmoet. Om verschillende redenen 
waren de Amerikanen geen voorstander van dit Benelux-voorstel. Aller
eerst zagen zij in dit voorstel een belemmering van de door hen nagestreef
de liberalisatie van het handelsverkeer. De Amerikanen zouden immers in
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het Benelux-voorstel de directe controle over de besteding van de dollars 
voor dit verrekeningssysteem verliezen, terwijl inter-Europees wél, maar in 
de relaties tussen Europa en andere werelddelen juist geen liberalisatie zou 
worden bereikt. Het lag immers voor de hand te verwachten dat het aan
vankelijk op protectie van de nationale productie en betalingsmogelijkhe
den gerichte bilaterale handels- en betalingssysteem in het Benelux voorstel 
slechts vervangen zou worden door een op Europese schaal werkend slui
tend systeem van saldiverrekeningen, die onderlinge koopkracht ^produc
tie) moest beschermen. Zouden de zwak ontwikkelde Europese industrieën 
en landbouw namelijk aan de volle concurrentiekracht van de Amerikanen 
worden bloot gesteld, dan zou dat er zonder meer toe moeten leiden dat de 
verminderde inter-Europese koopkracht, versterkt door het dollarverlies, 
tot onevenwichtigheden zou voeren en derhalve herstel van het bilateralis- 
me onvermijdelijk zou maken. De V.S., die weliswaar zelf een lange traditie 
in protectionisme door tariefmuren hadden, namen in de tegelijkertijd 
plaats vindende onderhandelingen over een Algemene Overeenkomst over 
Tarieven en Handel (GATT) in Genève juist een ruimhartig standpunt in 
(zie hoofdstuk V, par. III. e). Het Benelux voorstel leek in Amerikaanse ogen 
strijdig met de Amerikaanse ”open-deur"-politiek op economisch terrein. 
Verder lieten de Amerikanen in Parijs weten de overtuiging te hebben dat 
zeker in de aanvangsfase van de Marshall-hulp dollarsteun voor multilate
ralisatie naar het Benelux-voorstel niet aan het Congres te verkopen zou 
zijn vanwege de speciale taak van het Internationale Monetaire Fonds op 
het gebied van monetaire problemen.

Ook andere landen-delegaties hadden de nodige kanttekeningen bij het 
Benelux-voorstel. De vertegenwoordiger van Noorwegen, dat in het Uit
voerend Comité optrad namens de drie Scandinavische landen, was be
vreesd dat het Benelux-voorstel tot te veel bindingen zou leiden met andere 
Europese landen, waarmee men weinig handelsverkeer had. De vraag was 
ook hoe die dollarhulp voor deze multilateralisatie moest worden verdeeld: 
voor de debiteur of crediteur. Een aantal landen toonde zich bevreesd dat 
Amerikaanse hulp voor een clearing-fonds een aderlating van de totale 
hulppot zou betekenen en een nauwelijks te controleren extrahulp voor die 
landen, die bij multilaterale handel het meeste baat hadden, te weten Ne
derland en België. Gevoegd bij het verzet van een land als Engeland tegen 
de gedachte tot dergelijke betalingsoperaties vanuit de redenering dat de on
derliggende handelsproblematiek te groot was om experimenten tot multi
lateralisatie te wagen - de run op de dollar na het convertibel maken van het 
pond sterling op 15 juli (tot 20 augustus) 1947 sprak boekdelen - had het Be
nelux-voorstel van Ansiaux op de Parijse conferentie weinig kans van sla
gen. Toch heeft de gedachte op zich - multilaterale clearing ter overwinning 
van het geldende bilaterale handels- en betalingssysteem (voor een korte 
schets van dit systeem, zie hoofdstuk V, par. III.a, in dit boek) - wortel ge
schoten en als Beneluxaanbeveling het eindrapport gehaald. Enkele landen, 
die hebben deelgenomen aan het Parijse overleg, waaronder Nederland, 
kwamen op 18 november 1947 tot een eerste overeenkomst van multilate-
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rale monetaire compensatie, waarop in deze paragraaf nog nader zal worden 
ingegaan. Uiteindelijk hebben de V.S. een van de Beneluxgedachten toch 
gerealiseerd, toen zij op basis van een centraal dollarhulpfonds voor de 
Europese Betalings-Unie (1950) de onderlinge verrekening van saldi hebben 
willen vergemakkelijken. Dat was mogelijk, nadat was gebleken dat de be
steding van Marshall-dollars in de vorm van "conditional aid" aan de deel
nemende landen afzonderlijk in hun geschatte tekorten bij de betaling van 
het onderlinge handelsverkeer op het westelijk halfrond (dus ook de V.S.) - 
een vorm van het stellen van premies op credietverlening in dit handels
verkeer - aan zijn doel had beantwoord.

Was er nog wel eenstemmigheid onder de 16 landen te vinden over de 
juistheid van het beginsel van internationale clearing als bijdrage aan de 
oplossing van de economische problemen, dat lag anders bij het beginsel 
van de douaneunie, waarvoor de Beneluxgroep ter conferentie de aandacht 
had gevraagd. De visies op de vorm van een Europese douaneunie, die de 
Amerikanen met de Benelux-douaneovereenkomst voor ogen zeiden toe te 
juichen als een opmaat voor de door de Amerikanen en de Benelux-delega- 
tie voorgestane liberalisatie van het handelsverkeer, lagen namelijk te ver 
uiteen. Frankrijk wilde met het oog op de overname van de Duitse markten 
een klein-Europese en continentale douaneunie, met de Beneluxlanden en 
Italië, waartegen de Beneluxlanden, meer in het bijzonder de Nederlandse 
vertegenwoordigers in Parijs - die de noodzaak zagen met Engeland en met 
een toekomstige Duitse staat een dergelijke Europese douaneunie op te zet
ten -, bezwaar hadden, al was België als vanouds niet geheel ongevoelig 
voor de Franse ouvertures. Ook het Franse voorstel om met een groep 
Europese landen de invoerrechten gezamenlijk met 10% te verlagen haalde 
niets uit. De Engelse delegatie wees op de problemen met het Gemenebest 
(preferenties), wanneer een Europese douaneunie zou worden uitgebreid 
met Engeland. Tussen zoveel verschillende visies was het moeilijk op zeer 
korte termijn een concrete oplossing voor de samenwerkingsproblemen te 
vinden. De Parijse conferentie was voor een dergelijk ingewikkeld onder
werp ook niet het juiste forum. De Beneluxdouaneovereenkomst werd in 
het eindrapport van "Parijs" wel als voorbeeld genoemd om na te volgen, 
maar veel verder dan de verklaring van de meeste deelnemende landen dat 
een douaneunie van Europese omvang nadere studie vergde kwam men 
niet. De Benelux bood aan de tolunie-werkgroep voor te bereiden, waarbij 
werd beoogd om hierdoor in staat te zijn de bezettingsautoriteiten in Duits
land voor de werkgroep te kunnen uitnodigen. Tot teleurstelling van de 
Amerikanen heeft de Parijse conferentie weinig tastbaars kunnen bereiken 
op het gebied van grotere economische samenwerking, al begrepen de Ame
rikanen dat een douaneunie niet zo maar kon worden gerealiseerd en niet 
zonder gevaren voor niet-aangesloten landen zou zijn (tariefmuren).

Evenmin naar de wens van de Amerikanen was de wijze waarop de Pa
rijse conferentie het cijfermateriaal over de benodigde Amerikaanse hulp 
had gehanteerd. Hoewel het al een hele prestatie kon worden genoemd dat 
de werkgroepen binnen enkele weken het cijfermateriaal bijeen wisten te
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krijgen, was de eenvoudige wijze waarop alle tekorten bij elkaar waren op
geteld en het eindresultaat van 29.2 miljard dollar als verlanglijstje was ge
presenteerd, zonder enige aanduiding en poging om de broekriem aan te 
halen (self help), tot samenwerking te komen (mutual aid) en het dollar te
kort in enkele jaren (uiterlijk 1952) weg te werken, voor de Amerikanen 
volstrekt onaanvaardbaar. Juist ook door de geringe voortgang op de weg 
naar opruiming van handelsbarrières tussen de deelnemende landen was de 
Amerikaanse waarnemer in Parijs, onderminister Clayton, eind augustus
1947 zeer ontevreden over het huiswerk van de Europese landen. Dat een 
enkel land als Noorwegen om de nodige politieke speelruimte te behouden 
zijn dollarbehoeften zo laag mogelijk had geschat maakte op het eindeffect 
niet zo veel uit. Hirschfeld heeft beseft dat de aanvrage onmogelijk was, 
omdat, zoals hij het kabinet in Den Haag op 25 augustus 1947 berichtte, hij 
vertrouwelijk op de hoogte was gesteld van de Amerikaanse bereidheid om 
ten hoogste 20 miljard dollar voor vier jaren aan hulp voor Europa te ac
cepteren. Tegenover het kabinet verklaarde hij een reductie in de Neder
landse cijfers van 30% uitvoerbaar te achten. Het kabinet gaf hem echter 
geen toestemming aan de cijfers te gaan sleutelen, tenzij de betrokken mi
nisters daarin zouden hebben bewilligd. Deze kabinetsbeslissing bevestigde 
het standpunt van de CEES-voorzitter Franks dat het geen zin had de cijfers 
in onderling overleg te gaan reduceren, tenzij de Amerikanen duidelijke 
aanwijzingen hadden gegeven. Op grond van die aanwijzingen konden de 
regeringen pas tot toegeven worden overgehaald. De onderhandelaars in 
Parijs waren immers ambtenaren, die slechts de nationale belangen hadden 
te vertegenwoordigen. Hier wreekte zich de opzet van de Parijse conferentie, 
die geen ministersconferentie was waar onmiddellijk compromissen kon
den worden gesloten.

Zo lag de bal bij de Amerikanen, die juist zoveel mogelijk getracht had
den te voorkomen dat de Europeanen het gevoel zouden krijgen in Parijs 
aan een Amerikaans dictaat te worden onderworpen. Amerikaans ingrijpen 
was echter eind augustus 1947 onvermijdelijk, omdat in Parijs een "shop- 
ping list" was opgesteld, waarvoor het Congres zou weigeren de rekening te 
willen voldoen. Een debacle van het initiatief van Marshall was niet on
denkbaar geworden. De Amerikanen in Parijs waren bereid de Parijse confe
rentie enkele weken respijt te geven om de aanvrage te reviseren, al begon 
de factor tijd voor een aantal landen, dat op korte termijn in grote moeilijk
heden dreigde te komen - Italië, Oostenrijk, Frankrijk, de westerse zónes in 
Duitsland -, te klemmen. Voor deze landen moest een aparte oplossing vóór 
de start van de Marshall-hulp worden gezocht. Deze werd gevonden in 
aparte hulpverlening - interim-aid - die eind 1947 op gang kon komen. Het 
was Clayton die in een conferentie met het Uitvoerend Comité de Ameri
kaanse wensen op 30 augustus 1947 op tafel legde. Clayton werd bij deze actie 
bijgestaan door de U.S.-ambassadeurs in Londen en Parijs, Kennan en de 
coördinator voor het Marshall-beleid op het State Department, Bonesteel. De 
zeven punten kwamen op het volgende neer. Europa moest na vier jaar 
economisch op eigen benen kunnen staan, zodat er van moest worden uit-
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gegaan dat het dollartekort jaar voor jaar zou verminderen. Het dollarte- 
kort, zoals geraamd voor de vier jaren, ging volgens de Amerikanen daarbij 
uit van veel te hoge consumptie van niet-noodzakelijke goederen als aard
olie. Verder werd verlangd dat de deelnemende landen in de periode van 
hulpverlening regelmatig het bewijs zouden leveren dat vooruitgang werd 
geboekt bij het verwezenlijken van de gestelde productiedoelen, vooral in
zake voedsel en kolen. Prioriteit moest worden gegeven aan korte-termijn- 
hulp - reactivering van de meest efficiënte bestaande productieinstallaties -, 
terwijl projecten van langere termijn (kapitaalgoederen) langs andere wegen 
moesten worden gefinancierd (Wereldbank). De deelnemende landen 
moesten in onderling overleg maatregelen nemen om tot een stabiele en 
vertrouwen wekkende munt en reële wisselkoersen te komen. De uitwisse
ling van goederen en diensten tussen de betrokken landen moest, conform 
de afspraken over de vrijmaking van de wereldhandel, worden bevorderd. 
Tenslotte dienden de 16 landen te komen tot het opzetten van een perma
nente multilaterale organisatie, waarin de gezamenlijke Europese verant
woordelijkheid voor de uitvoering van de genoemde voorwaarden tot uit
drukking zou komen. Hoezeer ook overtuigd van de juistheid van de be
ginselen van het Handvest van de V.N., toch hadden de Amerikanen geen 
hoge dunk van de effectiviteit van de V.N.-organen, waar met de Oostblok
landen moest worden samengewerkt zoals in de Europese Economische 
Commissie van de V.N.. In deze Amerikaanse opzet voor een multilaterale 
organisatie van de 16 landen, zouden de bilaterale verdragen altijd refereren 
naar een multilaterale overeenkomst, die de bovengenoemde verplichtin
gen zou vastleggen.

Hoewel Engeland en Frankrijk naar voren brachten dat de eerste doelein
den die door de Amerikanen waren gesteld van te veel factoren afhankelijk 
waren om te kunnen vastleggen en de Noordelijke groep huiverig was een 
permanente organisatie op te zetten naast de bestaande V.N.-commissie 
voor Europa - een standpunt dat ook Zwitserland innam -, weigerden de 
Amerikanen de lijst van eisen als zodanig te wijzigen. De Amerikanen be
grepen dat de regeringen in de hoofdsteden van de betrokken landen be
werkt moesten worden om in te stemmen met deze lijst van beginselen en 
de daaruit voortvloeiende verlaging van de hulpaanvrage. Franks had na
melijk laten weten dat het schrappen van de kapitaalsinvesteringen uit deze 
aanvrage een vermindering van 5 miljard dollar kon opleveren. Begin sep
tember 1947 gingen de Amerikaanse ambassadeurs en gezanten tot deze dé
marche over. Voor Nederland was de Amerikaanse lijst niet verrassend. De 
inhoud kwam grotendeels overeen met eerder door Hirschfeld bepleite 
standpunten. Wél moest ook Nederland gedogen dat gelijkop met de andere 
landen een vast percentage in de ingediende aanvrage werd geschrapt. Om
dat de Europese landen er weinig voor voelden om terwille van de Ameri
kaanse eisen het eindrapport al te zeer te doen vertragen, heeft Hirschfeld in 
Parijs voorgesteld om de verzamelde cijfers van de Parijse conferentie 
slechts te beschouwen als een voorlopig rapport, dat zo snel mogelijk aan de 
Amerikaanse instanties zou moeten worden overgelegd. Daarnaast zouden
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dan werkgroepen uit de Parijse groep voortgaan oplossingen te vinden voor 
zaken als vermindering van de handelsbelemmeringen en dergelijke. De 
Amerikanen, die inmiddels het eisenpakket van 30 augustus 1947 wat had
den afgezwakt en daarom ook hadden besloten een punt als de permanente 
multilaterale organisatie vanwege de gevoeligheden omtrent de vermeende 
aantasting van de nationale souvereiniteit van de aangesloten landen naar 
de toekomst te verschuiven en de gang van het hulpprogram zelf door het 
Amerikaanse Congres eerst af te wachten, hebben zich hierin kunnen vin
den. Het voorlopige slotrapport werd zodanig naar de wensen van de Ame
rikanen herschreven, dat de deelnemende landen als groep zich verplicht
ten bepaalde productiedoelen te halen, monetaire sanering door te voeren, 
handelsbarrières te slechten, bij de aanvrage voor hulp kapitaalgoederen te 
zullen onderscheiden van die voor andere goederen en een multilaterale 
organisatie op te zetten die de bevoegdheid zou hebben om van ieder land 
de vorderingen te laten toetsen door de andere deelnemende landen, zodra 
het hulpprogram was vastgesteld. Ten aanzien van dit laatstgenoemde punt 
hadden Noorwegen en Zweden, de een vanwege groeiende dollarproble- 
men en de ander onder Amerikaanse druk, toegegeven. De conferentie werd 
vervolgens op 20 september 1947 niet voor gesloten verklaard, maar op reces 
gestuurd.

Het door de 16 betrokken regeringen goedgekeurde voorlopig rapport van 
de Parijse conferentie verscheen op 22 september 1947. Het eindcijfer voor 
het geraamd dollartekort over de periode 1948-1951, bij een totale import 
voor de Europese Marshall-landen met hun Overzeese Gebieden uit het 
dollargebied van 57 miljard en gegeven de geschatte exportmogelijkheden, 
kwam op 22.4 miljard dollar, waartegenover voor dezelfde periode een ge
calculeerd overschot van (omgerekend in dollars) 3.6 miljard dollar stond in 
het handelsverkeer tussen de deelnemende landen in Europa en de rest van 
Europa, Azië, Afrika en Australië, dat echter niet in converteerbare valuta 
zou worden betaald. Van het hulpbedrag was voor 1948 het leeuwedeel (8 
miljard dollar) nodig en voor 1951 nog "slechts" 3.5 miljard dollar. Het 
eindcijfer van 22.4 miljard dollar, dat het resultaat was van de tamelijk wil
lekeurige verlaging, maakte op de Amerikanen een weinig overtuigende 
indruk. In het eindbedrag waren bijvoorbeeld bedragen opgenomen, die 
daar strikt genomen niet thuis hoorden. Zo was 3 miljard dollar gereser
veerd voor kapitaalgoederen, die eigenlijk gefinancierd zouden moeten 
worden door de Wereldbank (dus toch de V.S.); de miljarden dollars voor 
West-Duitsland moesten ten dele worden toegerekend aan de bezettende 
mogendheden, de V.S. voorop (War Department). Tenslotte was het de 
Amerikanen niet ontgaan dat nogal wat landendelegaties met weinig scru
pules en/of statistische gegevens er in Parijs maar een slag naar geslagen 
hadden bij het opstellen van het cijfermateriaal. De Amerikanen waren 
echter ingenomen met de verdere inhoud van het rapport. De deelnemende 
landen hadden zich vastgelegd op een program op basis van de Amerikaan
se hulp voor de opvoering van de productie, uitgaande van het bestaande 
productieapparaat, onder de nodige aandacht voor de interne financiële sta-
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biliteit. Zo zou de kolenproductie in de hulpperiode met 33% tot 584 min. 
ton worden opgevoerd, zou de productie van ruw staal en van electriciteit 
in 1951 resp. 80% en 40% hoger moeten liggen dan in 1947 en zou de olieraf- 
finage in 1951 ten opzichte van 1938 met 150% moeten zijn vergroot. Aan 
het eind van de periode zou de voorziening in voedingsmiddelen op het 
niveau van 1938 moeten liggen, bij een inmiddels ten opzichte van 1938 
met 11% gestegen bevolking. Het rapport legde de samenwerking van de be
trokken landen vast op het gebied van de energievoorziening (bijvoorbeeld 
bij het opwekken van hydro-electrische stroom), de standaardisatie (spoor
wegen), de consultatie bij productieuitbreiding (bijvoorbeeld staal) en doua
ne. De V.S. zouden via de tot stand te brengen multilaterale organisatie, 
waartoe de Europese landen zich hadden verplicht, grote invloed kunnen 
houden op het Europese herstelproces en controle kunnen uitoefenen op de 
voortgang en op de besteding van de dollarhulp. De Europeanen hadden 
bovendien de vrijmaking van de handel als doelstelling aanvaard. Afge
sproken was dat de Europese landen bij hun handelsverkeer de richtlijnen 
van het ontwerp-Handvest voor een Internationale Handels-Organisatie, 
zoals die op de voorgenomen V.N.-conferentie (Havana) ter discussie zou 
staan (zie hoofdstuk V, par. IlI.e), zouden volgen.

De totstandkoming van het eindrapport was niet zonder strubbelingen 
verlopen. Doordat de Engelse delegatie zich terughoudend had opgesteld, 
enerzijds om te vermijden dat de indruk kon worden gevestigd door de 
speciale relatie met de V.S. een verlengstuk van de V.S.-diplomatie te zijn, 
anderzijds op grond van de overweging dat de belangen binnen het Geme
nebest een distantie ten opzichte van Europa vorderden, heeft de Franse de
legatie de nodige ruimte gehad zich te ontplooien en - tevergeefs - getracht 
de Marshall-hulp te gebruiken als middel om op het continent in de toe
komst economisch de lakens te kunnen uitdelen. Deze politiek botste op de 
visie van de Beneluxdelegatie, na die van Engeland en Frankrijk de meest 
geprofileerde in Parijs. De Beneluxdelegatie sloot met haar voorstellen dui
delijk aan op die van de Amerikaanse waarnemers en kon op sommige 
punten, zoals inzake Duitsland, door de steun van andere Europese landen 
succes boeken. Met het eindresultaat kon deze delegatie dik tevreden zijn, al 
zouden de consequenties van de Parijse conferentie ook voor Nederland 
een inperking kunnen inhouden van de nationale souvereiniteit in econo
mische zaken. Nederland was echter door de Wereldbanklening, die tijdens 
de Parijse conferentie rond kwam, aan dit soort bemoeienis van buitenaf 
met het economisch beleid gewend geraakt. Van groot belang was dat de 
kleine landen door de voorgenomen instelling van een multilaterale orga
nisatie voor de verdeling van de hulpgelden uitzicht werd geboden op beïn
vloeding van de economische toekomst van Europa. Specifiek voor Neder
land was van belang dat de ervaring was opgedaan de eigen belangen in 
nauwe samenwerking met andere landen (Benelux) in West-Europees kader 
met succes te behartigen. Vanuit die ervaring was de volgende stap, die van 
een West-Europese defensie zoals die begin 1948 naar aanleiding van het 
voorstel van Bevin onder ogen moest worden gezien, niet zo moeilijk
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meer. Of alle leden van het kabinet in de zomer van 1947 zich de dimensies 
van de Parijse conferentie volledig zullen hebben gerealiseerd, kan betwij
feld worden. Het Nederlands kabinet heeft namelijk weinig aandacht be
steed aan de onderhandelingen in Parijs - ook de Wereldbanklening is ter
loops behandeld -, waarvoor een mogelijke verklaring kan schuilen in de 
overbelasting van het Nederlandse kabinet met het vraagstuk Nederlands- 
Indië in de maand augustus 1947. In die maand immers moest worden be
slist of de politiële actie moest worden voortgezet en hoe zou worden opge
treden in internationaal verband. Een kabinetscrisis heeft zelfs even ge
dreigd, zodat het begrijpelijk is dat het Marshall-plan, zolang er nog niets 
concreets op tafel lag, ietwat op de achtergrond geraakte.

Het resultaat van de Parijse werkzaamheden werd, nadat enkele ambte
lijke medewerkers, onder wie enkele uit Nederland, al vooruit waren ge
reisd, door een speciale delegatie uit de Parijse conferentie, bestaande uit de 
leden van het Uitvoerend Comité waaronder uiteraard Hirschfeld - die ver
zuimd had voor zijn reis naar de V.S. met andere ministers dan Beel in Den 
Haag contact op te nemen - en de afgevaardigden van Denemarken en Grie
kenland, naar de V.S. gebracht om dit rapport toe te lichten. In de V.S. moest 
het rapport namelijk geschikt worden gemaakt voor de procedure van wet
geving via het Congres, dat door de beleidsmakers met omzichtigheid werd 
benaderd. Overigens had een commissie uit het Congres, onder leiding van 
de vice-voorzittter van het Huis van Afgevaardigden, Christian H. Herter, 
inmiddels Europa tussen 28 augustus en 10 oktober 1947 bereisd en in dit 
kader op 17 september 1947 ook een bezoek gebracht aan Den Haag, alwaar 
gesprekken werden gevoerd met enkele hoge ambtenaren die bij de Neder
landse hulpaanvrage waren betrokken. De terugreis van deze groep op het 
schip de "Queen Mary" viel samen met die van de groep van Franks uit de 
Parijse conferentie. De bootreis kon dan ook worden besteed aan een eerste 
confrontatie van het Parijse rapport met de opinies die in het Congres blij
kens de opvattingen van de Hertergroep over de hulpverlening leefden.16

Behalve het eindrapport van de Parijse conferentie en de rapporten van 
de genoemde Herter-groep - waarin onder meer een krachtig pleidooi werd 
gehouden om een democratisch Duitsland in een Europese federatie op te 
nemen - kreeg president Truman eind oktober 1947 ook de rapporten bin
nen van de door hem in juni 1947 in het leven geroepen speciale advies
commissies inzake de mogelijkheden voor de Marshall-hulp. Zo had de 
commissie onder leiding van de Secretary of the Interior, J.A. Krug, ten aan
zien van de Amerikaanse economische mogelijkheden geconcludeerd dat 
een hulpprogramma van grote omvang mogelijk was zonder de nationale 
veiligheid en de Amerikaanse levensstandaard aan te tasten. Een commissie 
van economische adviseurs onder E.G. Nourse achtte de gevolgen van de 
hulp voor de Amerikaanse economie gunstig. Tenslotte kwam het rapport 
binnen van een commissie van zakenlieden, vakbondsleiders en economi
sche specialisten - onder wie de latere Big Boss van de Marshall-administra- 
tie, Paul G. Hoffman - onder leiding van de Secretary of Commerce, Averell 
Harriman. Op basis van het grote humanitaire, economische, strategische en
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politieke belang van de V.S. bij het herstel van Europa werd hierin dollar- 
hulp in royale omvang bepleit, zonder dat ten aanzien van de economische 
politiek in Europa gelijkschakeling met het Amerikaanse economische mo
del werd geëist "so long as they are consistent with basic democratic princi- 
ples".

Hoewel de "Parijse" groep onder Franks in Washington wel contact had 
met sommige leden van de hiervoor genoemde speciale commissies, had zij 
het meest te maken met de interdepartementale werkgroep in Washington, 
het zogeheten Bonesteel-committee, die het Marshall-plan moest gieten in 
een voor het Congres aanvaardbaar voorstel. Het probleem was immers, zo
als Hirschfeld aan de Nederlandse regering berichtte, dat er geen republi
keinse meerderheid in het Congres was, 1948 een verkiezingsjaar was en er 
na de oorlog hetzij rechtstreeks, hetzij via de UNRRA, al miljarden dollars 
aan hulp aan Europese landen was gegeven. Ook al waren de rapporten van 
alle adviescommissies, hiervoor genoemd, positief over de idee van massale 
Amerikaanse hulp, er was toch enige aarzeling bij een aantal Congresleden 
bespeurbaar. Aan Nederlandse kant werd gevreesd dat deze aarzeling kon 
leiden tot vertraging in de wetgevingsprocedure in de V.S., waardoor de 
hulp voor Nederland te laat kon komen, dat wilde zeggen na de inzet van 
de Wereldbankdollars (die de periode tot 1 juli 1948 zouden afdekken). 
Franks c.s. hebben met hardnekkigheid hun best gedaan de Amerikanen te 
overtuigen van de noodzaak het hulpprogramma ruim op te zetten. Hoewel 
erkend werd dat op het door de Europeanen opgesteld program de nodige 
aanmerkingen waren te maken, vond de "Parijse" groep dat niet te veel 
moest worden beknibbeld op het eindbedrag, dat - aldus het aide-mémoire 
van Franks van 22 oktober 1947 - zeker gezien de stijgende prijzen voor een 
belangrijk hulpgoed als graan een minimum vertegenwoordigde. Het ging 
immers om een herstelprogram, niet om een plan voor tijdelijke hulp. Zou 
men de hulp mondjesmaat verlenen, dan was het onvermijdelijke gevolg 
dat "Western Europe will be on your doorstep again". Franks c.s. vonden 
dan ook de pogingen van de Amerikaanse ambtenaren om de gevraagde 
hulp, zonder enige weging van argumenten, geleidelijk aan in te korten on
juist. Verder was de "Parijse" groep van oordeel dat de hulp vooral in dol
lars moest worden verleend, dat niet te veel beperkingen aan het gebruik 
van hulpgoederen moesten worden gesteld en dat de Amerikaanse controle 
op de tegenwaardegelden voor de dollarschenkingen, die in beginsel kon 
worden aanvaard, het financieel-economische zelfbeschikkingsrecht van de 
betrokken regeringen niet te zeer mocht aantasten. Nederland heeft, evenals 
Engeland en Frankrijk, zich verzet tegen het plan van sommige Amerika
nen om een fonds voor het beheer van alle tegenwaardegelden in te stellen, 
hoewel Nederland niet bereid was op dit punt de hulp te laten afketsen.

Uit het antwoord van het State Department op de nota van Franks c.s. 
bleek weliswaar begrip voor de opgeworpen problemen, maar werd aan de 
andere kant toch gewezen op de eisen die het Congres kon stellen. 
Hirschfeld kreeg geen uitsluitsel over zijn door Lieftinck ingegeven vraag of 
een deel van de dollarhulp mocht worden gebruikt voor het vergemakke
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lijken van het multilateraal betalingsverkeer en voor aankoop van goede
ren in derde landen, zoals Canada en Latijns-Amerika. De Amerikanen lie
ten weten dat in dit laatste geval genoemde gebieden zelf hulp aan Europa 
moesten bieden en dat de 16 landen akkoorden met deze gebieden moesten 
sluiten. De hulp zou zo flexibel mogelijk met elk land afzonderlijk worden 
geregeld. Aangezien van Amerikaanse zijde aan de "Parijse" groep was dui
delijk gemaakt dat bepaalde hulpgoederen ook in de V.S. schaars waren, kon 
worden geconcludeerd dat de V.S. niet meer hulp zouden verlenen dan on
derhands als maximum - ca. 20 miljard dollar over vier jaar - was genoemd 
en dat deze hulp in beginsel niet in vrij besteedbare dollars zou worden ver
leend. De Amerikanen erkenden dat het beheer van de tegenwaardegelden 
in samenwerking met de betrokken regeringen diende te worden gevoerd. 
Het grootste winstpunt was dat Washington bereid was het rapport van de 
Parijse conferentie te ondersteunen, zoals Hirschfeld Den Haag berichtte na 
het overleg, dat op 7 november 1947 met een communiqué voor alle 
Marshall-hulplanden werd beëindigd."17

Nog voor de Amerikaanse president bij het Congres om hulp voor Eu
ropa in het kader van het voorstel van Marshall vroeg heeft het Congres 
zich moeten buigen over een voorstel tot tussentijdse hulpverlening aan 
enkele Europese landen, dat in een land als Nederland, dat niet in acute 
nood verkeerde, met bezorgdheid werd gade geslagen: het bedrag dat met 
deze tussenhulp gemoeid was, kon immers wel eens ten koste gaan van het 
totaalbedrag dat de Amerikanen bereid waren voor hulp aan Europa in de 
eerstvolgende jaren ter beschikking te stellen. Al op de Parijse conferentie 
was de dreigende financiële uitputting van Frankrijk, Italië en Oostenrijk 
aan de orde gekomen. Met name Frankrijk moest, naar de overtuiging van 
Bevin, tussentijds geholpen worden om de Franse regering op de in juli
1947 ingeslagen weg te houden. Aan Amerikaanse zijde, waar de aandacht 
toch al zeer gericht was op het stabiliseren van kwetsbare landen als Frank
rijk en Italië, werd begin september 1947 het standpunt ontwikkeld dat het 
Marshall-plan in twee fases moest worden verdeeld: "interim"-hulp voor 
bepaalde landen om een minimumbestaansniveau te handhaven en daar
door een basis te scheppen voor de latere Marshall-hulp en de eigenlijke 
Marshall-hulp voor het herstel van de Europese economie. Nadat president 
Truman op 5 oktober 1947 de natie had opgeroepen de buikriem aan te ha
len om Europa te helpen, zette hij in een radiorede van 23 oktober 1947 uit
een dat het noodzakelijk was om een aantal landen interim-hulp tot de in
werkingtreding van de Marshall-hulp te geven. Op 17 november 1947 sprak 
Truman het Congres toe en vroeg om interim-hulp voor Europa ter waarde 
van 597 miljoen dollar. Na bewilliging door het Congres tekende Truman 
op 17 december 1947, twee dagen voor hij bij het Congres de voorstellen 
voor het Europese Herstel Program indiende, de autorisatie wet voor inte- 
rim-hulp, waarvoor de fondsen op 23 december 1947 werden toegewezen 
(522 miljoen dollar voor de drie Europese landen; in maart 1948 gevolgd 
door de tweede toewijzing). Hoewel deze hulp in veel opzichten leek op de 
post-UNRRA-hulp, die eerder in 1947 was tot stand gekomen, kondigden
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een aantal voorwaarden die een ontvangend land als Frankrijk had te aan
vaarden het Marshall-model aan. Zo werd afgesproken dat de Franse franc 
in juni 1948 vrij inwisselbaar moest zijn - inderdaad ging de Franse regering 
eind januari 1948 over tot een pakket maatregelen: een anti-inflatieprogram, 
instelling van een vrije valutamarkt en devaluatie van de franc (44,4%), in 
oktober 1948 gevolgd door verdere devaluatie -,werd toezicht geëist op de 
Franse productie van goederen die ook in het kader van de interim-hulp 
werden geleverd en was export van dergelijke goederen verboden. Naast 
deze interim-hulp werd extra-geld via de begroting van het War Depart
ment gevraagd voor de bezette gebieden in Duitsland, Japan en Korea. Ge
voegd bij de verplichtingen van de V.S. ten aanzien van Griekenland en 
Turkije - overname Britse hulp aan deze landen, 300 miljoen dollar in 1947 - 
en China kon de vraag worden gesteld of al deze hulp geen afbreuk zou 
doen aan de ruimte voor de eigenlijke Marshall-hulp, waarop landen als 
Nederland waren aangewezen. Begrijpelijk dat enkele Marshall-hulplan- 
den, waaronder Nederland - zie hieronder -, getracht hebben voor deze inte- 
rimhulp in aanmerking te komen. Wél had de bewilliging van het Ameri
kaanse Congres in de interimhulp gewezen op een gunstig tij voor het 
Marshall-plan: de financiële drempel voor hulpverlening aan Europese 
landen was genomen.18

b. Kabinet en parlement over de Marshall-hulp en de deviezenvoor- 
ziening in 1948

Lieftinck wenst interim-hulp of bezuinigingen
De Nederlandse regering, redelijk op de hoogte gehouden door de rap

porten van Hirschfeld en de ambassade in Washington, begreep dat de 
Marshall-hulp, waarover ten opzichte van de Tweede Kamer eind 1947 zeer 
optimistisch zou worden geschreven en gesproken, wel eens te laat en in te 
geringe omvang zou komen om Nederland uit de problemen te halen. Toen 
op de Parijse conferentie de acute nood van enkele Europese landen aan de 
orde kwam, had Hirschfeld de Amerikanen al van de volgens hem bepaald 
niet rooskleurige situatie in Nederland op de hoogte gesteld. Aanvankelijk 
leek Nederland geen kans te maken op tussenhulp. De Amerikanen hadden 
daarover nog geen beleid uitgestippeld en de Britten bleken meer gefixeerd 
te zijn op versnelling van de Marshall-hulpprocedure dan op de introductie 
van een algemene tussenhulp. Pas nadat de Amerikanen begin september
1947 de tussenhulp als eerste fase van de Marshall-hulp hadden geïntrodu
ceerd, leek het de moeite voor Nederland waard een gooi naar deze vorm 
van hulp te doen.

In de maand september 1947 ontstond binnen het kabinet-Beel verwar
ring over de cijfers die door Hirschfeld in Parijs waren overgelegd, toen 
Lieftinck om deze cijfers had gevraagd. Het feit dat die cijfers - vermoedelijk 
door communicatiefouten tussen de staf van Hirschfeld en de Haagse de
partementen - wel Parijs hadden bereikt, maar niet de ministerraad, dat de 
Parijse cijfers over de Nederlandse dollartekorten verschilden van de cijfers
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die ten behoeve van de Wereldbanklening-1947 waren opgesteld, dat 
Hirschfeld onvoldoende contact had gezocht met Lieftinck voor zijn vertrek 
met Franks c.s. naar de V.S., dat alles kwam uitgebreid aan de orde in het 
kabinetsberaad van 6 oktober 1947. Lieftinck heeft bij die gelegenheid een 
pleidooi gehouden om Nederland voor interimhulp aan te melden, omdat 
in februari-maart 1948 Nederland precies even ver zou zijn als Italië en 
Frankrijk op dat moment. De Amerikanen zouden bij nota op de hoogte 
moeten worden gesteld van de kritieke situatie die in Nederland dreigde te 
ontstaan. Op 15 oktober 1947 werd in de REA besloten dat Economische Za
ken in samenwerking met het Centraal Planbureau en ambtenaren van de 
betrokken departementen nieuwe cijfers, die een minimumprogram aan 
deviezenuitgaven zouden representeren, zou opstellen. Het kabinet wilde 
zo realistisch mogelijk te werk gaan, omdat men naar aanleiding van het 
eindverslag van Hirschfeld over de Parijse conferentie van oordeel was dat 
de in Parijs geraamde dollartekorten ook voor latere jaren te hoog waren 
(Beel) en dat in Parijs onvervulbare wensen waren geuit (Drees). Lieftinck 
was van mening dat de hulpverlening als normale credietverlening moest 
worden beschouwd en bijgevolg met de bij credietverlening gewone voor
zichtigheid moest worden behandeld. Er was dus alle reden om de cijfers 
zodanig bij de hand te hebben, dat voor alle gevallen - wel hulp, geen hulp, 
te late hulp - verschillende modellen voor het importprogram konden wor
den opgesteld. Deze cijfers hebben ten dele ten grondslag gelegen aan de me
dedelingen van Lieftinck van 6 november 1947 aan de Tweede Kamer over 
de modellen A en B voor het deviezenbeleid in 1948, die verderop ter sprake 
zullen komen.

Van een directe aanvrage om interimhulp werd in de door de V.S. be
stemde nota afgezien, omdat de meeste betrokken departementen - Buiten
landse Zaken in de eerste plaats - vonden dat Nederland in een andere posi
tie verkeerde op dat moment dan Frankrijk of Italië, bijvoorbeeld op voed- 
selgebied. Wél werd in de nota betoogd dat Nederland begin 1948 dezelfde 
problemen zou kennen als de interimhulp-landen. Omdat het Amerikaans 
effectenbezit voor een groot deel was bedoeld voor de dekking van de aflos
singsverplichtingen voor in Amerika opgenomen credieten, zagen de op
stellers van de nota geen andere mogelijkheid in 1948 bij het uitblijven van 
tijdige en omvangrijke Amerikaanse hulp dan een fikse verlaging van het 
invoerpeil, hetgeen zeer grote economische en sociale verstoringen zou 
veroorzaken. Zou de Nederlandse regering willen besluiten om het aan
koopprogram in het dollargebied op de oude voet voort te zetten, dan moest 
de regering er zeker van kunnen zijn dat de Amerikaanse hulp daadwerke
lijk en tijdig zou komen. Indien Nederland namelijk geen zekerheid over 
die hulp zou hebben en toch het aankoopbeleid op het niveau van eind 1947 
zou voortzetten, dan zouden de tekorten zo groot worden, dat Nederland 
een catastrofe tegemoet zou gaan. Het was een dilemma, waarvan de Ame
rikaanse regering dringend in kennis moest worden gesteld. Bij de V.S. lag 
volgens deze nota de oplossing van het probleem.19
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Bij brief van 24 oktober 1947 deed Lieftinck deze nota aan Van Boetzelaer 
toekomen ter aanbieding aan het State Department. Beel, die Hirschfeld 
steeds de hand boven het hoofd had gehouden, had bewerkt dat dit Neder
landse lid van de "Parijse" groep in Washington zijn licht zou laten schij
nen over deze nota, alvorens deze nota daadwerkelijk zou worden over
handigd. Hirschfeld zelf had echter openlijk bij voorbaat de zin van deze 
nota gesmoord, toen in de Amerikaanse pers uit Hirschfelds koker stam
mende berichten verschenen dat Nederland geen extra-hulp zou vragen en 
dat het voor Nederland geraamde en bekend gemaakte tekort te hoog was. 
Hirschfeld, in contact met de inmiddels in Washington benoemde Neder
landse ambassadeur Van Kleffens, wist hoe de vlag in Washington er bij 
hing en had in grote lijn de Nederlandse mogelijkheden al getoetst. Over
handiging van de nota had volgens hem dan ook geen zin meer. Wellicht 
dat Hirschfeld reden had om deze nota niet al te serieus te nemen, toen hij 
van Van Boetzelaer vernam dat Lieftinck de nota meer had bedoeld om te
genover het parlement het bewijs later te kunnen leveren zijn uiterste best 
te hebben gedaan om het deviezenprobleem opgelost te krijgen, waardoor 
hij des te sterker zou staan om harde beleidsombuigingen zo nodig in een 
mogelijk verkiezingsjaar - de versnelde procedure voor een partiële herzie
ning van de Grondwet was in september 1947 door de regering aangekon
digd (vgl. hfdst. XV.a) - te kunnen afdwingen. Aldus zou kunnen worden 
getracht de schade voor de PvdA, wanneer onverhoopt scherpe ombuigin
gen in het importprogramma in een verkiezingsjaar zouden kunnen vallen 
en de ministers Lieftinck en Mansholt, die verantwoordelijk was voor de 
voedselvoorziening, daarop zouden worden aangesproken, beperkt te hou
den. Van Boetzelaer en zijn diplomaten waren er inmiddels van overtuigd 
geraakt dat interimhulp alleen werd gegeven aan bepaalde landen in be
paalde politieke situaties, namelijk een acute communistische dreiging van 
binnenuit. Hoewel in Nederland de CPN een politieke factor van belang was 
geworden en politici uit de regeringspartijen bij de behandeling van de be
grotingen voor 1947 en 1948 het communisme en daarmee impliciet de CPN 
als een groot gevaar hebben afgeschilderd - zie hoofdstuk IX, par. VI. a -, wa
ren er geen concrete aanwijzingen dat het bestel in Nederland dreigde te 
worden ondermijnd door het communisme. Dat lag in landen als Frankrijk 
en Italië, die te worstelen hadden met de politieke en sociaal-economische 
uitkomsten van de oorlog, totaal anders. Nederland met zijn stabiele poli
tieke en sociale verhoudingen kwam derhalve niet voor deze hulp in aan
merking, zoals Hirschfeld ook begin november 1947, toen op het State De
partment over de Nederlandse problemen werd gesproken en hij in de gele
genheid was mondeling de door hem bewerkte nota van Lieftinck in het 
kort uiteen te zetten, te horen heeft gekregen. Hirschfeld was over deze 
houding van de Amerikanen, die landen "die hun zaken minder goed gere
geld hebben" eerst wensten te helpen, weinig te spreken, "doch de Amerika
nen zijn op dit punt alleen maar vatbaar voor de onmiddellijke politieke 
noden". Het enige houvast, dat Nederland als winst uit al die activiteiten 
om in aanmerking te komen voor interim-hulp wist te halen, was de be
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kendmaking van 1 april 1948 als streefdatum voor de inwerkingtreding van 
de Marshall-hulp.20

De Tweede Kamer werd van het dilemma, dat Lieftinck in bovenge
noemde nota aan de autoriteiten in Washington uitvoerig uit de doeken 
had willen doen, op de hoogte gesteld, al heeft de REA, toen de nota van 
Lieftinck daar 22 oktober 1947 aan de orde was, dit stuk zelf niet aan de Sta
ten-Generaal willen voorleggen.21 Wél is het tegelijk geformuleerde besluit 
om de nota bij de behandeling van de Rijksbegroting-1948 in de Kamer mee 
te nemen uitgevoerd. In zijn deel van de Memorie van Antwoord van 6 
november 1947 aan de Tweede Kamer bij de Rijksbegroting-1948 heeft Lief
tinck, na de vermelding dat het Nationaal Budget achterwege moest blijven 
gezien de onzekerheid over de hoogte van de eventuele Marshall-hulp, "ter 
algemene oriëntering" de Kamer ingelicht over de alternatieven voor het 
deviezenbeleid in 1948, zoals die globaal waren berekend door het CPB. 
Genoemd werd een model A, waarbij het peil van de Nederlandse volks
huishouding kon worden gehandhaafd en een terugval zou kunnen wor
den vermeden, dankzij speciale buitenlandse hulpverlening (zoals de 
Marshall-hulp).22 De speciale hulpverlening zou van het geraamde devie- 
zentekort in 1948 van 2 miljard gulden ongeveer 1.5 miljard gulden moeten 
dekken. Liquidatie van het buitenlands bezit op de gehanteerde wijze - 
waarbij Lieftinck niet vermeldde dat de overeenkomst met de Wereldbank 
over de lening van 1947 instemming van de Wereldbank met deze liquida
tie zou vorderen, aangezien de buitenlandse effecten konden worden be
schouwd als zekerheidsstelling voor deze lening (vgl. par. V.2.a in dit 
hoofdstuk) - en normale credietverlening, zoals die tot dan toe was genoten, 
zouden het tekort van 500 miljoen gulden aan deviezen moeten dekken. 
Een tweede model B ging uit van de veronderstelling dat geen enkele bui
tenlandse hulp, noch in de vorm van Marshall-gelden, noch in de vorm 
van "nog niet voorziene credietverlening", kon worden tegemoet gezien. In 
dat geval moest het extra-tekort van 1.5 miljard gulden grotendeels op eigen 
kracht worden opgebracht. Geschat werd dat 500 miljoen extra kon worden 
geliquideerd aan buitenlands bezit en goud. Onontkoombaar was in model- 
B een daling in de import van 1 miljard gulden. Beperking in de binnen
landse consumptie met 900 miljoen gulden door verlaagde invoer en ver
hoogde uitvoer zou 600 miljoen gulden aan deviezenbesparingen opleve
ren, waarnaast een beperking op de investeringen met ca. 750 miljoen gul
den een deviezenbezuiniging van 375 miljoen gulden betekende. De beper
king in de consumptie zou voor de helft toevallen aan de sector voedings
middelen en voor een derde deel aan genotmiddelen. Bij de investeringen 
kon op de voorraden aan goederen in bewerking een derde van de gevraag
de bezuiniging worden bereikt. Lieftinck tekende bij dit model aan dat be
perking in deze omvang "een ernstige terugslag zou hebben op het gehele 
sociaal-economische leven hier te lande en op het bereikbare volksinko
men. Een gedeelte van het in de beide voorafgaande jaren bereikte herstel 
zou weer verloren gaan, met name zou door vermindering van de import 
en de forcering van de export onze toekomstige exportcapaciteit worden
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aangetast en ons land op dit gebied in een neergaande spiraal kunnen gera
ken."23 Uiteraard zou ook het overheidsbudget in model-B een groter nade
lig saldo krijgen.

Beslissingen over de toepassing van een van deze modellen voor het jaar
1948 had de regering echter nog niet genomen. De regering kon ook geen 
keuze maken zolang het onzeker was of de Marshall-hulp tijdig en in vol
doende mate zou komen, zo kon uit deze Memorie van Antwoord worden 
begrepen. Aangezien details in het geval van model-B, zoals inzake het aan
deel van de overheid in het pakket van bezuinigingsmaatregelen voor de 
deviezenuitgaven, schadelijk konden zijn voor het landsbelang - men be
hoeft slechts te denken aan de uitgaven voor Oorlog en Marine en de weer
slag daarvan op de Nederlandse positie in Nederlands-Indië -, heeft 
Lieftinck in deze Memorie van Antwoord volstaan met een globale aandui
ding van de problemen. Belangrijkste boodschap bij deze modellen was wel 
dat bij het achterwege blijven van crediet of hulp uit het buitenland Neder
land in zeer ernstige problemen zou komen. Doordat de wereldmarktprij
zen waren gestegen, de ontwikkelingen in Indië anders waren gelopen dan 
aanvankelijk gedacht, de consumptie in enkele niet-gecontroleerde sectoren 
hoger was dan geraamd en de voorraadvorming van het bedrijfsleven door 
het op gang komen van de productie moest worden verhoogd, zouden voor
1948 al weer meer deviezen nodig zijn om bij ongewijzigd beleid de impor
ten te kunnen betalen. Aangezien er naar gestreefd werd de laatste reserves 
aan goud en te localiseren buitenlandse effecten niet in één jaar te gebrui
ken, was een terugval in de rantsoenen, de investeringen en de overheids
uitgaven bij crediet of hulpverlening op basis van de cijfers over 1947 vrij
wel onafwendbaar.

Het was al heel wat dat de regering het dilemma in het deviezenbeleid 
voor 1948, zij het met summiere gegevens, openbaar maakte, omdat zelfs 
met dit globale verhaal Nederland zich internationaal zeer kwetsbaar maak
te. Met de inhoud van de nota van Lieftinck en met deze modellenschets 
tegenover de Tweede Kamer had de regering de Amerikanen een wapen in 
handen gegeven, waarmee de Nederlandse regering onder druk kon worden 
gezet om een politiek in Nederlands-Indië te voeren die meer tegemoet 
kwam aan de wensen van de V.S., die via het lidmaatschap van de V.N.- 
Commissie voor Goede Diensten streefden naar een minnelijke schikking 
tussen Nederland en de Republiek Indonesia na de uitgebroken vijandelijk
heden (eerste politiële actie, zomer 1947). Daarbij had de Parijse conferentie 
van de West-Europese landen over het initiatief van Marshall de overzeese 
gebieden van de deelnemende landen in het voorziene economisch herstel
proces betrokken, zodat Nederland had te zorgen dat het economisch zo 
waardevolle Indië zo spoedig en zo volledig mogelijk weer zou zijn inge
schakeld in de wereldeconomie. Met de druk van de V.S. om op haar voor
waarden tot orde en rust in Indië te komen, gebaseerd op de kennis van de 
Nederlandse financiële reserves eind 1947, zou Nederland - naar verderop 
zal worden verhaald - in januari 1948 volop worden geconfronteerd. Evenzo 
kon de Republiek Indonesia, met wie Nederland onder bemiddeling van de
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aangehaalde commissie in onderhandeling ging vanaf begin december 1947 
op het in de haven van Priok afgemeerde Amerikaanse marineschip "Ren- 
ville", aangemoedigd door de financiële problemen van Nederland hopen 
dat Nederland vanzelf door de knieën zou gaan. Alles wijst er echter op dat 
Lieftinck, die weliswaar onder meer terwille van de Nederlandse financiële 
belangen in Nederlands-Indië (leningen, investeringen) een grote interesse 
had in de Indische zaak, maar daarvoor niet bereid was eindeloos in de (de- 
viezen-) beurs te tasten, alle voorrang gaf aan het oplossen van het devie- 
zenprobleem en baat dacht te hebben bij zekere ruchtbaarheid aan de neteli
ge positie waarin Nederland kwam te verkeren, als er geen hulp in een of 
andere vorm zou komen. De internationaal-politieke nadelen nam het ka
binet op de koop toe en konden door de wijze van presentatie van het de- 
viezenprobleem binnen de perken worden gehouden.

Het kabinet kwam vervolgens inderdaad voor het dilemma te staan, dat 
in de nota-Lieftinck was omschreven en aan de Tweede Kamer in ruwe lij
nen was geschetst. Nu de zaken rond de Marshall-hulp minder vlot verlie
pen dan aanvankelijk was gedacht en op interim-hulp eigenlijk niet kon 
worden gerekend, moest het kabinet de vraag immers onder ogen zien of 
het deviezenaankoopprogram voor 1948 moest worden bijgesteld. Toen in 
de REA op 19 november 1947 de rapporten van Hirschfeld over de voort
gang van de voorbereiding van de Marshall-hulp en de mogelijkheden voor 
Nederland voor deze hulp aan de orde kwamen, vroeg Vos zich af of de 
goederen voorziening in 1948 op de voet van de tweede helft van 1947 kon 
worden voortgezet. Ofwel het land rekende op Marshall-hulp, waardoor de 
goederenvoorziening zou komen te stagneren op het moment dat die hulp 
te laat zou komen; ofwel men ging uit van het achterwege blijven van hulp 
op het voor Nederland gewenste tijdstip, waardoor de goederenvoorziening 
op voorhand drastisch moest worden beperkt en de industriële productie 
bijgevolg ineen zou zakken. Hirschfeld, in Nederland om de regering de 
laatste stand van zaken mee te delen, was optimistisch, zowel over de om
vang van de hulp voor de periode 1 april 1948 - 30 juni 1949 - die hij schatte 
op het wel royale bedrag van 500 miljoen dollar -, als over het tijdstip van de 
hulpverlening. De rapporten van de Amerikaanse studiecommissies had
den immers uitgewezen dat de V.S. zich een hulp in de omvang van het 
slotcijfer van de Parijse conferentie konden veroorloven. Verder waren 
volgens Hirschfeld republikeinen en democraten voorstanders van de 
hulpverlening, al was er bij de politici wel enige kritiek hoorbaar. Zijn stel
ling was derhalve dat het aankoopprogram voor de eerste drie maanden 
van 1948 op de voet van 1947 moest worden voortgezet, zolang de V.S. vast
hielden aan de datum van 1 april 1948 voor het begin van de Marshall-hulp. 
Uit alles was duidelijk dat Hirschfeld vertrouwen had in de Amerikaanse 
toezegging dat de hulp tijdig zou komen en vond dat het gunstige herstel 
van Nederland niet al te zeer mocht worden onderbroken door overwegin
gen van korte termijn. Lieftinck daarentegen was er weliswaar van over
tuigd dat de Marshall-hulp er wel zou komen, maar was als minister van 
Financiën veel bezorgder voor de korte termijn, namelijk de deviezenvoor-
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raad van het land na 1 april 1948. Zijn grote vrees was dat de politieke con
troverses in de V.S. over het hulpprogram de wetgevende procedure voor 
het Marshall-plan te veel zouden traineren. Hij wenste daarom toch een of 
andere vorm van overbruggingshulp, waarin hij nog werd gesterkt door de 
stelling van de President van De Nederlandsche Bank, Holtrop, gelanceerd 
in dezelfde vergadering, dat Nederland in wezen al aan de bodem van de 
dollarvoorziening was gekomen. De dollars van de Wereldbanklening zou
den grotendeels besteed zijn (gereserveerd voor bestellingen; in 1948 te rea
liseren). Lieftinck concludeerde daarom dat bij het uitblijven van een vorm 
van tussenhulp voor Nederland een noodprogram voor 1948 moest worden 
opgesteld en de export met alle kracht moest worden gericht op het westelijk 
halfrond onder gelijktijdige inperking van essentiële importen uit datzelfde 
gebied en overheveling ervan naar andere gebieden.24

Op 26 november 1947 kwam Lieftinck in de REA zelf met een noodpro
gram voor het deviezenbeleid in 1948, waarbij hij er van uitging dat er we
liswaar voor 1 miljard gulden aan Marshall-hulp in 1948 zou worden ver
leend, maar dat voor de eerste helft van het jaar niet op steun in belangrijke 
omvang kon worden gerekend. Hij stelde daarom voor om voor die eerste 
helft van 1948 voor 500 miljoen gulden aan deviezen te bezuinigen, waar
van 370 miljoen gulden in de consumptieve sfeer - rantsoenverlaging voor 
bepaalde voedings- en genotsmiddelen - en 130 miljoen aan investerings- 
goederen. Mansholt wees er op dat de rantsoenen in september 1947 al wa
ren verlaagd en de tekorten op onderdelen van het voedingspakket al zo 
groot waren dat te rigoureuze bezuinigingen op het voedingspakket grote 
schadelijke gevolgen kon hebben. Met Hirschfeld - die deze REA-zitting als 
adviseur bijwoonde - was hij van mening dat de tussenfase, totdat de 
Marshall-hulp zou komen, niet zoveel schade aan het economisch leven 
mocht veroorzaken, dat het Marshall-plan niet goed meer kon functione
ren. Ook Beel vroeg zich af of het voorstel van Lieftinck bij uitvoering niet 
ten koste zou gaan van de sociale rust en de ontplooiing van het econo
misch leven. Hoewel Vos het eens was met Lieftinck dat aan de hand van 
een importprogram moest worden gewerkt om de deviezenuitgaven af te 
remmen, was hij toch optimistischer dan Lieftinck. De minister van Finan
ciën, die in deze zitting van de REA bespeurde dat zijn voorstellen weinig 
steun ondervonden - alleen de directeur van het CPB, Tinbergen, heeft de 
noodzaak tot bezuiniging onderstreept, al liet hij de verdeling van de pijn 
aan de politici over -, heeft daarop verklaard de verantwoordelijkheid niet 
langer te kunnen dragen als het bezuinigingsprogram van 500 miljoen gul
den niet werd opgesteld. Hij liet weten akkoord te gaan met een opdracht 
voor een ambtelijke commissie, om binnen veertien dagen een dergelijk 
program op te stellen. Beel en Drees konden zich hierin vinden.25 Met de 
instemming van de REA met dit bezuinigingsprogram van Lieftinck is de 
grondslag gelegd voor het deviezenprogram model-C, dat tussen de hier
voor genoemde modellen A en B zocht te laveren en de Nederlandse eco
nomie door de eerste helft van 1948, totdat de Marshall-hulp zou gaan wer
ken, moest slepen. Het is dit model dat de kern zou uitmaken van de ver
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derop samen te vatten deviezennota-1948, die aan de Tweede Kamer is aan
geboden op een moment dat het bezuinigingsprogram naar model-C al een 
kwart jaar werkte en het uitzicht bestond dat de Marshall-hulp niet lang 
meer op zich zou laten wachten.

Het gevolg van deze onrust in Den Haag over de deviezenvoorziening in 
de eerste helft van 1948 is allereerst geweest dat Hirschfeld, die over nogal 
wat medestanders in het kabinet en daarbuiten bleek te kunnen beschikken 
in zijn verzet tegen het standpunt van Lieftinck - die praktisch slechts steun 
ondervond bij Holtrop en Tinbergen -, in een nieuwe nota nogmaals een 
pleidooi hield om de importstroom voor vitale goederen in 1948 op de oude 
voet voort te zetten en vertrouwen te hebben in het Amerikaanse hulpplan. 
Wél heeft hij om Lieftinck tegemoet te komen en de noodzaak tot hulpver
lening op korte termijn in het kader van de Marshall-hulp te onderstrepen 
bepleit om de ramingen over de Nederlandse dollarkaspositie in het eerste 
kwartaal van 1948 aan de Amerikaanse autoriteiten te overhandigen. Hij 
verlangde dan wel betere cijfers, want uit het allegaartje dat nu was verza
meld viel geen beleid voor de komende jaren te distilleren. De cijfers zou
den nogmaals worden herzien, zo besloot de REA.26 Mogelijk dat het gebrek 
aan ervaring met coördinatie tussen de verschillende departementen én 
met de opstelling van lange termijnplannen aan de geringe samenhang tus
sen de cijfers over de deviezenvoorziening voor de diverse sectoren van de 
Nederlandse volkshuishouding ten grondslag lag. Hier zij herinnerd aan de 
klachten van de Wereldbank over het cijferwerk van Den Haag, toen Ne
derland een omvangrijke lening wenste te verkrijgen (1947) (zie de vorige 
subparagraaf). Begin december 1947 heeft Hirschfeld bedoeld materiaal aan 
het State Department overhandigd, vergezeld van een schets van de gevol
gen bij het uitblijven van Amerikaanse hulp. In dit kader paste het initiatief 
van Hirschfeld van halverwege december 1947 om de CEES (Parijse confe
rentie), die was verdaagd, weer bijeen te roepen om te zorgen dat aan Euro
pese kant alles was gedaan - zoals het opzetten van een permanente multi
laterale organisatie, later OEES - om de Marshall-hulpmachinerie in wer
king te zetten.27

Terwijl Hirschfeld aldus op het buitenlands front actief was om op zijn 
wijze het Nederlands belang onder de aandacht van de Amerikanen te 
brengen, heeft het kabinet op het binnenlandse front zich bezig gehouden 
met het pakket bezuinigingen op de deviezenuitgaven voor de eerste helft 
van 1948 naar de uitgangspunten van Lieftinck (model-C). Lieftinck had 
grote zorgen. In de REA-vergadering van 10 december 1947 - de nota over de 
bezuinigingen was nog niet gereed - bleek de minister zo geschrokken te zijn 
van de eerste conclusies over de dollarmogelijkheden voor het land in het 
begin van 1948 dat hij alsnog interim-hulp bij de V.S. wilde aanvragen, het 
Nederlandse volk bij speciale boodschap wilde inlichten en tot versnelde 
(dollar-) effectenvordering wilde overgaan. Gebleken was namelijk dat voor 
het eerste kwartaal slechts 75 miljoen dollar beschikbaar was, terwijl een 
minimumprogram uitging van 150 miljoen dollar. Weliswaar kon Holtrop 
wat soelaas bieden met zijn mededeling dat niet alle voor 1947 verleende
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invoervergunningen ook daadwerkelijk waren verbruikt en dat derhalve 
van dit reservoir kon worden gebruik gemaakt om echt noodzakelijke im
porten veilig te stellen door het restant aan vergunningen te "schonen" - 
minister Mansholt vreesde dat anders drastische verlagingen op de rantsoe
nen onvermijdelijk waren -, de situatie was in de ogen van Lieftinck alar
merend. Het kwam er in zijn betoog tenslotte op neer dat deviezenmodel-C, 
dat uitging van 60% van de dollaruitgaven bij ongewijzigd beleid, zelfs niet 
meer te financieren was en voor de eerste zes maanden van 1948 een tekort 
van 100 miljoen dollar opleverde. De nodige besluiten vielen in de verga
dering van het kabinet van 15 december 1947. Veel ministers toonden zich 
weinig onder de indruk van de cijfers van Lieftinck en hebben de minister 
van Financiën proberen te remmen in zijn door paniek ingegeven daden
drang. Zo had Beel, die zelf niet aanwezig kon zijn in deze kabinetsvergade
ring, vooraf laten weten dat een verzoek om interim-hulp bij de V.S. op zijn 
stem diende te wachten. Huysmans had bij aparte notitie gepleit voor geen 
al te ingrijpende maatregelen in de invoersector, teneinde de snelle groei in 
het bedrijfsleven ongestoord voort te laten gaan, tenzij overduidelijk zou 
komen vast te staan dat er geen uitzicht was op welke oplossing voor de de- 
viezenproblemen dan ook. Zolang er onderhandeld werd over de Marshall
hulp, was er nog hoop. Vos, Mansholt en Drees verklaarden geen goed beeld 
te hebben gekregen van de werkelijke dollartekorten en achtten de uitvoer
baarheid van het bezuinigingsprogram twijfelachtig. Drees vreesde het uit
breken van stakingen en daling van de arbeidsproductiviteit. De minister 
Zonder Portefeuille, belast met de financieel-economische aspecten van het 
beleid van Overzeese Gebieden, Götzen, meende dat bepaalde elementen in 
Nederlands-Indië uit de ingrijpende maatregelen, die Lieftinck op het oog 
had, moed zouden kunnen putten.

Lieftinck heeft niet met zijn portefeuille gezwaaid, toen de Raad vervol
gens een serie maatregelen nam, die het probleem slechts ten dele oplosten 
en terwille van nationale en internationale overwegingen in wezen mas
keerden. Zo werd besloten om te trachten het tekort op het minimumpro
gram te doen suppleren door middel van een crediet van de Eximbank (het
geen is mislukt). Voor het eerste kwartaal van 1948 zouden geen bindende 
toezeggingen in dollars worden afgegeven die niet pasten in het bestelpro- 
gram; de consumptie van granen en vlees zou niet worden aangetast: de 
voorgenomen bezuinigingen hierop terwille van dollarbesparingen zouden 
elders worden verhaald. Er zou voorlopig geen liquidatie van de (Ameri
kaanse) dollarobligaties worden gevorderd. Van Kleffens had laten weten 
dat het State Department er begrip voor had om hiertoe niet over te gaan, 
zolang daartoe nog niet in het kader van de Marshall-hulp verplichtingen 
waren gesteld. Hoewel de Amerikanen wisten dat Nederland - zij het na 
overleg met de Wereldbank - ongeveer 500 miljoen dollar aan effecten in 
het uiterste geval kon mobiliseren, hetgeen Nederland niet direct als een 
kandidaat voor interim-hulp geloofwaardig maakte, toonden zij zich niet 
blind voor de moeilijkheden voor de Nederlandse regering om deze effec
ten te vorderen en bij liquidatie vervanging te moeten zoeken voor de te
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derven inkomsten uit deze effecten (deviezen!). Uit psychologische overwe
gingen (het binnenlands voortgaande herstel diende te worden veilig ge
steld) en met het oog op de politieke besprekingen in Nederlands-Indië zou 
het soberheidsprogram niet openlijk worden aangekondigd. Hierop is het 
gekozen tijdstip voor de publicatie van de deviezennota-1948, hiervoor al 
genoemd, terug te voeren. Ook de radioredevoering die Lieftinck gewenst 
achtte - alles wijst er op dat Lieftinck wilde voorkomen dat de bevolking 
door drastische rantsoeneringsverlagingen en andere onaangename maat
regelen verrast zou worden op het moment dat de verkiezingsslag voor de 
voor 1948 voorziene verkiezingen voor de Tweede Kamer op gang was ge
komen - moest voorlopig worden uitgesteld. Wel zou het georganiseerde 
bedrijfsleven en de vakbeweging worden benaderd voor overleg over de si
tuatie op het deviezenfront. Begin januari 1948 heeft inderdaad overleg tus
sen de hoofdgroepen van het bedrijfsleven, de grote vakcentrales en de 
Stichting voor de Landbouw naar aanleiding van dit initiatief plaats gevon
den. Bij die gelegenheid echter lag geen blauwdruk voor de bezuinigingen 
op tafel en is in hoofdzaak gesproken over de wijze waarop de genoemde 
organisaties zouden worden ingeschakeld bij de Nederlandse opzet ter ver
deling van de Marshall-hulp. Aangezien een ambtelijke commissie nog de 
consequenties zou nagaan van een invoerprogram op basis van model-C, 
betekenden de besluiten van het kabinet in wezen dat voor de eerste drie 
maanden van 1948 het merendeel van de importen op de voet van 1947 zou 
worden afgehandeld. Daarna zou moeten worden bekeken of de Eximbank- 
lening kans van slagen maakte en hoe ver het stond met de Marshall-hulp 
en de mogelijke voorschotten daarop.28

De Kamers over de Marshall-hulp in wording
Zoals bij ander internationaal overleg in de periode-Beel - zie het hoofd

stuk Buitenlandse Zaken - heeft de regering het parlement ook bij het 
Marshall-overleg zoveel mogelijk buiten de deur gehouden. In geen geval 
wenste de regering opening van zaken te geven over de pogingen om in het 
kader van dit overleg tussentijds hulp te verkrijgen, wat een inzicht zou 
hebben verschaft in de werkelijke dollarkassituatie. Bijgevolg gaf de regering 
niet meer informatie dan wat uit perspublicaties al bekend was. Zo kreeg de 
Tweede Kamer van de regering via de Vaste Commissie voor de Handels
politiek het eindrapport van de Parijse Marshall-hulpconferentie. Over de 
behandeling van dit rapport in Washington hoorde de Kamer echter vrijwel 
niets. Zowel in het najaar van 1947, toen gesproken werd over het overleg 
in Parijs, als in het voorjaar van 1948, toen de Nederlandse toetreding tot de 
Organisatie voor Europese Economische Samenwerking aan de orde was, is 
in beide Kamers de klacht geuit dat men niet tijdig door de regering op de 
hoogte werd gesteld van de ontwikkelingen inzake het Marshall-plan. De 
regering heeft echter vanaf het begin het standpunt ingenomen, dat de pers
conferenties en het contact met de Vaste Commissie uit de Tweede Kamer 
voldoende waren. De regering was niet van zins om de parlementariërs in 
een vroeg stadium bij de onderhandelingen over de Marshall-hulp en de
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OEES te betrekken, zoals van de kant van de PvdA wel was gesuggereerd in 
navolging van de gebruiken bij het werk van de Verenigde Naties. Noch het 
tempo en de omvang van de werkzaamheden, noch de eis van vertrouwe
lijkheid wegens de omgang met informatie over andere landen lieten een 
dergelijke intreden van parlementariërs bij internationale onderhandelin
gen toe, aldus de regering.29 De regering is in de cruciale periode niet door 
interpellaties of schriftelijke vragen onder druk gezet om adequate informa
tie over de Marshall-hulpvoorbereiding en de daarmee samenhangende in
schatting van de deviezenkas voor 1948 te geven.

De Marshall-hulp als zodanig heeft in de Tweede Kamer in het najaar 
van 1947 weinig aandacht gekregen. De Kamers hadden al in juli 1947 een 
eerste discussie over het voorstel van Marshall gehouden. Door gebrek aan 
verdere informatie over de uitwerking van het Amerikaanse aanbod kon 
een nieuwe discussie in het parlement over dit onderwerp weinig meer 
opleveren dan toen al aan zienswijzen naar voren was gekomen. Zolang 
ook in de buitenlandse politiek het "one-world"-concept overheerste was er 
ook weinig reden om de Marshall-hulp, die door regering en een meerder
heid in de Kamers in juli 1947 uitsluitend op economische merites was be
oordeeld, vanuit een nieuwe hoek, de politieke, te benaderen. Dat zou pas 
geschieden in het voorjaar van 1948. Het parlement moet daarbij het ver
trouwen hebben gehad dat de onmiddellijke problemen in de deviezen
voorziening door de dollarlening van de Wereldbank (1947), waarover in 
augustus 1947 was gesproken, waren opgelost, waardoor in dit kader de be
langstelling voor de Amerikaanse hulpverlening moet zijn verflauwd. 
Tenslotte kon niet over het hoofd worden gezien dat de Marshall-hulp, met 
zijn economisch-politieke achtergrond, voor Nederland wel eens te weinig 
geld kon opleveren en te veel politieke bemoeizucht die velen toen met na
druk buiten de deur wensten te houden. Kamerleden die zich sterk maakten 
voor het handhaven van een nauwe band tussen Nederland en Indonesië 
toonden zich in het najaar van 1947 dan ook argwanend tegenover hulp 
vanuit een land, dat in de Indonesische kwestie een bemiddelende rol 
speelde. De zwijgzaamheid van de KVP-fractie in de Tweede Kamer in het 
najaar van 1947 over de Marshall-hulp in wording sprak boekdelen, hoewel 
de KVP zich toch bepaald druk maakte om de ontplooiing van de Neder
landse economie. In hoofdstuk I, par. III.b.5, is al gerefereerd aan het KVP- 
urgentieprogram van 1946, waarin was gepleit om vreemde - i.c. Noord- 
Amerikaanse - invloeden, die haaks zouden staan op het karakter van de 
Nederlandse staat, tegen te gaan. Het is niet onmogelijk dat ook dit punt in 
katholieke kring tot wantrouwen jegens de Amerikaanse hulpplannen aan
leiding gaf: welke prijs - bijvoorbeeld in de sociaal-economische sfeer - zou 
voor deze hulp door Nederland moeten worden betaald? In ieder geval kon 
er in het najaar van 1947 zelfs een dankbetuiging in algemene zin bij deze 
politieke groepering in de Tweede Kamer niet af. Deze katholieke reserve 
zou, zoals verderop zal worden beschreven, om allerlei redenen in maart
1948 als sneeuw voor de zon verdwijnen. Voor de PvdA-fractie in de Twee
de Kamer was het Marshall-plan najaar 1947 alleen maar aanleiding om
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over verdere ordening van Europa te praten. Van der Goes droomde dan 
ook hardop van een "Marshall-bestuur" in Europa als aanzet voor een 
nieuw federaal Europa. De oppositie in de Tweede Kamer was kritisch tot 
afwijzend, waarbij uiterst links in deze Kamer de lijn van de kameraden in 
de senaat van eind juli 1947 - hiervoor samengevat - door trok en het hulp
plan verwierp, waarmee men op één lijn zat met de inmiddels afgekondigde 
Sovjet-interpretatie van het hulpplan als "Amerikaans dollarimperialis- 
me", waarop de meeste Europese communistische partijen zich op hun bij
eenkomst in Polen in september 1947 hadden verenigd en waardoor een 
eenheid tussen deze partijen was gesmeed (Cominform).30

Zo hoopte De Wilde (ARP), tijdens de Algemene Politieke en Financiële 
Beschouwingen en de behandeling van de Deviezennota-1947 in de Tweede 
Kamer op 12 november 1947, weliswaar op een goede afloop van het voor
stel van Marshall, maar hij voegde daar onmiddellijk aan toe: "vertrouw 
niet al te veel op de hulp van vreemden; zoek zoveel mogelijk een steun
punt in eigen kracht", een standpunt, dat de ARP-fractie ook huldigde inza
ke het buitenlands beleid en de defensiepolitiek. In deze visie leek de voor
oorlogse koers, waaraan de ARP zo geprononceerd gestalte had gegeven, 
zich te weerspiegelen. De fractie van de CPN in de Tweede Kamer keerde 
zich in deze debatten ostentatief tegen het hulpplan. Wagenaar zag het 
Marshall-plan slechts als een onderdeel van de expansiepolitiek van de V.S.. 
De Truman-leer en dit plan waren definitief gebleken delen van dezelfde 
politiek te zijn, die er slechts op gericht was de wederopbouw van Duitsland 
onder toezicht van Duitse monopolies tot stand te brengen. Het Ameri
kaanse plan was in deze visie niets anders dan het hanteren van de eigen 
crisis in de afzet van goederen als middel om andere landen hun economi
sche zelfstandigheid en industrialisatieplannen te kunnen ontnemen. Voor 
Van der Goes was deze communistische tirade aanleiding om de CPN de 
vraag voor te houden of de arbeidersklasse de CPN wel zo dankbaar zou zijn 
voor deze laatdunkende houding tegenover de uitgestoken hand van Ame
rika. Van de kant van de regering hebben Beel en Lieftinck op 13 november
1947 tegenover de Tweede Kamer de politieke kant van het hulpplan niet 
ontkend. Beel meende dat het plan, ook al was het geboren uit de gedachte 
dat economische chaos in Europa ernstige repercussies op de V.S. zou heb
ben, door een breedheid van blik en ruimheid van gebaar werden geken
merkt. Volgens Lieftinck moest het politieke doel van de bij het Marshall
plan worden geplaatst naast andere doelen: verbetering van de economische 
wereldsituatie en verlening van humanitaire hulp. Blijvende invloed van 
de op de binnenlandse aangelegenheden was naar zijn mening uitgesloten. 
"Ook van Nederlandse zijde is steeds het standpunt ingenomen, dat een 
aantasting van onze binnenlandse souvereiniteit niet aanvaardbaar zou 
zijn."31

Deze door Lieftinck uitgedragen dappere stelling kon, onttrokken aan de 
kritiek van het parlement, korte tijd later al op zijn merites worden be
proefd. Het kabinet moest namelijk op 11 januari 1948 in een buitengewone 
vergadering constateren dat de Amerikaanse regering verband had gelegd
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tussen de (voordracht voor) verlening van hulp aan Nederland volgens het 
Marshall-plan, waarvoor het wetsontwerp korte tijd later in het Congres in 
behandeling zou worden genomen, en de aanvaarding door de Nederlandse 
regering van het Amerikaanse voorstel bij de onderhandelingen op de 
"Renville" in het kader van de bemiddeling door de V.N.-commissie voor 
Goede Diensten in Indië. Deze druk schoot met name minister Van 
Maarseveen in het verkeerde keelgat. Deze minister achtte het betreffende 
Amerikaanse voorstel, indien de koppeling met de Marshall-hulp waar was, 
daarom niet acceptabel. In het uiterste geval moest Nederland dan maar 
zonder Marshall-hulp zien uit te komen. Hoewel Lieftinck ook van mening 
was dat de Amerikaanse regering zich aan ontoelaatbare chantage schuldig 
had gemaakt, meende hij ook dat het betrokken Amerikaanse voorstel in
zake Indië zozeer het Nederlandse standpunt benaderde dat Nederland door 
toe te geven de facto niet voor chantage bezweek. Overigens betoogde 
Lieftinck wel dat het Nederland praktisch onmogelijk was het Marshall-plan 
te verwerpen. Zowel deze minister, als de premier en de minister van 
Overzeese Gebieden, Jonkman, waren van mening dat de Amerikanen met 
hun druk op Nederland vooral de stemming in het Congres op het oog 
hadden, die bij uitblijven van een akkoord met Indië zich tegen Nederland 
kon richten en kon uitdraaien op uitstel of afstel van de hulp aan Neder
land. Het kabinet aanvaardde tenslotte het Amerikaanse bemiddelingsvoor
stel (onder een bepaalde voorwaarde) en heeft er van af gezien om de erger
nis over de koppeling van dit voorstel aan de voorgenomen economische 
hulp aan de Amerikanen te doen weten, zoals Van Maarseveen had gewild. 
De binnenlandse souvereiniteit is derhalve wel degelijk nog voor de start 
van de Amerikaanse hulp in het geding geweest; na de tweede politiële actie 
in Indië eind 1948 zou de Nederlandse regering nogmaals moeten onder
vinden wat het betekent financieel niet onafhankelijk te zijn.32

Toen op 11 februari 1948 de Eerste Kamer bij gelegenheid van de Alge
mene Politieke en Financiële Beschouwingen ook de Marshall-hulp aan
sneed, was de procedure om die hulp daadwerkelijk te verlenen zichtbaar 
geworden. Op 19 december 1947 had president Truman immers in een 
boodschap aan het Congres de definitieve voorstellen voor een hulpplan 
ingediend. Er werd om bewilliging van een herstelprogram van 17 miljard 
dollar voor de periode 1 april 1948 tot en met 30 juni 1952 gevraagd, waarbij 
voor de meest kritieke periode - de eerste 15 maanden - een uitgave van 6.8 
miljard dollar werd voorgesteld, waarna de bedragen voor de toewijzingen 
geleidelijk moesten dalen. Het eindcijfer van de Parijse conferentie was in 
de aanvrage van Truman om de republikeinen in het Congres tegemoet te 
komen verlaagd. Het verschil werd ten dele in de plannen gedekt door 2.2 
miljard dollar crediet van de Wereldbank en particuliere beleggers voor in- 
vesteringsgoederen en door 1.7 miljard aan mogelijke hulp van de kant van 
Canada en Zuid-Amerika. Het merendeel van de Amerikaanse hulp zou 
worden gegeven in de vorm van schenkingen, de rest in de vorm van cre
dieten. Landen die zich met de hieronder te noemen voorwaarden voor de 
hulpverlening schriftelijk akkoord verklaarden en financiële problemen
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hadden konden gebruik maken van het voorschotfonds van 500 miljoen 
dollar, voordat de bilaterale overeenkomsten waren getekend en de hulp 
formeel kon beginnen. Aan ieder hulpontvangend land zou worden ge
vraagd een overeenkomst met de V.S. te sluiten, waarbij de volgende basis
voorwaarden werden vastgelegd: bevordering van het vertrouwen in het 
monetaire systeem van het betrokken land door onder meer een juist te 
achten wissselkoers; samenwerking met andere landen ter verlaging van de 
handelsbarrières; efficiënt gebruik, in het kader van een gemeenschappelijk 
program, van de hulpbronnen van elk deelnemend land en van de door de 
V.S. beschikbaar gestelde goederen en diensten; bevordering van de produc
tie van bepaalde grondstoffen, waarvan de overschotten door de V.S. voor 
voorraadvorming tegen contante betaling moesten kunnen worden ge
kocht; het voeren van een tegenwaarderekening in eigen munt voor de 
schenkingen, waarvan in het kader van het herstel van het ontvangende 
land in overleg met de V.S. kon worden gebruik gemaakt; het opstellen van 
kwartaalstaten over het gebruik van de hulp ten behoeve van de V.S.. Be
halve deze voorwaarden heeft juist in Nederland hetgeen Truman over de 
hulp in de vorm van schepen had gezegd de aandacht getrokken. In verband 
met het wereldtekort aan staal moest de Amerikaanse hulp in deze vorm 
volgens de president namelijk gepaard gaan met een vermindering van het 
aantal nieuw te bouwen schepen in de ontvangende landen.

In zijn redevoering heeft Truman het hulpplan vooral geplaatst in het 
licht van het groeiende Oost-West-conflict, waardoor de hulp als een stout
moedige actie moest worden gezien om de vrije mensen in Europa te hel
pen de beschaving, waarin ook de Amerikaanse levenwijze was geworteld, 
te bewaren. Aanneming van de hulp zou, aldus de presidentiële redevoe
ring, bewijzen dat vrije mensen effectief zouden kunnen samenwerken bij 
de verdediging van de vrije instellingen tegen totalitaire druk en dat zij een 
hogere levensstandaard voor hun volk konden bevorderen. Truman riep 
op niet blind te zijn voor het feit dat de communisten het herstel van Eu
ropa bewust volgens hem wilden tegenhouden in de hoop hun totalitaire 
macht te kunnen vestigen. Het herstel van Europa zou bijgevolg ook de 
enige garantie zijn voor het overeind houden van de onafhankelijkheid 
van een groep landen, die een bolwerk vormden voor de beginselen van 
vrijheid, recht en waardigheid van het individu.33

Ook al bestond er begin 1948 nog steeds grote onzekerheid over de vraag 
of de Marshall-hulp in werking zou treden op 1 april 1948 - de streefdatum 
die Truman had genoemd -, over de omvang van de hulp, over de verde
ling van de hulp tussen schenkingen en credieten en de mogelijke verdere 
voorwaarden, de concretere vorm die de hulp door de Congresrede van 
Truman had aangenomen moet er ongetwijfeld voor gezorgd hebben dat de 
fracties in de Eerste Kamer, bij de genoemde gelegenheid begin februari 1948, 
met uitzondering van die van de communisten het plan-Marshall iets posi
tiever hebben beoordeeld dan de niet-communistische fracties in de Tweede 
Kamer in het najaar van 1947 hadden gedaan. Van de Kieft (PvdA) vond dat 
men grote waardering moest hebben voor dit plan, dat immers voorkwam
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dat het levenspeil in Nederland aanmerkelijk zou dalen bij gebrek aan 
deviezen. De wederopbouw kon nu worden voltooid, aldus dit Eerste Ka
merlid. Omdat inmiddels ook het initiatief van Engeland voor een West- 
Europese (verdedigings-)unie was bekend geworden, kon Van Santen (CPN) 
tot geen andere conclusie komen, dan dat er een westelijk blok onder Ame
rikaanse hegemonie in de maak was, waarbij het Marshall-geld het belang
rijkste middel was. Volgens deze visie ging het de Amerikanen om een 
economische, politieke en militaire penetratie in West-Europa. Van de Kieft 
en Van Santen raakten hierover verwikkeld in een heftige woordenstrijd, 
conform de inmiddels tussen beider politieke groeperingen opgelopen 
spanningen (zie hoofdstuk Binnenlandse Zaken, par. VI. a). Beel beperkte 
zich tot de mededeling dat de regering grote waardering had voor de door de 
V.S. in het vooruitzicht gestelde hulp, waarmee van de kant van de regering 
geen groot enthousiasme aan de dag werd gelegd.34 De nieuwe minister van 
Economische Zaken, Van den Brink (KVP), heeft diezelfde dag in de Tweede 
Kamer bij gelegenheid van de behandeling van zijn begroting voor 1948 in 
deze geest van terughoudendheid verklaard dat Nederland geen gouden 
bergen van de Marshall-hulp moest verwachten. Het belang van deze hulp 
was er volgens hem vooral in gelegen dat de wederopbouw kon worden 
voltooid zonder drastische verlaging van het voorzieningspeil. Alleen zo 
kon de basis worden gelegd voor de verdere toeneming van de welvaart. 
Kortom: noch van regeringszijde noch vanuit de Kamers is eind 1947-begin
1948 hoog opgegeven over de Marshall-hulp. Verklaringen van aanhanke
lijkheid jegens de Amerikanen zijn niet gehoord. Scepsis overheerste. Kor
tenhorst (KVP) heeft in de Tweede Kamer op 10 februari 1948 de stemming 
in het parlement en in het land wellicht goed verwoord, toen hij opmerkte 
dat over de merites van het hulpplan niet uitputtend kon worden beraad
slaagd, maar dat hij slechts kon vaststellen dat er een communis opinio in 
het land - behalve aan de uiterst linkerzijde - bestond dat Nederland moest 
meewerken aan het plan en deze hulp niet kon missen.35 Samengevat: 
juichend was men niet, er zaten addertjes onder het gras, maar de hulp 
kwam ook niet ongelegen.

De Tweede Kamer heeft vervolgens de interpellatie van Van der Goes 
van Naters omtrent voorstellen en onderhandelingen waarbij Nederland 
sedert het begin van 1948 rechtstreeks of zijdelings was betrokken, die op 18 
maart 1948 in de Tweede Kamer werd gehouden en samenviel met de be
raadslaging van de Kamer over de regeringsverklaring inzake het Verdrag 
van Brussel, aangegrepen om ook wat meer te weten te komen over de 
ontwikkelingen rond de Marshall-hulp. Vanuit deze Kamer was er plotse
ling veel meer belangstelling voor deze hulp en de organisatie er van. 
Doordat inmiddels de Coup van Praag had plaats gevonden, werd West-Eu- 
ropese samenwerking door alle politieke groeperingen, met uitzondering 
van de communisten, gezien als redmiddel voor Europa. In dat kader kwam 
ook het Marshall-plan, dat in de V.S. in de laatste fase van de wetgevende 
procedure was, ter sprake. Op 15 maart 1948 was verder de tweede conferen
tie van de delegaties van de deelnemende landen van het Europese Herstel
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Programma - waar ook westelijk Duitsland, vertegenwoordigd door de mili
taire bestuurders, als volwaardig 17e lid werd toegelaten - in Parijs geopend. 
Gevoed door de persberichten over deze ontwikkelingen viel de aandacht 
hierdoor vanzelf op de voortgang in het proces tot verwezenlijking van het 
Marshall-plan.

Van der Goes (PvdA) had op 18 maart 1948 aan de regering gevraagd hoe 
het stond met de opbouw van de Nederlandse organisatie voor het Europese 
(Marshall-) hulpprogramma en hoe de regering dacht de Kamer op de hoog
te te houden. Van Boetzelaer had hierop geantwoord met een korte schets 
van de inmiddels tot stand gekomen Nederlandse organisatie voor het Eu
ropese Herstel-Programma (zie verderop, subparagraaf c), alsook met de be
lofte de Kamer langs "de constitutionele weg" op de hoogte te houden van 
het werk van die organisatie. Deze belofte is door middel van uitgebreide 
rapportage nagekomen. Hoewel de Vaste Commisie voor Handelspolitieke 
Aangelegenheden uit de Kamer "enige tijd geleden" was ingelicht over de 
stand van zaken van het Marshall-plan, erkende Van Boetzelaer dat een 
groot aantal vraagstukken rond dat plan bespreking verdienden. Hij meen
de echter dat deze vraagstukken vanzelf aan de orde zouden kunnen ko
men, wanneer de verdragen, die Nederland na de totstandkoming van de 
wet op het hulpprogramma in de V.S. had af te sluiten, aan de goedkeuring 
van de Staten-Generaal zouden worden onderworpen. Van Boetzelaer ging 
er vanuit dat deze procedure zowel de multilaterale overeenkomst tussen 
de deelnemende Europese landen als de bilaterale overeenkomst tussen 
Nederland en de regering van de V.S. zou betreffen. Deze belofte kon de 
minister buiten zijn schuld slechts voor de multilaterale overeenkomst 
vervullen, zoals nog zal worden beschreven.

Deze brave beloften, die geen garantie waren voor grotere mededeel
zaamheid van de kant van de regering over de Marshall-hulp, hebben niet 
kunnen voorkomen dat Sassen (KVP) alsnog zijn ontevredenheid breed
voerig etaleerde over de wijze waarop de regering het parlement in deze 
kwestie behandelde. "Werkelijk niets is ten deze aan de Kamer verstrekt om 
haar in te lichten over de diverse fasen van ontstaan en groei van dit wel
haast meest merkwaardige en grootse plan der wereldgeschiedenis." Geen 
van de belangrijke rapporten van Amerikaanse regeringscomité's als die 
van Harriman en Her ter, die wel in de pers waren samengevat, waren vol
gens Sassen aan de Staten-Generaal medegedeeld. Het was "enigermate ont
stellend", aldus Sassen, dat een interpellatie moest worden gehouden om in 
ieder geval mondeling te worden ingelicht over de meest essentiële ele
menten van het Marshall-plan. Was het niet merkwaardig dat het parle
ment alleen op deze wijze informatie kreeg over de Nederlandse organen 
voor de Marshall-hulp, "die in het eerste jaar van dit herstelplan een waar
de van veel meer dan 1 miljard gulden aan onze nationale economie zullen 
kunnen toevoegen"? Was de regering bereid om, zoals het naar Sassens 
mening hoorde, deze organen voorwerp te maken van een wettelijke rege
ling? Kon de Kamer rekenen op betere voorlichting van de kant van de re
gering? Van Boetzelaer verschool zich in zijn antwoord achter de bewering
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dat de regering zelf problemen had gehad om de hand te leggen op de be
doelde rapporten van Amerikaanse regeringscommissies over de Marshall
hulp. Verder herhaalde hij zijn toezegging, zoals die, hiervoor vermeld, als 
antwoord aan Van der Goes was gegeven: de parlementaire behandeling 
van de goedkeuringswetten zou alles goedmaken. Hij vermeed een belofte 
om de Nederlandse organisatie voor de Marshall-hulp voorwerp van aparte 
parlementaire inmenging te maken. Deze al opgerichte organisatie werd 
kennelijk als een vorm van ministeriële ambtelijke inrichting beschouwd, 
die hoogstens bij de volgende begrotingsdebatten ter discussie kon komen. 
Sassen en de Kamer hebben deze kwestie niet uitgediept.36

Overigens was Sassen dankbaar voor de aangeboden hulp - voor het eerst 
dat de KVP dit nadrukkelijk liet weten: in Indië waren er dan ook op de 
"Renville" voor Nederland al met al gunstige akkoorden gesloten, waar
door men de V.S. niets meer te verwijten had -, die hij een uitstekend mid
del achtte om een nieuwe economische structuur op te bouwen, geen kapi
talistische en geen communistische, maar "een realistische economie, zoals 
haar geijkte naam is geworden", een economie bekroond door een publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie. Alleen zo kon een houdbare basis worden ge
schapen voor de sociaal-economische structuur in Europa, waarbij de wel
vaart in dienst werd gesteld van de fundamentele rechten van de mens. 
Voor de PvdA bood dit debat weer volop gelegenheid om er voor te pleiten 
dat de Marshall-samenwerking gedragen moest worden door een democra
tische, federalistische en ordenende Marshall-politiek voor geheel Europa.37

Daarentegen heeft de CPN in de Tweede Kamer, bij monde van 
Wagenaar en Hoogcarspel, heftig verzet aangetekend tegen de Marshall
hulp, in navolging ook van de politieke resolutie van het CPN-congres van 
25-28 december 1947, waarin het plan-Marshall werd gezien als een bedrei
ging voor de Nederlandse industrie, de scheepvaart en de landbouw en was 
opgeroepen het CPN-plan voor nationale welvaart uit te dragen. De 
Marshall-hulp zou immers een eigen economische ontwikkeling in Neder
land verhinderen vanwege de onderwerping van het land aan de Ameri
kaanse economische belangen. Tegen leningen zei de CPN-fractie geen be
zwaar te hebben, maar wel tegen vormen van steun waaraan maar al te dui
delijke voorwaarden, zoals Truman die had opgesomd, waren verbonden. 
Zo stelde Wagenaar dat de Amerikanen de hulp op elk moment konden 
beëindigen, "wanneer de betrokken regering maatregelen neemt die hun 
niet aanstaan". De Amerikaanse regering behield zich ook het recht voor het 
beheer te voeren over de tegenwaarde in de nationale munt van de ge
schonken dollars (onderdeel van de financiële sanering). De CPN-fractie was 
bevreesd dat de V.S. aldus konden voorschrijven hoe de Nederlandse in
dustrie werd opgebouwd. Ook de leveranties door Nederland van strate
gische grondstoffen aan de V.S. - vermoedelijk tin en bauxiet uit de Over
zeese Gebieden - , die de V.S. conform de door Truman genoemde lijst van 
voorwaarden in de bilaterale overeenkomst met Nederland wilden vast
leggen, achtte de CPN-fractie verdacht. Voor de CPN-fractie gold het hier 
harde producten die Nederland juist nodig had om de eigen handelsver
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dragen met andere landen te kunnen afsluiten. Van Boetzelaer zag in ant
woord op de woordvoerders van de CPN-fractie in de Amerikaanse voor
waarden geen aantasting van de souvereiniteit. Volgens hem ging het hier 
om economische, niet om politieke voorwaarden.38

Inmiddels was het zich uitspreken voor de Marshall-hulp in de Neder
landse politiek geworden tot een toetssteen voor goed vaderlandschap. De 
sombere geluiden over de deviezenproblemen van het land en de snel ge
groeide Oost-West-tegenstelling in de internationale politiek hadden er 
voor gezorgd dat de Marshall-hulp als dringende voorwaarde werd gezien 
om de westerse landen weerbaar te maken tegenover het communisme, dat 
nationaal en internationaal het grootste gevaar betekende. In dit Kamerde
bat van 19 maart 1948 betoogde Kortenhorst (KVP) dan ook, in reactie op de 
redevoeringen van de communisten, dat de CPN slechts speelde op de 
"Verelendung" van de bevolking, "om daardoor te kunnen geraken in een 
situatie, waarin de greep naar de politieke macht voor haar mogelijk wordt". 
Het Marshall-plan was echter volgens Kortenhorst het enige middel om uit 
de problemen te komen: "het is leven of dood; er is geen ander middel". "De 
hulp van buitenaf kunnen wij niet missen." Dat bij die hulp bepaalde voor
waarden werden gesteld, achtte Kortenhorst normaal. Dat gebeurde bij elk 
contract. De verontwaardiging van de CPN over de aantasting van de Ne
derlandse zelfstandigheid was volgens dit Kamerlid dan ook gespeeld. Voor 
hem was het de vraag of de CPN zelf niet al te zeer verbonden was met een 
buitenlandse mogendheid. Hij vergeleek deze dubbelzinnige houding met 
die van de NSB-ers voor de oorlog. "Wij hebben hen verweten dat zij in de 
Kamer zaten met de bedoeling om de vrijheid en de democratie van het 
Nederlandse volk, zodra hun daartoe de mogelijkheid gegeven was, aan te 
tasten en op te ruimen. Thans staan de verhoudingen precies weer zo."39 
Dat de Marshall-hulp een politieke factor was in het Oost-West-conflict 
stond ook voor Kortenhorst buiten kijf, zoals bleek toen hij beweerde dat 
het welslagen van het Amerikaanse hulpplan bij het gelijktijdig en te voor
ziene mislukken van het Molotov-hulpplan "een aantrekkingskracht zal 
uitoefenen ook op die landen, die thans nog in de kluisters van de Russi
sche Sovjetrepubliek geklonken zitten". Ook Goedhart (PvdA) plaatste in de 
Kamer, precies als Kortenhorst, de Marshall-hulp in de politieke strijd tus
sen Oost en West, tussen kwaad en goed. De Sovjet-Unie was volgens hem 
slechts geïnteresseerd in een armoedig Europa, dat gemakkelijk onder de 
voet kon worden gelopen. Zich uitspreken tegen de Marshall-hulp was 
steun verlenen aan deze politieke bedoeling van de Sovjet-Unie, een land, 
volgens Goedhart, dat slechts een groot gevangenenkamp was. Voor 
Goedhart kwam de CPN-houding derhalve neer op landverraad, precies als 
Kortenhorst expliciet had beweerd. De Amerikaanse voorwaarden bij de 
hulpverlening achtte ook Goedhart juist: wie hulp geeft, heeft het recht te 
willen weten wat er mee gebeurt. Van politieke voorwaarden was Goedhart 
niets gebleken. Ook bij dit Kamerlid had de Marshall-hulp een functie in de 
strijd tegen het communisme, toen hij aan zijn stellingname ten gunste van 
het Marshall-plan een betoog knoopte om een machtsoverwicht aan wester-
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se zijde te scheppen teneinde de communistische dreiging te kunnen weer
staan.40 Dat de Marshall-hulp daarvoor de nodige economische fundamen
ten moest scheppen sprak bijna vanzelf. West-Europees bondgenootschap 
en Marshall-hulp werden door de woordvoerders van de grootste partijen 
in de Tweede Kamer dan ook op dat moment op één lijn gezien.

Hier zij vermeld dat de mogelijke realisering van het Marshall-plan se
dert de Congresrede van president Truman niet alleen binnen het Neder
landse parlement, maar ook daarbuiten tot een opmerkelijke scheiding der 
geesten heeft geleid. Bij de democratisch-socialistische partijen in Europa 
kwam het begin 1948 tot een botsing. De West-Europese socialistische par
tijen, zoals de PvdA, waren voorstander van de Marshall-hulp, zolang die 
hulp geen inmenging in de binnenlandse politieke en sociale structuur be
tekende; de zusterpartijen uit enkele Oost-Europese landen wezen die hulp 
zonder meer af. De samenwerking die al deze socialistische partijen eind
1947 in Antwerpen hadden beproefd liep hierop spaak. De West-Europese 
socialistische partijen kwamen in maart 1948 (Seldsdonpark, UK) apart bij
een om over de Marshall-hulp te praten. Aan dit overleg namen voor Ne
derland onder meer de Tweede Kamerleden Vorrink, Van der Goes van 
Naters, Nederhorst en Hofstra deel. De Amerikaanse hulp werd daar alge
meen begroet als een noodzakelijke voorwaarde om tot een nieuw Europa 
te komen. Parallel hiermee verliep de breuk tussen de verschillende werk
nemersorganisaties. Op nationaal niveau kwam de EVC tegenover de an
dere grote vakorganisaties te staan. Terwijl de EVC de CPN-lijn volgde en de 
Marshall-hulp slechts beschouwde als een middel om West-Duitsland te 
herstellen en Nederland te doen degraderen tot "groenteboer van het Roer- 
kapitaal", hebben NVV, KAB en CNV met de georganiseerde werkgevers en 
met de Stichting voor de Landbouw in januari 1948 overleg gevoerd over de 
toepassing van de Marshall-hulp in Nederland op instigatie van het kabinet. 
De betrokken organisaties verklaarden vervolgens de uitwerking van het 
hulpplan voor Nederland te steunen. De Marshall-hulp werd van histori
sche betekenis geacht. Vertegenwoordigers van deze organisatie namen zit
ting in de Raad van Advies voor de Marshall-hulp. Internationaal werd de 
Marshall-hulp tezelfdertijd de oorzaak van een conflict binnen het nog 
jonge Wereldvakverbond, dat zich onder druk van onder meer de Sovjet- 
Unie op korte termijn wilde uitspreken over de Amerikaanse hulp. Door de 
meeste westerse vakorganisaties werd dit verbond vervolgens genegeerd en 
werd apart vergaderd over de Marshall-hulp, waaruit een samenwerkings
verband van West-Europese vakverenigingen met het oog op deze hulp 
voortvloeide onder voorzitterschap van de Nederlandse Evert Kupers van 
het NVV. De westerse vakorganisaties gingen nog datzelfde jaar over tot de 
oprichting van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen.41

De Kamers verlangen inzicht in de deviezenpositie, begin 1948
Aanvankelijk hebben de Kamers zich kennelijk tevreden gesteld met 

hetgeen Lieftinck in de Memorie van Antwoord van november 1947 aan de 
Tweede Kamer heeft meegedeeld en dat neerkwam op het dilemma tussen
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twee modellen: A en B. Het is niet onmogelijk dat het parlement het ver
trouwen had dat de Amerikaanse hulpverlening keurig zou aansluiten op 
de dollarlening van de Wereldbank en dat de door Lieftinck geschilderde 
problematiek onderdeel was van het onderhandelingsproces met de Ameri
kanen over de hulpverlening. Over de ware aard van het geraamde devie- 
zentekort voor 1948 zijn de Kamers lang onwetend gebleven, zodat, toen de 
geruchtenstroom in Nederland daarover op gang kwam, de Kamers onge
rust werden over de financieel-economische toestand van het land en over 
hun eigen rol in de besluitvorming over de te nemen maatregelen.

Lieftinck had, zoals hiervoor al is betoogd, in december 1947 de bevolking 
op de hoogte willen stellen van de ware toestand van de deviezenkas, maar 
om diverse redenen daarvan af moeten zien. Nadat echter de Nederlandse 
regering onder de nodige al eerder beschreven druk van de V.S. in beginsel 
akkoord was gegaan om met de Republiek Indonesia op de "Renville" tot 
een akkoord te komen langs de lijnen zoals de V.N.-commissie voor Goede 
Diensten die in samenhang met Nederlandse en Republikeinse verlangens 
had ontworpen, kon Lieftinck in de REA van 14 januari 1948 constateren dat 
de sfeer tussen de V.S. en Nederland aan de vooravond van de officiële 
overeenkomst in Indië (17 januari 1948) was opgeklaard en dat het daarom 
niet langer noodzakelijk en verantwoord was te zwijgen over de deviezen- 
problematiek tegenover de bevolking. De verslechtering van de dollarkas - 
De Nederlandsche Bank had al goud (ten dele het uit Duitsland terugge
wonnen monetaire goud) moeten afgeven - moest en kon openbaar worden 
gemaakt. De REA meende dat een nota voor de Tweede Kamer moest wor
den opgesteld, waarna in een radiorede de bevolking zou worden ingelicht. 
Ambtelijke molens malen echter vaak langzaam, zodat deze nota voor de 
Tweede Kamer, die de deviezenpositie in het brede kader van de economie 
van het land moest plaatsen, de nodige tijd aan voorbereiding vergde. On
zekerheid over de mogelijkheid voor Nederland om van het voorschot- 
fonds van de Marshall-hulp gebruik te maken - het Amerikaanse Congres 
wilde met name een veel straffer toezicht op de toewijzing van de gelden 
voor deze hulp, zo had de regering via de rapportage uit Washington ver
nomen - was eveneens oorzaak van de vertraging in de uitvoering van het 
genoemde REA-besluit. Het gevolg was dat over de deviezenkas langer dan 
bedoeld een waas van geheimzinnigheid lag. Toen dan ook prof.drs. S. 
Posthuma, een der directeuren van De Nederlandsche Bank, eind januari
1948 publiekelijk liet weten dat, als de Marshall-hulp niet vóór 1 maart 1948 
in een of andere vorm aan Nederland zou worden verleend, Nederland 
zonder deviezen zou komen te zitten en rantsoenverlaging en inkrimping 
van de investeringen onvermijdelijk waren, sloeg dit in Nederland in als 
een bom. De onafhankelijke positie van de Bank zorgde er immers voor dat 
dit bericht zeer serieus werd genomen en niet werd gezien als een drukmid
del op de Amerikanen.42

De Tweede Kamer heeft de (verlate) debatten over de begroting van Eco
nomische Zaken onmiddellijk aangegrepen om naar aanleiding van het 
verhaal van Posthuma over de deviezentoestand te spreken. Natuurlijk was
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de minister van Economische Zaken niet de eerstverantwoordelijke man op 
deviezengebied. Het Centraal Planbureau echter ressorteerde onder EZ en dit 
CPB was naar men wist uit mededelingen van Lieftinck grotendeels verant
woordelijk voor de modellen voor het deviezenverbruik in 1948 die 
Lieftinck eind 1947 had bekend gemaakt. Een andere overweging was dat 
men mocht verwachten dat de nieuw aangetreden minister van EZ, Van 
den Brink (KVP), als oud-Eerste Kamerlid gevoelig was voor de vraag het 
parlement adequaat in te willen lichten.

Het was het PvdA-Kamerlid Nederhorst die op 10 februari 1948 stelde dat 
het zo niet langer kon. Als er gevaren dreigden, zoals Posthuma die had 
omschreven, dan diende de Kamer te worden ingelicht om zich uit te kun
nen spreken over de vraag waar de bezuinigingsklappen dan moesten val
len. Het handjeklap achter de coulissen beviel hem niet. " Hier wordt onbe
wust getornd aan de democratische rechten van het Parlement." Hij vroeg 
derhalve aan de regering om een productieplan voor 1948 - dat de functie 
van het achterwege gelaten Nationaal Budget voor 1948 moest overnemen 
(vgl. par.I.3.b in dit hoofdstuk) - en om een nieuwe deviezennota, opdat de 
Kamers vooraf en niet achteraf opening van zaken werd gegeven. Hij vond 
bijval bij Smeenk (ARP) en Korthals (VVD). Het antwoord van Van den 
Brink was vaag. De minister zei weliswaar dat een breuk in de gevoerde 
productie- en voorzieningspolitiek moest worden vermeden en dat de rege
ring alle consequenties had overwogen, maar hij deelde tegelijk mee dat de 
Marshall-hulp als herstelprogram van lange termijn voor Nederland de ab
solute voor waarde was om de wederopbouw te voltooien. "Zou ons land 
verstoken blijven van deze credietverlening, die in feite een verstrekking 
van goederen is, dan zou onze welvaart terugvallen op een peil, dat onge
veer te vergelijken is met dat in de jaren 1942 en 1943."43 Dat was wel een 
zeer omineuze mededeling, die in feite het model-B in andere bewoordin
gen weergaf. De vraag was wel - zeker gelet op de stelling van Van den Brink 
dat de Marshall-hulp moest worden gebruikt voor productieve doeleinden 
en niet voor verbetering van het consumptiepakket - of het jaar 1948 zelfs 
met Amerikaanse hulp niet een zeer moeilijk jaar zou worden. Wat zou er 
gebeuren als de hulp pas zou komen, nadat Nederland alle beschikbare de
viezen had verbruikt en tot liquidatie van goud en beleggingen in de V.S. 
moest overgaan? Welke consumptie en welke investeringen zouden dan 
moeten worden beknot? Moest bij het doorhakken van knopen op dit ter
rein het parlement niet tijdig over de nodige gegevens beschikken? Vandaar 
dat Nederhorst (PvdA), die dit soort vragen had, geen genoegen nam met 
het antwoord van Van den Brink en bij motie, "gezien de economische 
moeilijkheden waarvoor Nederland zich gesteld ziet", waarbij "de grootst 
mogelijke openbaarheid" gewenst werd geacht, aan de regering om een eco
nomisch plan voor 1948 en een nota over de deviezenpositie van het land 
op dat moment vroeg. De liberaal Korthals sloot hierop aan door aan de mi
nister te vragen zich in verbinding met Lieftinck te willen stellen en de Ka
mer de nodige gegevens te willen sturen, omdat de Kamer niet meer als 
voorheen, met vage mededelingen en geruststellingen, ter ruste kon gaan.44
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Van den Brink antwoordde dat hij met Lieftinck contact zou opnemen om 
een deviezennota aan de Kamer uit te brengen. Een economisch plan voor
1948 achtte hij echter niet uitvoerbaar, omdat het onmogelijk was de be
schikbare hoeveelheden deviezen te schatten en per sector vooraf te bepalen 
hoe die deviezen besteed zouden kunnen worden. Nederhorst trok daarop 
zijn motie in.45

Ook de Eerste Kamer was gaan rebelleren tegen de geringe opening van 
zaken over de deviezenkwestie. Hier was het Lieftinck die de volle laag 
kreeg. In zijn Memorie van Antwoord van 11 februari 1948 over het alge
mene financiële beleid was deze minister inzake het deviezen vraagstuk niet 
veel verder gegaan dan het opsommen van wat algemene oorzaken voor de 
dollarschaarste. Zo was volgens hem de agrarische productie in Nederland 
in 1947 tegengevallen, zodat meer voedsel voor mens en dier moest worden 
geïmporteerd. De vraag naar goederen had de prijzen op de wereldmarkt in
1947 nog verder opgeschroefd, zodat meer deviezen moesten worden be
steed om hetzelfde pakket als in 1946 te kopen. Het handelsverkeer met Bel
gië had zich zo ongunstig voor Nederland ontwikkeld dat de tekorten moe
sten worden afgedekt in goud en deviezen. Tenslotte noemde Lieftinck het 
een groot nadeel dat de inwisselbaarheid van het pond sterling in de dollar 
slechts korte tijd in 1947 mogelijk was geweest, waardoor Nederland het 
pondenbezit niet meer kon besteden in dollargebieden.46 Cijfers over de 
ware toestand van de vreemd-geld-kas gaf de minister ook aan de Eerste 
Kamer niet. Voor Pollema (CHU) reden om op 17 februari 1948 te stellen dat 
inzake het deviezenbeleid van een behoorlijk overleg tussen de minister en 
de Kamers geen sprake was geweest. Hij vroeg om meer gegevens. Lieftinck 
kondigde daarop aan dat er een deviezennota zou komen, waarmede hij de 
toezegging van Van den Brink - die niet op de hoogte was van het in de 
REA al in januari 1948 genomen besluit om een dergelijke nota voor te be
reiden - aan de Tweede Kamer vervolmaakte.

Wél heeft Lieftinck aan de senaat vast enkele inlichtingen gegeven over 
de voorgenomen regeringsmaatregelen op deviezengebied. Hoewel de kans 
op het daadwerkelijk verkrijgen van Amerikaanse hulp zich niet ongunstig 
liet aanzien, meende de regering, aldus Lieftinck, dat toch een aantal voor
zieningen moest worden getroffen vóór de inwerkingtreding van het hulp
program om te voorkomen dat "liquiditeitsmoeilijkheden ten aanzien van 
onze dollarhulpmiddelen" optraden. De minister zei het dollaraankooppro- 
gram op drie manieren te willen beknotten: de noodzakelijke invoeren uit 
niet-dollargebieden laten komen; uitstel van noodzakelijke aankopen naar 
een later tijdstip; het achterwege laten van voorgenomen bestellingen. Ver
volgens meende de minister dat een begin moest worden gemaakt met het 
vorderen van bepaalde Amerikaanse effecten. Dit laatste voornemen werd 
gerealiseerd, toen de deviezenbekendmaking 3/1948 van 26 februari 1948 
werd uitgevaardigd, waarbij bepaalde soorten, aan Nederlandse ingezetenen 
in eigendom toebehorende in Amerikaanse of Canadese dollars luidende, 
buitenlandse obligaties werden gevorderd. Lieftinck heeft derhalve van deze 
gelegenheid gebruik gemaakt om een pakket maatregelen, ter uitwerking
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van de onder zijn druk door het kabinet eerder genomen besluiten, na een 
gesprek hierover tussen de ministers van Financiën, Economische Zaken en 
Landbouw, alsmede Hirschfeld en Holtrop en het daartoe een dag tevoren 
gegeven verlof door het kabinet, bekend te maken (alleen de belening van 
goud ter waarde van 66 miljoen dollar bleef hierbuiten). Lieftinck voegde er 
tegenover de senaat aan toe dat in dit bezuinigingsprogram het uiterste zou 
worden gedaan om ernstige stagnatie of werkloosheid te vermijden. Hij 
meende echter namens de regering deze mededeling te moeten doen, "opdat 
de Staten-Generaal de gerustheid zal hebben, dat de regering niets nalaat om 
de overzijde te halen, waar de Marshall-hulp, naar wij verwachten, ons zal 
opvangen, terwijl zij deze periode zal trachten door te komen zonder dat 
ernstige economische en sociale gevolgen in ons land hun intrede doen". 
Nadrukkelijk heeft Lieftinck de Eerste Kamer voorgehouden dat realisering 
van het Europese Herstelprogramma, zoals de Marshall-hulp officieel heet
te, niet tot een aanzienlijke verhoging van het welvaartsniveau zou leiden. 
Grote bedragen aan deviezen waren nodig om "het huidige welvaartsni
veau te continueren of althans een terugval te voorkomen". Ongemoti
veerde verwachtingen wilde Lieftinck daarom voorkomen.47 Eerste en 
Tweede Kamer hebben op de aankondiging door Lieftinck van het pakket 
regeringsmaatregelen verder niet gereageerd: men wachtte liever de devie- 
zennota-1948 af. Aangezien geen concrete bezuinigingen op eerste levensbe
hoeften waren aangekondigd en de regering had laten weten vitale impor
ten veilig te stellen, moeten de parlementariërs het gevoel hebben gehad dat 
het allemaal wel niet zo'n vaart zou lopen. Daar hebben zij gelijk in gehad.

Het antwoord van de regering: de deviezennota-1948
De deviezennota van 31 maart 1948, ondertekend door Lieftinck, Van den 

Brink en Mansholt, kon enerzijds voor 1947 gunstige ontwikkelingen voor 
het Nederlandse handelsverkeer vaststellen, anderzijds moest worden ge
constateerd dat de problemen, zoals geschetst in de deviezennota van 1947, 
even groot zo niet groter waren. Centraal stond de dollarschaarste. Hoewel 
het handelsvolume in 1947 vergeleken met 1946 was opgelopen met 70% en 
de invoer in 1947 voor een hoger percentage dan in 1946 gedekt was door de 
uitvoer, bleek dat het importsaldo uit de dollargebieden was toegenomen 
(voor 500 miljoen gulden hoger dan in 1946). Doordat bestellingen uit 1947 
afgerekend en geleverd zouden worden in 1948, kon verwacht worden dat 
in 1948 alleen daarom al een moeilijk dollarjaar zou worden, tenzij nieuwe 
bestellingen werden afgeknepen. Hoewel het commerciële verkeer binnen 
Europa was toegenomen, werd het steeds moeilijker binnen het nauwe 
raamwerk van de bilaterale handelsakkoorden, waarin evenwicht moest 
worden bereikt om met gesloten beurzen te handelen, afzet te vinden voor 
Nederlandse producten. Die producten golden vaak als "zwak" - consump
tieartikelen - en konden slechts worden ingebracht in de akkoorden tegen 
"zwakke" producten uit andere landen. Die producten had Nederland echter 
ook niet nodig. Alle Europese landen zochten zoveel mogelijk hun betere 
exportproducten te reserveren voor export naar landen met sterke valuta.
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Hen probleem was dat Nederland niet als voor de oorlog harde producten als 
tin e.d. - uit Indië - had aan te bieden. Een aantal Europese landen, waaron
der België, die aanvankelijk credieten hadden verleend om het handelsver
keer met Nederland mogelijk te maken, konden en wilden die niet meer 
verstrekken. Het handelsverkeer met Duitsland bleef teleurstellend laag. 
Verwacht moest derhalve worden dat in 1948 deze problemen in het han
delsverkeer niet zouden verdwijnen. Op credieten van Europese partners 
behoefde niet te worden gerekend. Het resultaat van de nog nader te 
noemen multilaterale compensatieovereenkomst tussen de Beneluxlanden, 
Frankrijk, en Italië van 18 november 1947 - een gevolg van de besprekingen 
in Parijs van de 16 Europese landen over de Marshall-hulp - was te beschei
den om hoge verwachtingen te wekken voor 1948. Het kwam derhalve weer 
allemaal neer op een tekort aan dollars, die nodig waren om de noodzake
lijke importgoederen te betalen. De problemen in de dollarvoorziening in
1947 waren om velerlei redenen opgelopen - enkele zijn hiervoor al aange
duid -, waarbij kwam dat de opneming van het crediet bij de Internationale 
Bank door de vele eisen die gesteld waren aan het productieve karakter van 
de besteding van deze gelden traag verliep en particuliere credietgevers 
hangende de realisering van de Marshall-hulp geen interesse toonden. De 
dollarliquiditeitspositie was zodanig verzwakt dat de kasmiddelen van De 
Nederlandsche Bank op 1 januari 1948 nog slechts 15 miljoen dollar bedroe
gen. Inzetting van het uit Duitsland terug ontvangen geroofde goud en li
quidatie van Nederlandse bezittingen in de V.S. bleven over om de 
goederenaanvoer op een bepaald peil te handhaven. Aan afgifte van goud 
en liquidatie van effecten waren grenzen gesteld. De regering wenste zekere 
dekking van de bankbiljettencirculatie te handhaven en vond het noodza
kelijk, gelet op de toestand waarin het Koninkrijk verkeerde, een laatste re
serve beschikbaar te hebben "ter waarborging van de meest elementaire be
langen". Ook de vordering van de Amerikaanse effecten moest met mate 
geschieden, onder meer omdat dit bezit was gereserveerd voor schuldaflos
sing op Amerikaanse leningen.

Uit dit betoog vloeide voort dat het goederenaankoopprogram moest 
worden bijgesteld. Tussen het model A (onverminderd blijven kopen) en 
model B (drastische verlaging omdat er geen Amerikaanse hulp zou ko
men) stelde de regering voor om voor de eerste maanden van 1948 een mo
del C te hanteren, waarbij het betalingsbalanstekort (=dollartekort) op jaar
basis niet op 2 miljard gulden doch op 1500 miljoen gulden zou uitkomen. 
Voor het eerste kwartaal van 1948 werd 100 miljoen dollar uitgetrokken in 
plaats van 180 miljoen dollar (ongewijzigd beleid). Voorraadvorming in het 
bedrijfsleven moest worden gereduceerd en invoer van kapitaalgoederen tot 
een minimum teruggebracht. Daarna zou voor de volgende drie maanden 
iets meer ruimte worden gegeven om een te grote breuk tussen het beleid
1947 en het mogelijke ruimere beleid bij realisering van het Marshall-plan 
te voorkomen. Het tussenplan zou, indien de hulp in het eerste halfjaar
1948 zou starten - de vastere vorm van de hulp werd in deze nota verdis
conteerd -, derhalve slechts voor beperkte tijd gelden (vermoedelijk 6
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maanden). Het "reculer pour mieux sauter" rechtvaardigde dan ook de inzet 
van goud en de Amerikaanse effecten. De Amerikaanse hulp zou zeker het 
verzorgingspeil niet brengen boven dat van 1947, maar er allereerst op ge
richt zijn de productiecapaciteit op te voeren om toekomstige welvaart te 
kunnen verdienen. De opbouw van de productie in Europa zou het moge
lijk maken, samen met een soepeler systeem voor het inter-Europese beta
lingsverkeer en de uitbouw van tolunies zoals de Benelux, minder afhan
kelijk te worden van producten uit de dollargebieden en door onderlinge 
ruil van goederen en diensten in de behoeften aan importgoederen te kun
nen voorzien. Een grotere economische eenheid in West-Europa was daarbij 
hoogst noodzakelijk. Het toekomstig verzorgingspeil van Nederland bleef 
afhankelijk van het hervatten van het driehoeksverkeer met Azië. "Herstel 
van orde en rust in Nederlands-Indië is daartoe een onontbeerlijke voor
waarde, waarop alle krachten der Regering gericht zijn."48 Voor Nederland 
was verder geboden: sanering van de staatsfinanciën, consolidatie van de 
buitenlandse en binnenlandse leningen, evenwicht in de staatsbegroting; 
aanmoedigen van export naar dollargebieden onder meer door premie in de 
vorm van een deel van de opbrengst in deviezen voor de exporteurs; be
vordering van de arbeidsproductiviteit.

Deze nota, die in grote lijnen een goed overzicht bood van de beleidskeu
zes voor de overheid aan de vooravond van de Amerikaanse hulpverle
ning, heeft parlementair geen vervolg gekregen. De Vaste Commissie voor 
Handelspolitiek achtte het, onder dankzegging aan de ministers voor hun 
informatie, beter de nota niet in behandeling te nemen, maar een nieuwe 
deviezennota af te wachten, waarin rekening zou kunnen worden gehou
den met de voor "onze deviezenpositie van overheersend belang zijnde ge
volgen van de Marshall-hulp."49 Een dergelijke nota is op 27 april 1949 in
gediend bij de Tweede Kamer en weerspiegelde het geheel veranderde kli
maat in Nederland: door de hulp was het mogelijk geworden de exportin- 
spanning van Nederland op te voeren, waardoor 1948 een veel beter jaar 
was geworden dan 1947. Het dollar tekort van ruim 1 miljard gulden kon 
worden opgevangen door de Amerikaanse hulp van 330 miljoen dollar in 
1948. De wederopbouw kon ononderbroken worden voortgezet; de rantsoe
nering kon grotendeels worden afgeschaft. Er was licht aan het einde van de 
tunnel. Dezelfde ministers die de nota in 1948 hadden ondertekend en nog 
te worstelen hadden met de onzekerheid over de vraag hoe lang de import
restricties naar model-C zouden gelden, konden de nota-1949 besluiten met 
de hoop uit te spreken dat de gunstige tendens, die de betalingsbalans van
1948 vertoonde vergeleken met die van 1947, "zich ook in dit jaar moge 
voortzetten en dat de verenigde pogingen der samenwerkende landen om te 
komen tot een oplossing van de fundamentele problemen waarmede West- 
Europa worstelt, met succes worden bekroond". De "bloedtransfusie" op 
economisch gebied die de Amerikanen Europa verleenden scheen de patiënt 
te helpen. Spoedig zou hij op eigen benen moeten kunnen staan.50

De deviezennota-1948 is derhalve slechts een momentopname geweest 
van een patiënt die nog koorts had. Het geneesmiddel scheen onderweg te
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zijn, maar de vraag was wanneer de patiënt het geneesmiddel kon gaan ge
bruiken. De ontwikkelingen in Amerika wezen er inmiddels op dat de 
hulpverlening in het voorjaar van 1948 daadwerkelijk tegemoet kon wor
den gezien.

c. De Marshall-hulp wordt realiteit
Sinds de indiening bij het Congres had het voorstel voor hulp aan Europa 

(Marshall-plan) in begin 1948 wel enige vorderingen gemaakt, al was het 
tempo door de kritiek van sommige republikeinen vertraagd. De republi
keinse senator en machtige voorzitter van de senaatscommissie voor bui
tenlandse betrekkingen Vandenberg stond echter aan de zijde van Marshall. 
Laatstgenoemde had gedurende het wetgevingsproces voor dit hulpplan re
gelmatig overleg met de senator en werkte aldus in de beste "bipartisan"- 
traditie. Met de nodige druk, waarbij door Marshall én door Vandenberg ge
bruik werd gemaakt van de snel opgelopen spanningen tussen Oost en West 
in Europa - mislukking Duitslandoverleg eind 1947; gelijkschakeling in 
Oost-Europa uitlopend op de Coup van Praag -, en door met bepaalde belan
gen van het Amerikaanse bedrijfsleven, waarmee Marshall uitstekende re
laties onderhield, nadrukkelijk rekening te houden, is het gelukt een groot 
deel van de republikeinen over de streep te krijgen. Na de "hearings", waar
bij Marshall ter verdediging van het hulpplan met klem heeft aangedron
gen niet te bezuinigen op de "belegging in de vrede", kwam het voorstel tot 
hulpverlening in de plenaire zitting van de Amerikaanse Senaat op 1 maart 
1948 aan de orde. Op 17 maart 1948 werd het plan daar met 69 tegen 17 stem
men aangenomen. Op diezelfde dag heeft Truman een rede voor het Con
gres gehouden, waarin hij, naast maatregelen op militair gebied, om spoed 
vroeg bij de behandeling van het voorstel voor het Europese Herstel Pro
gram. In deze redevoering werd de Sovjet-Unie naar aanleiding van de ge
beurtenissen in Tsjechoslowakije in februari 1948 verweten de onafhanke
lijkheid en het democratisch karakter van veel landen te hebben vernietigd 
en te bedreigen.51 Het voorstel voor de hulp aan Europa kwam daarna onder 
zekere druk - het State Department heeft ook op haast aangedrongen in ver
band met de parlementsverkiezingen in Italië op 18 april 1948 - in behande
ling bij het Huis van Afgevaardigden. Op 31 maart 1948 werd het voorstel 
voor het Europese Herstel Program met 329 tegen 74 in dit Huis aangeno
men. Truman tekende op 3 april 1948 de Foreign Assistance Act (FAA). Deze 
autorisatiewet - waarop later de toewijzingswetten zouden moeten volgen - 
was verdeeld in vier titels, waarvan slechts de eerste de steun aan Europa 
regelde (waarbij Spanje werd uitgesloten). De andere drie delen betroffen 
hulp aan het kinderfonds van de V.N., militaire hulp aan Griekenland en 
Turkije en hulp aan China.52 Voor de eerste 12 maanden na 1 april 1948 
werd 5.3 miljard dollar voor Europa uitgetrokken. Het totale hulpprogram
ma zou 4V4 jaar belopen, maar het Congres kon per jaar de gelden toewijzen. 
Senator Vandenberg had weten te bereiken, dat het Congres aldus meer 
greep op de zaak hield gedurende de looptijd en daarmee ook de Europese 
samenwerking in het kader van het hulpprogramma kon toetsen. Alleen zo
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kon het laatste verzet in het Congres tegen de totale aanvrage van 17 miljard 
dollar worden verbroken.53

In de FAA (I) was een preambule opgenomen, waarin onder meer werd 
betoogd dat de situatie in Europa een gevaar was voor de vrede, voor de 
doeleinden van de V.N. en de belangen van de V.S.. Het bereiken van een 
gezonde economie in Europa was voorwaarde voor het handhaven van de 
vrijheid in de Europese landen. Om deze basis te leggen was een plan nodig 
voor al die landen, die bereid waren samen te werken bij vergroting van de 
productie en de internationale handel, het voeren van een stabiel monetair 
beleid en de ontwikkeling van economische samenwerking zoals op het ge
bied van de wisselkoersen en tariefafbraak, waarbij de Europeanen het 
voorbeeld van de ene grote markt van de V.S. voor ogen werd gehouden. 
De hulp zou slechts verleend worden aan die landen, die tot deze samen
werking bereid waren. Deze verklaring, uitgewerkt in de nodige artikelen in 
de FAA, zou ook de basis vormen van de tekst van de overeenkomst over 
de OEES en de bilaterale verdragen tussen de V.S. en de deelnemende lan
den. De FAA bevatte verder bepalingen over onderwerpen als de inschake
ling van de particuliere handelskanalen, transfergaranties voor Amerikaan
se investeringen in het kader van deze hulp en inschakeling van de Ameri
kaanse scheepvaart bij het vervoer van hulpgoederen voor Europa (tot 50% 
van het volume). De overdracht van overtollige schepen was ten opzichte 
van het voorstel van Truman van december 1947 beperkt. Deze artikelen 
over schepen en vervoer waren het gevolg van acties van Amerikaanse 
scheepvaartbelangen bij het Congres en zouden in het Nederlandse parle
ment door de CPN worden aangegrepen om aan te tonen dat de Europese 
landen moesten buigen voor Amerikaanse belangen. Het Congres had 
eveneens bij amendement bewerkstelligd dat hulpgoederen door de Euro
pese landen niet mochten worden gebruikt voor export naar Oost-Europa, 
wanneer deze goederen konden dienen voor de aanmaak van materiaal dat 
in de V.S. zelf voor een exportverbod in aanmerking was gekomen. Dit pas
te in het geleidelijk opgevoerde handelsembargo op Oost-Europa, dat ook 
Nederland, dat belang had bij het overeind houden van het handelsverkeer 
met Oost-Europa, voor dilema's zou plaatsen, zoals ook andere Marshall- 
hulplanden die als Nederland florerende handelsbetrekkingen met Oost- 
Europese landen onderhielden. In de FAA werd verder bepaald dat van de 
5.3 miljard dollar voor het eerste jaar 20% in leningen diende te worden 
uitgezet. De Eximbank in Washington zou de administratie van de credieten 
regelen. De administrateur van het Hulpprogramma kon de hulp stoppen 
als de bijstand niet meer in overeenstemming was met het nationale belang 
van de V.S.. Nadrukkelijk werd de Europese samenwerking voorwaarde 
voor het succes van de hulp genoemd.54

Op 5 april 1948 trad de wet in werking en werd onmiddellijk 1 miljard 
dollar vrijgegeven voor de eerste hulp, waarvan bijna de helft bestemd was 
voor Engeland en Frankrijk. Italië kwam op de derde plaats en Nederland 
was door de slechter geworden economische toestand opgeschoven naar de 
vierde plaats, wat een gevolg was van de aanhoudende klachten van Ne
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derlandse kant en wellicht een beloning ook voor de goedwillende politiek 
in Nederlands-Indië (Renville). Op deze 5e april benoemde Truman Paul G. 
Hoffman, succesvol zakenman en op dat moment president van een auto- 
mobielconcern, tot Administrator, dat wilde zeggen hoofd van het Centrale 
Bureau van het Europese Hulp Programma in Washington, de Economic 
Cooperation Administration (ECA), dat onder het State Department ressor
teerde. Met de benoeming van Hoffman werd ostentatief getracht de mede
werking van het Amerikaanse bedrijfsleven aan het hulpplan te verzeke
ren. De Administrator moest de uitvoering van het hulpprogramma tegen
over het Congres verantwoorden en had daarom de "cabinet rank" gekre
gen. De ECA zou de hulp verlenen aan de hand van de voorstellen die de 
organisatie van de Europese Marshall-hulplanden zou indienen. De ECA 
zou daartoe een Europese vertegenwoordiging in Parijs vestigen, het Office 
of the Special Representative (OSR), aanvankelijk onder Averell Harriman, 
die de ambassadeursrang kreeg. Hij zou de V.S. vertegenwoordigen in de 
Organisatie voor Europese Economische Samenwerking, waarin de 16 deel
nemende landen tot onderling samenhangende plannen voor de verdeling 
van de Amerikaanse hulp moesten komen (zie volgende subparagraaf). 
Daarnaast werden per land de zogeheten ECA-Country Missions opgezet. In 
Nederland stond deze missie achtereenvolgens onder leiding van Alan Va- 
lentine, president van de universiteit van Rochester en directeur van ver
schillende bedrijven, en Clarence Hunter. De ECA-missie voor Nederland 
arriveerde op 27 juli 1948.55

Per land werden ambtelijke organisaties opgezet, die moesten samen wer
ken met de ECA-missies, materiaal moesten leveren voor de hulplijs ten 
van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) en 
betrokken waren bij de verdeling van de gelden. In Nederland was gekozen 
voor een zelfstandige organisatie, los van de BEB van Economische Zaken. 
In de Inleiding van Buitenlandse Zaken is gerefereerd aan de beslissing in 
het najaar van 1946 om de BEB als coördinerende instantie, onder instructie 
van de REA, met de zorg voor het handelsverkeer met het buitenland te be
lasten. Zolang geen andere stappen waren genomen, lag het voor de hand 
dat de BEB zich ook tijdens de conferentie van Parijs en de afwikkeling er
van de eerstaangewezen instantie in Nederland achtte en ook als zodanig 
kon optreden. Aan de andere kant was het niet te verwonderen dat Lieftinck 
eind 1947 meende dat zijn departement de nodige inspraak moest kunnen 
hebben in het Marshall-hulpbeleid in Nederland, aangezien het ministerie 
van Financiën vergaande bevoegdheden inzake het deviezenbeleid had ge
kregen en de Marshall-hulp weliswaar gericht was op herstel van de eco
nomie van Europa, maar in de praktijk allereerst werd gezien als leniging 
van de deviezennood. Om de competentiestrijd tussen Buitenlandse Zaken, 
Economische Zaken en Financiën te vermijden heeft Hirschfeld op verzoek 
van de regering een model gemaakt voor de Marshall-organisatie in Neder
land, dat ook is nagevolgd. Hij stelde een regeringscommissariaat voor het 
Europese Herstel Program (Marshall-hulp) voor, dat verantwoording schul
dig zou zijn aan een comité van betrokken ministers (i.c. de REA) en dat tot
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taak kreeg al het werk, dat met de Marshall-hulp voor Nederland samen
hing te coördineren en het contact te onderhouden met de Amerikaanse 
ECA-missie in Nederland, via de Nederlandse ambassade in Washington 
met de ECA aldaar, alsook met de OEES in Parijs. De bedoelde regerings
commissaris zou het hoofd moeten zijn van de Nederlandse delegatie naar 
deze OEES in Parijs en Nederland vertegenwoordigen in de diverse interna
tionale raden en comité's. De regeringscommissaris stonden twee belangrij
ke overlegorganen uit bestuur en maatschappij ter zijde. Een interdeparte
mentale werkcommissie zou onder voorzitterschap van de regeringscom
missaris het beleid met betrekking tot de Marshall-hulp aan Nederland en 
de uitvoering ervan bespreken, waarnaast een Raad van Advies voor de 
Marshall-hulp met vertegenwoordigers uit de industrie, de landbouw, de 
bankwereld, werkgevers- en de grote werknemersorganisaties en de econo
mische wetenschap zou worden ingesteld, eveneens onder voorzitterschap 
van de regeringscommissaris. De programmering van het Europees Herstel 
Program in Nederland zou door Economische Zaken worden verzorgd (afd. 
IV van het directoraat-generaal voor de BEB onder mr. P.A. Blaisse).56

Het kabinet heeft op 14 januari 1948 besloten deze organisatie door te 
voeren, ook al was de nieuwe minister van Economische Zaken - minister 
Huysmans gaf om gezondheidsredenen zijn functie op diezelfde dag juist op
- in deze opzet niet gekend. Men had haast. Bij ministeriële beschikkingen 
van de ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Economische Za
ken werd de organisatie voor de Marshall-hulp in Nederland vastgelegd. 
Hirschfeld was bereid het verzoek van de REA om het regeringscommissa- 
riaat te bekleden in te willigen. De man die als secretaris-generaal van het 
voormalige departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in de oor
logsjaren er alles aan had gedaan het economisch en derhalve het fysieke 
bestaan van het Nederlandse volk op gang te houden en daarbij in geregeld 
overleg met de Duitse autoriteiten had moeten treden - tegen zijn ontslag in 
deze functie op 10 mei 1946 was hij met succes in beroep gegaan, waarna hij 
met eervol ontslag ging op eigen verzoek met ingang van 1 januari 1947 - en 
vervolgens als regeringscommissaris in algemene dienst de Nederlandse re
gering had geadviseerd bij de kwestie-Duitsland, over de financieel-econo- 
mische kant van het Indonesische vraagstuk en bij de Parijse conferentie de 
Nederlandse belangen had verdedigd, kreeg hiermee een voor het Neder
landse economisch herstel cruciale positie, die hij tot in 1952 heeft bekleed. 
De gelden voor zijn functie en zijn bureau kwamen uit posten op de begro
tingen van Buitenlandse en Economische Zaken. De ministeriële verant
woordelijkheid voor Hirschfeld en zijn bureau moest tengevolge van zijn 
directe ondergeschiktheid aan een groep ministers gedragen worden door 
meerdere bewindlieden. In wezen vormde Hirschfeld met zijn medewer
kers, waaronder de staf voor zijn functie als regeringscommissaris voor 
Duitse aangelegenheden, een apart, tijdelijk en ongrijpbaar eiland in de 
Haagse bureaucratie, met vérstrekkende bevoegdheden. Plaatsvervanger 
van Hirschfeld werd D.P. Spierenburg, waarnemend directeur-generaal van 
de BEB, die in de rang van gezant op 20 mei 1948 bij de OEES in Parijs werd
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geplaatst, toen deze organisatie in werking trad. Directeur van het Marshall- 
Bureau van Hirschfeld werd drs. E.H. van der Beugel, die op de conferentie 
over de Amerikaanse hulp in Parijs in 1947 deel had uitgemaaakt van de 
Nederlandse delegatie en de rechterhand van Hirschfeld was geweest. Op 
aandrang van Lieftinck, die in de REA van 23 juni 1948 opmerkte dat Enge
land en Frankrijk hun staven bij de OEES zwaar hadden opgezet met het 
oog op de belangrijke positie die de OEES bij de verdeling van de Marshall- 
gelden zou krijgen, werden Financiën en Overzeese Gebiedsdelen door ei
gen experts in de Nederlandse delegatie bij de OEES in Parijs vertegenwoor
digd. Deze experts konden rechtstreeks worden geïnstrueerd door hun res
pectieve ministers, maar met afschrift aan de regeringscommissaris. Hoe 
omslachtig deze organisatie en hoe breed de vertegenwoordiging in Parijs 
ook was: er is eenheid bewaard, vooral dankzij de dominerende persoon
lijkheid van Hirschfeld.57 Anders dan Sassen - zie hiervoor aangehaald uit 
zijn betoog op 19 maart 1948 in de Tweede Kamer - had gehoopt, is de Ne
derlandse organisatie voor de Marshall-hulp niet apart (b.v. bij nota) aan de 
orde gesteld in het parlement. Toen de Kamers zich over de begroting-1949 
konden uitspreken, draaide het regeringscommissariaat voor de Marshall
hulp al enige tijd tot ieders tevredenheid, zodat het weinig zinvol was over 
de organisatievorm nog van gedachten te gaan wisselen. De Kamers hebben 
deze organisatie stilzwijgend gebillijkt.

Inmiddels had de Nederlandse regering veel gedaan om de Amerikanen, 
in het bijzonder in de periode toen het Congres het Europese Hulp Pro
gramma moest goedkeuren, tegemoet te komen en daarvan kond te doen. 
De overeenkomst die in januari 1948 bereikt was in Nederlands-Indië 
("Renville"-akkoorden), waarop de Amerikanen onder verwijzing naar de 
stemming in het Congres over de hulpplannen met kracht hadden aange
drongen, werd in een redevoering van Koningin Wilhelmina op 3 februari 
1948 onder meer voor een van de Amerikaanse nationale omroeporganisa
ties (NBC) geplaatst in het kader van de nieuwe vorm van federatieve sa
menwerking tussen het nieuwe Indonesië en de overige delen van het Ko
ninkrijk. Tegelijk werd in deze redevoering een verband tussen de Indië- 
politiek en de Marshall-hulp gelegd: "Door Europa en Azië te voorzien van 
zijn producten en grondstoffen zal Indonesië een aanzienlijke bijdrage kun
nen leveren tot de geweldige krachtsinspanning, die thans onder het plan- 
Marshall van het Amerikaanse volk wordt gevraagd." De aankondiging 
door het ministerie van Financiën dat tot requisitie van bepaalde Ameri
kaanse beleggingen zou worden overgegaan (26 februari 1948) was het dui
delijke signaal aan de Amerikanen dat Nederland bereid was tot het uiterste 
eigen middelen in te zetten om het herstel van het land te bereiken. Aan de 
aandrang van de Amerikanen om het Nederlands bezit aan Amerikaanse 
effecten, voor zover niet gereserveerd als onderpand voor openomen le
ningen, te liquideren was daarmede voldaan.58

Toen eenmaal bekend was geworden dat de Foreign Assistance Act door 
het Congres was aanvaard en de president van de V.S. op 5 april 1948 zou 
tekenen, heeft Lieftinck namens de regering een radiorede op diezelfde 5e
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april gehouden naar aanleiding van de in gang gezette Amerikaanse hulp. 
Hij dankte namens het Nederlandse volk de Amerikanen voor hun hulp, 
die het land op een kritiek ogenblik behoedde voor een scherpe daling van 
het levenspeil. Hij sprak de hoop uit dat de Marshall-hulp de bezettingszo
nes in Duitsland voldoende koopkracht zou verschaffen om als vanouds 
goederen en diensten uit Nederland af te nemen. Voor de totstandkoming 
van het Europees herstel was inschakeling in ruime mate van het Duitse 
achterland in het Europese verkeer noodzakelijk. Het Nederlands herstel 
hing vervolgens naar de woorden van Lieftinck af van de mate waarin Ne
derland als vanouds een exportoverschot aan goederen en diensten tegen
over Indonesië zou weten te bereiken, dat afgedekt zou worden in dollars. 
Hij kondigde in dit verband een wetsvoorstel tot stichting van een herstel- 
bank voor Indonesië aan, dat op 27 mei 1949 het Staatsblad ook zou bereiken 
(de NIMFEHI, zie par.V.4.d). Tenslotte heeft Lieftinck de verplichtingen aan 
de Marshall-hulp op het gebied van de sanering van de staatsfinanciën aan
gegrepen om de bevolking op te roepen tot soberheid en maatregelen tot 
verdere sanering van deze financiën - namelijk de conversie van de staats- 
lening-1938 - aan te kondigen. Niet alles kon tegelijk, aldus Lieftinck. "Wij 
willen tegelijkertijd de oorlogsverwoestingen herstellen, in Indonesië een 
ontzaglijke militaire en wederopbouwtaak vervullen en daarenboven Suri
name tot ontwikkeling brengen. Wij willen onze sociale wetgeving verbete
ren en de salarissen van het sterk toegenomen ambtenarencorps verhogen." 
Enkele van deze wensen moesten, ondanks de financiële bezwaren ervan, 
toch worden vervuld, vanwege een bepaalde onhoudbare toestand, aldus 
Lieftinck, die hiermee ongetwijfeld doelde op de noodwet-Ouderdomsvoor- 
ziening van collega-Drees en de salarisverhoging voor onderwijskrachten 
(Gielen). Andere zaken moesten echter wachten. Het productief en devie- 
zenverdienend effect van de overheidsuitgaven moest voorop worden ge
steld wilde men niet in een onhoudbare toestand van begrotingstekorten en 
inflatiespiraal terecht komen. De ambtelijke bemoeienis moest derhalve 
worden tegengegaan. In dit opzicht kon de Marshall-hulp tot een inkrim
ping van de staatstaak leiden. Met die hulp in de rug had Nederland volgens 
Lieftinck nog een harde strijd voor zich, maar in het perspectief van een ge
stadige opgang en toenemende economische onafhankelijkheid. Lieftinck 
heeft van deze gelegenheid goed gebruik gemaakt om zijn langer bestaande 
wens te realiseren (zie eerder in deze subparagraaf) om de bevolking een 
beeld te geven van de financieel-economische toestand en haar - niet onno
dig voor een minister uit een veeleisende partij in een vermoedelijk ver
kiezingsjaar - het voortgezette bezuinigingsbeleid in het brede kader van het 
toekomstig herstel te kunnen verklaren. Wel was de vorm van deze rede
voering anders geworden dan Lieftinck oorspronkelijk had gedacht, name
lijk een serie Jobstijdingen. De Marshall-hulp was tijdig genoeg gekomen 
om Lieftinck daarvan af te kunnen brengen.59

Om gedurende de eerste drie maanden na de autorisatie door Truman ge
bruik te kunnen maken van de beschikbaar gestelde dollars in het kader van 
het Europese Hulp Programma zonder een overeenkomst te hebben afge-
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sloten, moesten de betrokken Europese landen een "Letter of Intent" in 
Washington doen afgeven. In deze "Letter of Intent", die op 20 april 1948 
door de Nederlandse ambassadeur in Washington werd overhandigd op het 
State Department - Nederland was een van de eerste landen, die zulks liet 
doen -, verklaarde het ontvangende land in te stemmen met de doelstellin
gen van de Foreign Assistance Act en een bilaterale overeenkomst, drie 
maanden na ondertekening van de FAA, met de V.S. te zullen afsluiten, 
waarbij wederzijdse bepaalde verplichtingen zouden worden aangegaan en 
de eigenlijke hulp op gang kon worden gebracht. Aan de hand van de door 
Nederland verstrekte lijsten van gewenste goederen hadden de Amerika
nen inmiddels hulpgoederen voor Nederland, op basis van de voorlopige 
hulp aan Europa van 1 miljard dollar, verscheept. Zo kon het gebeuren dat 
al enkele dagen na de officiële overhandiging van de "Letter of Intent" de 
"Noordam" van de Holland-Amerika-lijn op 26 april 1948 de haven van 
Rotterdam binnenliep met de eerste hulpgoederen, waaronder 4000 ton tar
we, 2000 ton stukgoed, 300 ton sojaolie en verder landbouwmachines, staal 
en auto's. De ministers Van Boetzelaer, Van den Brink en Mansholt sloegen 
met de Amerikaanse ambassadeur dr. H. Baruch de binnenkomst op de kade 
gade. Mansholt kreeg symbolisch een zakje graan van de ambassadeur. Aan
sluitend stuurde de Koningin een telegram aan president Truman, namens 
het Nederlandse volk, om haar dank te betuigen voor de edelmoedigheid, 
waarmede op zulk een schitterende wijze, aldus de tekst, werd bijgedragen 
tot het herstel van Nederland en van geheel Europa.60

Kon het kabinet, conform de mooie woorden die bij gelegenheid van de 
ondertekening van de Foreign Assistance Act en van de aankomst van de 
eerste hulpgoederen waren gesproken en verstuurd, er echt zeker van zijn 
dat de Marshall-hulp voor Nederland op tijd en in voldoende omvang bin
nen zou komen om noodmaatregelen te voorkomen en de aangesnoerde 
deviezenriem niet verder te hoeven aantrekken? Aan de besluitvorming 
binnen het kabinet, kort na de aankomst van de eerste Amerikaanse hulp
goederen genomen, zou het optimisme over de keer ten goede die de devie
zenvoorziening dank zij de Marshall-hulp zou nemen en over de moge
lijkheden die het land hiermee werden geboden kunnen worden afgelezen. 
Zo heeft de REA op 5 mei 1948 een kostbaar - zowel in het percentage aan 
beslag op de nationale investeringsmiddelen als in deviezen - plan van Eco
nomische Zaken voor de uitbreiding van de electriciteitsvoorziening van 
het land met het oog op de tijdige aanpassing aan de economische ontwik
kelingen (opbouw koppelnet en verruiming van het geïnstalleerde vermo
gen) ondanks de aanvankelijk door Lieftinck opgeworpen bezwaren aan
vaard. Lieftinck wilde liever eerst de zekerheid hebben dat er aparte credie
ten in deviezen voor de bestellingen ter uitvoering van dit plan konden 
worden verkregen, maar de REA besloot dat het meerjarenplan van te groot 
belang was om deze weg te volgen. Partijgenoot Vos bracht Lieftinck boven
dien in herinnering dat de ontwikkeling van de energievoorziening een be
langrijk onderdeel was van hetgeen met de Marshall-hulp werd beoogd. De 
minister van Financiën, die wel gedaan kreeg dat bestellingen voor de uit

1158



Par. V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp...

voering van dit plan mede afhankelijk werden gemaakt van de nog reste
rende tegoeden in bepaalde landen (Engeland, Frankrijk) en van de plaat
sing in handelsakkoorden, legde zich uiteindelijk bij het plan neer.61

Een tweede punt, waaruit het snel gegroeide optimisme van het kabinet 
over de economische toekomst van het land moge blijken, betrof de wijze 
waarop de alarmberichten van de President van De Nederlandsche Bank, 
Holtrop, dit keer niet hebben geleid tot bijzondere ingrepen in de deviezen- 
uitgaven en in wezen zijn genegeerd. Het pessimisme van het duo 
Lieftinck-Holtrop verloor het van de omslag in de economische prognoses, 
die door de realisering van de Marshall-hulp teweeg was gebracht. Ook dit 
duo zou zich aan deze omslag niet kunnen onttrekken. Holtrop sneed op 26 
mei 1948 in de vergadering van de REA de kaspositie van het Rijk aan. In de 
deviezennota-1948 had de regering weliswaar aangekondigd dat het model-C 
voor de deviezenuitgaven slechts enkele maanden zou gelden, maar die 
kaspositie verslechterde zo snel dat dit model-C wel eens veel langer het 
uitgavenparooon zou moeten gaan beheersen. Volgens Holtrop was er nog 
maar 10 miljoen dollar onmiddellijk beschikbaar (afgezien van goud en an
dere reserves). Hij had de indruk dat de V.S. niet erg onder de indruk waren 
gekomen van de maatregelen van de Nederlandse regering om de verkoop 
van Nederlands effectenbezit in de V.S. in te luiden en goud te belenen. Ne
derland zou voor het tweede kwart van 1948 17% van de totale hulp in het 
kader van het Marshall-plan voor 1948 krijgen, hetgeen een lager percentage 
was dan Engeland en Frankrijk van hun toewijzing voor 1948 voor dezelfde 
periode zouden krijgen. Het dollartekort voor het tweede kwartaal van 1948 
bedroeg volgens hem 117 miljoen dollar, welk bedrag slechts werd gedekt 
door 25 miljoen dollar uit effecten vordering en, 10 miljoen dollar uit goud- 
belening en 10 miljoen dollar uit de eerste Marshall-hulpgelden. Na 1 juli 
1948 zou er geen dekking meer voor welk bedrag dan ook zijn. De dollars 
van de Wereldbanklening moeten door Holtrop bij deze gelegenheid buiten 
beschouwing zijn gehouden, omdat het overgrote deel ervan al besteed was 
of was gereserveerd voor reeds gedane bestellingen (de Wereldbank eiste 
vooraf lijsten van bestellingen). Het geringe restant van de Wereldbankle
ning zou na 1 juli 1948 worden omgezet in Europese valuta om te zorgen 
dat het handelsverkeer van Nederland met enkele Europese landen niet tot 
stilstand zou komen (dollars moesten in de V.S. worden besteed). Holtrop, 
die met zijn sombere prognoses altijd een sterke invloed heeft uitgeoefend 
op Lieftinck - in de REA in maart 1948 had Holtrop nog bij hoog en laag vol
gehouden dat het model-C voor het hele jaar 1948 zou moeten gelden en in 
het Bankverslag over 1947 had hij openlijk een pleidooi gehouden voor be
perking van de bestedingen -, concludeerde nu dat de hulp te laat zou ko
men en het land voor drastische maatregelen kwam te staan. Deze conclusie 
van Holtrop leek te worden onderstreept door berichten van regeringscom
missaris Hirschfeld. Deze vertelde de REA op 16 juni 1948 ter toelichting op 
een nota over de stand van zaken met betrekking tot de Marshall-hulp dat 
de situatie rond deze hulp was verslechterd, wat onder meer tot uiting 
scheen te komen in de wijze waarop in het Amerikaanse Huis van Afge-
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vaardigden was geprobeerd bij de toewijzing van de gelden voor de FAA 
voor het belastingjaar 1948-1949 een aanzienlijke verlaging te bereiken. Aan 
de andere kant kon hij enkele zekerheden bieden. Nederland zou voor het 
tweede kwartaal van 1948 105 miljoen dollar (80 miljoen dollar schenkin
gen, 25 miljoen dollar leningen) krijgen. De vraag hoe de tekorten in het 
handelsverkeer met de Bizöne in Duitsland en met België moesten worden 
opgevangen was opgelost, doordat de V.S. voor het tweede kwartaal van 
1948 23 miljoen dollar toewezen in het kader van de premiëring van de le- 
veringen op crediet. Daartegenover stond echter weer dat Hirschfeld de REA 
ook moest berichten dat voor het derde kwartaal van 1948 Nederland veel 
minder Marshall-hulpdollars was toegewezen dan was gevraagd, namelijk 
105 van de 163 miljoen dollar (75 miljoen dollar schenkingen; rest lenin
gen), waarvan dan ook nog 17.5 miljoen dollar bestemd was voor Indonesië. 
Het probleem was dat Nederland garant stond voor hetgeen geleend werd 
aan Indonesië (zie verderop par. V.4.a), zodat alleen al het vraagstuk van de 
verdeling van de gelden voor Indonesië over de schenkingen en leningen 
niet eenvoudig was (de West, die over goede deviezenbronnen beschikte - 
bauxiet, aardolieverwerking -, viel in beginsel buiten de Amerikaanse hulp
verlening, maar had voor dit kwartaal door een vermoedelijke vergissing 
een toewijzing van 15 miljoen dollar ontvangen). Het kabinet-Beel besloot 
echter liever het invoerprogram aan te passen aan de toegewezen middelen 
dan onmiddellijk om meer geld te vragen. Blijkens de berichten in de REA 
heeft het kabinet - het was ook verkiezingstijd - geen reden gezien om bij
zondere maatregelen op te stellen om Holtrops zorgen te verlichten. 
Lieftinck heeft geen bijval aan de Bankpresident betuigd en het kabinet 
voorstellen voor dergelijke maatregelen gedaan. Holtrop moest kennelijk 
voorlopig maar zien hoe de dollarkloof tot de volgende tranche van de 
Marshall-hulp werd overbrugd. Hij heeft geen protest laten horen.62

De Amerikaanse hulp is dan toch vrijwel op tijd gekomen en in vol
doende omvang om het land op de been te houden en de voortgang van het 
herstel te kunnen verzekeren. Toen Van Boetzelaer en de Amerikaanse 
ambassadeur Baruch elkaar op 2 juli 1948 in Den Haag troffen voor de pa
rafering van de bilaterale overeenkomst tussen Nederland en de V.S., die na 
de ondertekening door Van Boetzelaer van het Verdrag van Parijs met be
trekking tot de OEES op 16 april 1948 het sluitstuk op de formele voorberei
ding voor de hulpverlening betekende, was de grootste zorg over het devie- 
zenvraagstuk verdwenen. Het gehele kabinet was er inmiddels van over
tuigd geraakt dat Nederland de deviezenproblemen voor 1948 zonder al te 
grote ingrepen in de bestedingen door bedrijven en particulieren zou kun
nen oplossen, ja zelfs belangrijke stappen kon zetten op de weg naar de ver
groting van het economisch potentieel in de toekomst.

d. De Organisatie voor Europese Economische Samenwerking
Al eerder is sprake geweest van het grote gewicht dat de Amerikanen 

hebben gehecht aan de samenwerking van de Europese landen bij de opstel
ling en uitvoering van de Marshall-hulp. Mede op basis van Beneluxsug-
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gesties hadden de Amerikanen zich voorstander betoond van een construc
tie waarbij weliswaar bilaterale akkoorden tussen de 16 landen en de V.S. de 
verplichtingen van de naties over en weer zouden vastleggen, maar om tot 
coördinatie van het economisch herstel te komen en een aanbeveling te 
doen over de verdeling van de hulpgelden een Europese permanente orga
nisatie tot stand zou moeten worden gebracht, die mede werd gezien als een 
voorwaarde om tot liberalisatie van het handelsverkeer te komen en daarop 
toe te zien. Die liberalisatie stond door de inmiddels gestarte onderhande
lingen over het handelsverkeer in Genève, die zouden leiden tot een Alge
mene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) op 30 oktober
1947, en door de voorbereidingen voor een Handvest voor de wereldhandel 
die zouden resulteren in het (niet succesvolle) Havana-charter van 24 maart
1948, in het centrum van de belangstelling van de Amerikanen. Indien na
melijk die liberalisatie in het handelsverkeer binnen Europa achterwege zou 
blijven, zou het Europese Herstel Programma grotendeels tevergeefs zijn, 
aldus de Amerikaanse visie. De 16 landen moesten derhalve aan één tafel 
worden gebracht. In het rapport van de Parijse conferentie van de CEES van 
22 september 1947 hadden de 16 Europese landen zich bereid verklaard om, 
wanneer de tijd daarvoor was gekomen, een permanente multilaterale eco
nomische samenwerking op te zetten. Haast werd met de uitvoering van 
deze belofte door de Europeanen niet gemaakt, ook al omdat de Europese 
landen eerst de Amerikaanse reacties op het rapport en de indiening van het 
plan bij het Amerikaanse Congres wilden afwachten om te weten aan welke 
eisen de beoogde organisatie zou moeten voldoen. De "sterke man" van de 
Beneluxdelegatie bij de Parijse onderhandelingen, Hirschfeld, nam in de
cember 1947 wel contact op met de CEES-voorzitter, de Brit Franks, om de 
verdaagde conferentie van de CEES weer bijeen te roepen, zowel om elke 
Europese achterstand bij de totstandkoming van de Marshall-hulp - in Ne
derland draaide het deviezen vraagstuk immers vooral om de datum van 
ingang van die hulp - te voorkomen als om de ongerustheid bij de Ameri
kanen over de geringe activiteit aan Europese kant weg te nemen. Al te goed 
was men in Den Haag op de hoogte van de eind 1947 in Amerikaanse rege
ringskringen levende wens dat terwille van de succesvolle gang van het 
voorstel voor Marshall-hulp door het Congres de Europese belofte om een 
gemeenschappelijke organisatie van de grond te krijgen gestand moest wor
den gedaan. Daarbij kwam dat andere vormen van Europese economische 
samenwerking, die in het slotrapport van de Parijse conferentie van de 
CEES aanbevolen waren, in het najaar van 1947 geen grote resultaten had
den opgeleverd.63

De Europese studiegroep voor het tolunievraagstuk bijvoorbeeld, die in 
Brussel in november 1947 bijeen was gekomen - men had deze vergader
plaats gekozen om de onafhankelijkheid van directe Amerikaanse 
Marshall-druk te demonstreren en in dit kader de uitnodigingen voor de 
vergadering tot meer landen gericht (zonder meer tot landen in Oost-Euro
pa), hoewel slechts enkele waarnemers uit Gemenebestlanden de enige bui
tenstaanders (buiten de kring van de 16) waren - , had weliswaar in een po-
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sitieve sfeer vergaderd, maar veel concrete resultaten konden niet worden 
geboekt. Het probleem was dat een tolunie, waaraan de Amerikanen zeiden 
grote waarde te hechten - zonder overigens hiervan een voorwaarde voor 
de realisatie van de Marshall-hulp te maken -, voor de betrokken landen al
lerlei buitenlands-politieke en handels-politieke problemen overhoop haal
de. Zo was Bevin tot april 1948 voorstander van een Europese tolunie als 
aanzet voor een verdere Europese samenwerking die nodig was om een on
afhankelijke positie tussen de V.S. en de Sovjet-Unie te kunnen innemen, 
maar gaf hij dit streven op door de tegenstand in zijn kabinet en op bepaalde 
departementen die voortkwam uit bezorgdheid over de mogelijkheden 
voor de eigen industrie en de plaats van het Gemenebest. Omdat inmiddels 
de Europese samenwerking op ander terrein voortgang had gemaakt, liet 
Bevin deze optie des te gemakkelijker schieten. Het Franse standpunt kwam 
er op neer om, nu het voorstel van Marshall een andere lijn in de Ameri
kaanse politiek ten opzichte van Duitsland had onderstreept, Duitsland in 
een continentaal systeem onder Franse dominantie te kunnen inkapselen, 
waarvoor de basis zou kunnen worden gelegd door een kleine tolunie van 
Frankrijk, Italië en de Benelux (die vanaf 1949 bekend zou worden onder de 
naam Fritalux en vervolgens Finebel). Van de Beneluxlanden toonde alleen 
België voor deze Franse gedachte enige interesse. Nederland was echter van 
oordeel dat vanaf het begin ofwel Engeland voluit mee moest doen ofwel 
Duitsland. Zowel de Belgen als de Nederlanders zagen bovendien meer in 
de vrijmaking van de handel in het kader van de Marshall-hulporganisatie 
en in multilateralisatie van het betalingsverkeer. Aangezien de Britten 
voorlopig geen besluit namen en de ontwikkelingen in (West-) Duitsland 
moesten worden afgewacht, wenste Nederland geen uitspraak te doen over 
het Franse voorstel.

Dat Franse voorstel was het antwoord geweest op de druk die Clayton op 
de Franse minister van Buitenlandse Zaken Bidault had uitgeoefend tijdens 
de Parijse conferentie in 1947 om naar een Europese douaneunie te streven 
én op de ouverture die Italië in juli 1947 naar een Frans-Italiaanse douane
unie had gemaakt. Italië zocht - na het smadelijke Mussolini-tijdvak - naar 
nieuwe internationale relaties en wilde bovendien een bijzonder goede in
druk maken op de V.S., die Italië immers met extra-middelen (Post- 
UNRRA-Aid) steunden. Concreet had Italië het oog laten vallen op de toe
komstige, bij een verdere economische unie te openen, Franse arbeidsmarkt, 
die bij uitvoering van het industrialisatieplan-Monnet een tekort aan ar
beidskrachten zou hebben. Hoewel Frankrijk weinig te winnen had met een 
dergelijke beperkte douaneunie, werden op 15 september 1947 toch onder
handelingen tussen Frankrijk en Italië voor het bereiken van een douane
unie geopend. In hoofdstuk II, Buitenlandse Zaken, par. II.c, is er al op ge
wezen dat in beide landen krachtige Europese lobby's waren ontstaan, die 
met deze onderhandelingen ook tegemoet kon worden gekomen. Frankrijk 
hoopte bovenal dat langs deze weg de Amerikanen konden worden overge
haald druk uit te oefenen op de Benelux om tot een douaneunie van de vijf 
landen te komen. Op 20 maart 1948 tekenden Bidault en zijn Italiaanse col
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lega Sforza in Turijn een protocol, waarbij het voornemen van beide landen 
om een douaneunie aan te gaan werd vastgelegd. Een functionerende tol
unie tussen de twee landen is hieruit niet voortgevloeid, ondanks het op 26 
maart 1949 in Parijs getekende verdrag: dit verdrag is vanwege de door 
allerlei kringen in Frankrijk opgeworpen bezwaren nimmer geratificeerd. 
Beide landen vreesden uiteindelijk toch te zeer eikaars concurrentie (land-, 
tuin- en wijnbouw). De Scandinavische landen waren in de periode eind 
1947-begin 1948 over het plan voor een Europese tolunie verdeeld. Dene
marken had met het oog op zijn landbouw groot belang om deel te nemen 
aan een Europese tolunie; Zweden en Noorwegen hadden er geen econo
misch en geen politiek belang bij. Laatstgenoemde landen waren dan ook 
waarnemer op de vergaderingen van de Europese studiegroep. Wel open
den de genoemde Scandinavische landen met Ijsland een discussie om een 
tolunie voor deze landen te bereiken. Al met al kwam het er op neer dat in 
begin februari 1948, toen de Europese toluniestudiegroep voor de tweede 
maal bijeen kwam, alleen op de regionale Beneluxdouaneovereenkomst als 
concreet resultaat kon worden gewezen.64 Voor de Congresleden in de V.S. 
moet dit teleurstellend zijn geweest.

Een bescheiden resultaat kon worden geboekt inzake de multilateralisatie 
van het Europese betalingsverkeer. Zoals al eerder beschreven heeft het 
voorstel-Ansiaux van de Benelux-delegatie op de Parijse Marshall-hulpcon- 
ferentie, neerkomend op dollarsteun voor het verrekenen van saldi van de 
bilaterale handels- en betalingsakkoorden, weinig enthousiasme kunnen 
wekken. Alleen Frankrijk en Italië toonden zich geïnteresseerd. De idee 
voor multilateralisatie van het betalingsverkeer in Europa werd toch in het 
eindrapport van de Parijse conferentie als aanbeveling vastgelegd. Nadat de 
CEES-commissie voor betalingsvraagstukken bij de besprekingen in Londen 
van 22 tot 27 september 1947 ter uitvoering hiervan niet tot een oplossing 
voor het multilateralisatievraagstuk had kunnen komen, hebben de verte
genwoordigers van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU), 
Nederland, Frankrijk en Italië namens hun regeringen verklaard een sa
menwerking ter compensatie van onderlinge saldi te willen bereiken, waar
bij werd aangeknoopt bij het voorstel-Ansiaux en de tegelijkertijd ontwik
kelde pleidooien voor een eenvoudig systeem van verrekeningen van de 
credit- en debetposten in de bilaterale betalingsakkoorden van het Neder
lands delegatielid F.A.G. Keesing, raadadviseur bij het ministerie van Fi
nanciën. Tussen de delegaties van de BLEU en de drie overige landen zijn 
vervolgens in Parijs van 15 tot 22 oktober 1947 over een compensatiesy
steem van onderlinge saldi onderhandelingen gevoerd, die bijgewoond zijn 
door waarnemers van de andere Marshall-hulplanden. Op 18 november
1947 rolde hieruit het (eerste) akkoord tot multilaterale compensatie. Over
schotten en tekorten in de bilaterale betalingsakkoorden - sluitstukken van 
de handelsovereenkomsten - zouden via de Bank voor Internationale Beta
lingen in Bazel maandelijks worden verrekend (voor het eerst: halverwege 
januari 1948). Hoewel geen looptijd was vastgesteld, was wél overeengeko
men om binnen een jaar de mogelijkheden te onderzoeken om het terrein
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van de compensatie uit te breiden, zodat de looptijd zeer beperkt zou zijn. In 
opzet zou het handelsverkeer door deze overeenkomst moeten worden 
vergemakkelijkt, maar de overeenkomst gaf te weinig financiële ruimte om 
ernstige verstoringen - een langdurige debetpositie zoals Nederland die had 
ten opzichte van de BLEU - te kunnen opvangen. De compensatie van 
schulden tegenover het ene land met behulp van overschotten in de beta
lingsakkoorden met andere landen was ook al vrijwel onmogelijk door het 
kleine aantal deelnemers aan dit akkoord. De optimale situatie - het gesloten 
circuit - kon niet worden benaderd. De kring van deelnemers was halver
wege 1948 ook niet veel groter geworden, al was de Bizöne wel volwaardig 
lid geworden. De Franse bezettingszone in Duitsland en 7 Marshall-hulp- 
landen verwierven de status van "membre occasionnel". Het succes van dit 
compensatieakkoord was dan ook zeer gering, zoals minister Lieftinck in 
zijn toelichting op dit compensatieakkoord na ongeveer zes maanden prak
tijk aan de Tweede Kamer liet weten. Wel kon de wil tot samenwerking van 
de Europese landen, die uit dit eerste compensatieakkoord en de voortgezet
te onderhandelingen over de uitbreiding ervan bleek, worden beschouwd 
als een gunstig voorteken voor toekomstige ontwikkelingen, aldus Lief
tinck. De eerste poging tot multilateralisatie van het betalingsverkeer, waar
aan Nederland zoveel gewicht had toegekend, was een goede vingeroefe
ning voor latere akkoorden uit 1948 en 1949 en het sluitstuk: de Europese 
Betalings-Unie (EBU). In dit licht is het te verklaren dat deze eerste com- 
pensatieovereenkomst aan de Staten-Generaal werd medegedeeld, terwijl 
voor de volgende overeenkomsten op dit terrein de goedkeuring van de 
Kamers werd gevraagd.65

Bij zo weinig vooruitgang op het gebied van de Europese samenwerking 
kwam het op te richten samenwerkingsverband van alle Europese landen, 
die bij de Marshall-hulp betrokken waren en waarmee de V.S. zaken zouden 
doen bij de verdeling en toetsing van de hulp, steeds meer op de voorgrond 
te staan. De 16 ambassadeurs en gezanten van de deelnemende landen in 
Washington, die wekelijks over het Marshall-plan vergaderden, kregen 
eind 1947 te horen dat de Amerikanen vonden dat men aan Europese kant 
nog te weinig had gedaan om de V.S. te tonen dat Europa wilde meewerken 
aan de hulpverlening en een eigen bijdrage wilde leveren. Officieel vroegen 
de V.S. op 5 januari 1948 naar de voortgang in de Europese samenwerking, 
waarbij er op gewezen werd dat positieve stappen op weg naar die samen
werking een gunstige invloed konden hebben op de besluitvorming in het 
Congres. Engeland, dat aanvankelijk koeltjes had gereageerd op het initiatief 
van Hirschfeld om een tweede zitting van de CEES te bewerkstelligen uit de 
onzekerheid over hetgeen de V.S. over het Marshall-plan zouden gaan be
slissen en uit wantrouwen jegens de permanente organisatie op economisch 
gebied die dan zou moeten worden beslist, startte besprekingen met Frank
rijk (7-9 januari 1948). Omdat het State Department al snel van beleid ver
ankerde en het minder raadzaam vond om een tweede CEES-conferentie op 
korte termijn bijeen te roepen, aangezien dat op het Congres wel eens de in
druk van manipulatie van de wetgevende procedure zou kunnen wekken,

1164



Par. V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp...

besloten Londen en Parijs - onder protest van de geraadpleegde Hirschfeld, 
die dit weer een typisch staaltje van Brits-Franse dominantie vond - een 
Brits-Franse commissie langs de hoofdsteden van de deelnemende landen te 
sturen om te bekijken of op een tweede zitting van de CEES een overeen
komst voor een permanente economische samenwerkingsorganisatie kon 
worden bereikt. Begin februari 1948 bezocht deze commissie Den Haag, waar 
zij werd ontvangen door een gemeenschappelijke delegatie van de Bene
luxlanden. Deze delegatie liet weten dat de drie regeringen bereid waren 
mee te werken aan de totstandkoming van een multilateraal verdrag en een 
permanente organisatie voor de Europese economische samenwerking, 
maar op de nodige voor waarden. Zo wensten de Beneluxlanden dat de wes
terse bezettingszones in Duitsland volwaardig werden toegelaten, iets dat de 
drie landen op de Londense Zeslandenconferentie over Duitsland van begin 
1948 (zie het hoofdstuk Buitenlandse Zaken ) eveneens en met succes heb
ben bepleit. Ook wensten de drie kleine landen het beginsel van unanimiteit 
bij de besluitvorming gehanteerd te zien om een dictaat van de grote landen 
te kunnen ontgaan. Aangezien Bevin eind januari 1948 zijn oproep tot de 
vorming van een westerse unie mede namens Frankrijk speciaal tot de 
Beneluxlanden had gericht, kon de zienswijze van de Beneluxdelegatie op 
de te vormen organisatie niet worden genegeerd. Ook bij de vervulling van 
enkele hoge functies in deze organisatie dienden Engeland en Frankrijk de 
Beneluxlanden te ontzien. De Beneluxlanden hebben het voorstel-Bevin 
voor die westerse unie goed uitgebuit: zowel bij de kwestie-Duitsland als bij 
de versteviging van de eigen positie in Europees kader.

Nadat de Amerikanen hadden laten weten geen bezwaar meer te hebben 
tegen het bijeenroepen van een tweede CEES-zitting, kwamen de ministers 
van Buitenlandse Zaken van de 16 Marshall-landen in Parijs op 15 maart 
1948 weer bijeen. In twee zittingen werd de agenda afgewerkt en een ambte
lijke werkgroep uit de 16 landen in algemene termen geïnstrueerd om een 
multilateraal akkoord en een permanente economische samenwerkingsor
ganisatie voor te bereiden. Met algemene stemmen werd goedgevonden dat 
de Amerikaans-Britse zöne en de Franse zöne het multilaterale akkoord 
zouden ondertekenen, volledig zouden deelnemen aan alle beraadslagingen 
van de permanente organisatie en voor zover nuttig ook aan die van de di
verse commissies, waarmee een belangrijke Beneluxwens was vervuld. De 
West-Duitse zones, die voorheen slechts waren gevraagd mee te doen aan 
de indiening van het cijfermateriaal ten behoeve van de Marshall-hulpcon- 
ferentie, konden voortaan, in de personen van de militaire gouverneurs, als 
volwaardig partner aan de conferentie tafel van de nieuwe organisatie deel
nemen. Hoewel afgesproken was dat deze gouverneurs zich zouden kunnen 
laten bijstaan door Duitse deskundigen, heeft de Franse weerzin om een van 
deze personen te ontmoeten de aanwezigheid van deze Duitsers op de 
plechtige eerste zitting verhinderd, tot woede van de Amerikaanse bevel
hebber Clay, die dan ook wegbleef. Het Portugese voorstel om Spanje alsnog 
tot de conferentie toe te laten werd op de ministersconferentie niet in be
handeling genomen. Aansluitend op deze ministersconferentie konden de
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ministers van Buitenlandse Zaken van de drie Beneluxlanden, Engeland en 
Frankrijk naar Brussel reizen, om daar op 17 maart 1948 het Verdrag voor 
een Westerse Unie te tekenen dat, naast een defensieparagraaf, ook een arti
kel bevatte over economische samenwerking dat voor Nederland een be
langrijke stimulans is geweest om mee te doen. De geesten in Europa waren, 
onder druk van de toegenomen internationale spanningen en met de Ame
rikaanse hulp in het vooruitzicht, bereid om tot samenwerking te komen, al 
waren de gevolgen van al deze stappen op internationaal politiek gebied nog 
niet geheel te overzien.

Hoe ver de samenwerking in Europa in het kader van de Marshall-hulp 
moest gaan was, gezien de strijd achter de coulissen bij het opstellen van een 
overeenkomst voor de multilaterale organisatie, een vraag. De V.S., zeer ac
tief bij de opstelling van deze overeenkomst, moesten ondervinden dat de 
nationale belangen in Europa de doorslag gaven. De Amerikanen drongen 
bij de Europese Marshall-hulppartners aan op inperking van de eigen be
slissingsbevoegdheid, maar wensten zelf alle vrijheid van handelen te heb
ben. Het idee van een organisatie voor de verdeling van de hulp om te ver
mijden dat de hulpbehoevende landen in Europa met elkaar een wilde slag 
om de dollars zouden voeren en voor de opstelling van een plan voor het 
Europese herstel gedurende de looptijd van de hulp leidde er toe dat de V.S. 
een sterke organisatie op ministerieel niveau voorstonden en dat zij de rol 
van Engeland en Frankrijk, die in het Uitvoerend Comité van de CEES zeer 
sterk was geweest, wilden afzwakken in de nieuw te vormen organisatie, 
onder meer door het secretariaat-generaal van de organisatie te benadruk
ken. Daar stond het eigenbelang van Engeland en Frankrijk tegenover. De 
Britten zagen het liefst een constructie met een uitvoerend comité, waarvan 
Engeland een van de permanente leden zou zijn, precies als in de CEES. 
Labour probeerde de eigen socialistische economische planning niet afhan
kelijk te doen zijn van buiten-Engelse beslissingen. De Franse visie beoogde 
een sterke Europese economische organisatie met zekere supranationale be
voegdheden door middel van een sterk secretariaat-generaal, maar wilde 
voorkomen dat de V.S. een wapen in handen werd gespeeld om invloed op 
de Europese zaken te krijgen. Vandaar dat beide landen op een uitvoerend 
comité uitkwamen.

Hoewel de kleinere naties in Europa door de politieke ontwikkelingen 
meer dan in 1947 bereid waren zich te schikken in de noodzaak tot een of 
andere vorm van samenwerking - vergelijk het al eerder genoemde Verdrag 
van Brussel -, waren zij niet bereid de CEES-constructie onder andere naam 
voort te zetten. Deze landengroep, waaronder de Beneluxlanden, wist te be
reiken dat het uitvoerend comité altijd de betrokken landen bij het nemen 
van besluiten moest raadplegen, zodat de niet-leden van dit comité niet 
konden worden gebruskeerd. Hoewel de Beneluxdelegatie bij de opzet van 
de organisatie de Britse lijn volgde en er slechts voor had te waken dat het 
overwicht van de grote landen in de organisatie niet te sterk zou worden, 
was de functieverdeling reden tot uiteenlopende stellingnamen. De Britten 
opteerden voor het voorzitterschap van de ministersconferentie én voor dat
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van het uitvoerend comité, waarover Hirschfeld in de ministerraad van 7 
april 1948 berichtte, terwijl de Fransman Marjolin, die afkomstig van het 
Planbureau van Monnet de Franse delegatie op de Parijse Marshall-confe- 
rentie van 1947 (mede) had aangevoerd en een zwaar stempel op de CEES 
had gedrukt, de topambtenaar van de nieuwe Europese organisatie dreigde 
te worden. Omdat de Fransen met medewerking van de Amerikanen het 
hoofdkwartier van de nieuwe organisatie ook al hadden binnengehaald, lag 
in dit alles een uitdaging van de Beneluxdelegatie. Oorspronkelijk hadden 
de V.S. graag Hirschfeld gehad als hun man voor de naar Amerikaans mo
del geschapen functie van secretaris-generaal, maar de Scandinavische lan
den gaven de voorkeur aan een Brit als beste garantie tegen al te veel Ame
rikaanse invloed. De Benelux kwamen met een eigen kandidaat voor deze 
functie en hebben geëist dat de topfuncties van de nieuwe organisatie niet 
tegelijk in één - Britse - hand zouden zijn, tenzij in de organisatie van het 
Verdrag van Brussel de Benelux meer ruimte kreeg. De Britten hebben 
daarop wel overwogen een Benelux-s.g. te accepteren, maar op de CEES-bij- 
eenkomst van 14 april 1948 lieten de Britten dit met steun van de Scandina- 
viërs vallen. De felle reactie van de Beneluxdelegatie zorgde er op het laatste 
moment vóór de ondertekening van de overeenkomst voor dat Engeland 
het voorzitterschap van de Raad van Ministers aan de Benelux toeschoof. 
Aldus werd de eerste voorzitter van de Raad de Belg Spaak, later opgevolgd 
door de Nederlander Stikker. Engeland behield het voorzitterschap van het 
Uitvoerend Comité, terwijl Frankrijk in de persoon van Marjolin de baas in 
het eigen hoofdkwartier bleef. De Amerikanen bleken met de tamelijk 
zwakke organisatie, waarin het unanimiteitsbeginsel met Amerikaanse 
steun was vastgelegd, tevreden. Het succes van de organisatie hing door de 
organisatievorm af van de algemene bereidwilligheid van de deelnemende 
landen om economische samenwerking te bereiken. Zolang ieder land uit
sluitend voordelen had te verwachten van bepaalde besluiten, zou die sa
menwerking ook daadwerkelijk worden bereikt en wederzijdse controle 
worden geaccepteerd. De Amerikanen waren echter tot de conclusie geko
men dat een sterkere organisatie op te veel weerstand in Europa zou zijn 
gestuit en in dat geval de hele samenwerking kon worden vergeten. De 
praktijk heeft het Amerikaanse realisme bevestigd: de nieuwe organisatie 
bleek uitstekend te kunnen functioneren.66

Het Verdrag nopens de Europese Economische Samenwerking werd op 16 
april 1948 namens de 16 Europese landen die deelnamen aan het Marshall
plan en door de generaals Koenig en Robertson voor de Franse en Brits- 
Amerikaanse zónes in Duitsland in Parijs officieel getekend. Om de Fransen 
tegemoet te komen, die ontevreden waren dat in de conventie geen bepaling 
was opgenomen over de grenzen aan de Duitse productie, heeft Robertson 
bij de ondertekening, die hij mede namens de afwezige Clay verrichtte, een 
verklaring afgelegd die de Franse achterdocht enigszins kon wegnemen. Op 
17 juni 1948 werd bij de Tweede Kamer het wetsontwerp tot goedkeuring 
van dit verdrag met Toelichtting, welk stuk was ondertekend door vrijwel 
alle leden van het kabinet - op de ministers van Oorlog en Binnenlandse
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Zaken na -, ingediend. Het Nederlandse parlement kon zich dan eindelijk 
uitspreken over hetgeen zolang in het verborgene door diplomaten en 
ambtelijke delegaties was voorbereid. Wél had de minister van Buiten
landse Zaken een aantal Kamerleden vooraf op de hoogte gesteld van de 
grote lijnen van het tot stand te brengen Verdrag inzake de Europese Econo
mische Samenwerking om er zeker van te kunnen zijn dat de meeste frac
ties met dit Verdrag akkoord zouden gaan, zoals dat ook was geschied bij de 
totstandkoming van het Verdrag van Brussel (Westerse Unie).67

Het Verdrag van Parijs van 16 april 1948 kende een uitvoerige preambule, 
waarin samenwerking op economisch gebied noodzakelijk werd geacht, zo
wel voor het bereiken van de doeleinden van de V.N. als voor het behoud 
van de persoonlijke vrijheid en het doelmatig gebruik van de Amerikaanse 
hulp. Dit betekende dat dit Verdrag nog wel werd geplaatst in het kader van 
het Handvest van de V.N., maar ook dat de Amerikaanse hulp met de be
scherming van de vrije wereld in verband werd gebracht, zoals president 
Truman in zijn Congresrede van december 1947 had gedaan. Het niettemin 
passeren van de Economische Commissie voor Europa van de V.N. in Ge- 
nève moest worden verklaard. In de Memorie van Toelichting werd door de 
regering daarover opgemerkt dat slechts een deel van Europa bij de uitvoe
ring van het Europese Herstel Program (EHP) was betrokken, zodat het re
delijk was een apart kader voor de samenwerking tussen de Marshall-hulp- 
landen in het leven te roepen. Dat de regering begreep dat - nog afgezien van 
het Verdrag van Brussel - door het aparte kader van de Organisatie voor Eu
ropese Economische Samenwerking (OEES) de ”one-world"-gedachte ge
symboliseerd in de V.N. verder werd aangetast, bleek uit de aantekening dat 
de regering weliswaar zou blijven deelnemen aan het werk van de Econo
mische Commissie voor Europa, maar dat "uit velerlei overwegingen aan 
het werk der thans opgerichte organisatie zo nodig prioriteit moet worden 
verleend". De Memorie van Toelichting noemde dan ook niet voor niets de 
economische werkzaamheden in het kader van het Verdrag van Brussel 
van 17 maart 1948 niet strijdig met de bepalingen uit dit OEES-verdrag. "Het 
zal het streven moeten zijn om bepaalde ontwikkelingen op economisch 
gebied tussen de vijf landen zoveel mogelijk uit te breiden tot de onderteke
naars van het thans gesloten verdrag", aldus de Toelichting. Hiermee plaat
ste de regering de verdragen van Brussel en Parijs in één lijn, zoals ook de 
KVP- en PvdA-fracties in de Tweede Kamer bij de behandeling van het Ver
drag van Brussel naar in deze paragraaf eerder is opgemerkt hadden ge
wenst. De Memorie van Toelichting bracht dit tot uitdrukking in de zinsne
de dat de regering zich bewust was "met de ondertekening van dit verdrag 
een beslissing van verstrekkende betekenis te hebben genomen", een for
mule die ook in de Toelichting op het Verdrag van Brussel voorkomt. Het 
ging immers niet alleen om de verandering van het economisch beeld van 
Europa dank zij de hulpverlening van de V.S. en de economische samen
werking tussen de Marshall-hulplanden, maar ook om de voorzienbare 
breuk in Europa, niet alleen politiek (Verdrag van Brussel), maar ook eco
nomisch. In cryptische bewoordingen gaf de Memorie van Toelichting dit

1168



Par. V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp..,

ook toe. De tweevoudige breuk in Europa is door de Nederlandse regering 
hiermee bevestigd.

Aan dit Verdrag van Parijs was echter niet te ontkomen geweest. De 
Amerikanen hadden, naar een suggestie uit de Beneluxdelegatie op de Pa
rijse conferentie uit 1947, de multilaterale overeenkomst gekoppeld aan de 
nog te sluiten bilaterale overeenkomsten met de afzonderlijke landen. In de 
bilaterale overeenkomst, die hierna aan de orde zal komen, werd dan ook 
als voorwaarde gesteld dat de verdragspartner de verplichtingen jegens de 
overige deelnemende landen, zoals omschreven in dit verdrag, op zich had 
genomen. Van deze constructie waren de deelnemende landen op de hoog
te, zodat de ondertekening van het Verdrag van Parijs een eerste noodzake
lijke stap was, voorafgaand aan de bilaterale overeenkomst, die de hulp van 
de V.S. eerst echt mogelijk maakte. Hoewel in het Verdrag van Parijs de 
economische samenwerking voor het bereiken van een gezonde Europese 
economie als voornaamste doel werd gezien en het verzekeren van het 
welslagen van het Europese Herstel Program pas op de tweede plaats werd 
genoemd als taak van de OEES, terwijl ook de looptijd van het Verdrag niet 
beperkt was tot die van de Marshall-hulp, was de Amerikaanse hulpver
lening naar men wist de stimulans geweest om tot dit Verdrag te komen. De 
regering verdoezelde dit ook niet en verklaarde in de Toelichting dat het 
derde punt in de opsomming van de werkzaamheden van de tot stand ge
bracht organisatie - verschaffen van bijstand en het verstrekken van inlich
tingen aan de regering van de V.S. met betrekking tot de uitvoering van het 
EHP en het doen van aanbevelingen aan die regering - vermoedelijk de be
langrijkste taak van de organisatie zou worden, juist ook door de nadruk die 
de V.S. in de samenwerking met de Europese landen bij de uitvoering van 
dit hulpprogram op de Parijse organisatie wensten te leggen. Het verband 
tussen de Marshall-hulp en de OEES was, ook al had men het verdrag een 
meer algemeen en daardoor permanent karakter willen geven, evident.

De algemene verplichtingen, die op de leden van de nieuwe organisatie 
rustten, herhaalden de Amerikaanse verlangens, zoals die sedert het overleg 
over het voorstel van Marshall in 1947 bekend waren geworden. Zo moes
ten de deelnemende landen individueel en collectief er naar streven om de 
productie te vergroten door doelmatig gebruik te maken van de bronnen, 
waarover zij beschikten, zowel in het moederland als in de overzeese gebie
den, en door de productie te moderniseren, dat alles in het kader van de 
verwerkelijking van het herstelplan. De landen zouden algemene plannen 
voor de productie en de uitwisseling van goederen en diensten ontwerpen, 
waarbij rekening zou moeten worden gehouden met de ramingen en plan
nen van de afzonderlijke deelnemende landen en de algemene voorwaar
den van de wereldhuishouding. Van belang was vooral de verplichting om 
tot een zo intensief mogelijke ruil van goederen en diensten te komen. 
Daartoe moesten de partijen de pogingen, die reeds waren ondernomen, 
voortzetten om zo snel mogelijk een multilaterale betalingsregeling onder 
elkaar te treffen en samenwerken bij het doen opruimen van de onderlinge 
belemmeringen in het handels- en betalingsverkeer. De deelnemende lan-
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den dienden hierbij behoorlijk rekening te houden met de noodzaak om 
gezamenlijk en afzonderlijk een buitensporige verstoring van het even
wicht in de financiële en economische betrekkingen, onderling en met niet- 
Marshall-landen, te voorkomen. De economische banden dienden te wor
den versterkt, in welk kader zou worden voortgegaan met de bestudering 
van douaneunies of vrijhandelszones of de bestaande douaneunies zouden 
worden bevestigd. Verder werd afgesproken dat de deelnemende landen 
onderling en met de landen die van dezelfde geest bezield waren samen 
zouden werken met betrekking tot het verlagen van de tariefmuren en ver
wijderen van de handelsbelemmeringen, in overeenstemming met de be
ginselen van het Handvest van Havana (zie het hoofdstuk 'Economische 
Zaken). De leden-landen zouden, rekening houdend met de noodzaak van 
een hoog en standvastig peil van handel en werkgelegenheid en met de 
noodzaak het gevaar van inflatie te voorkomen of te bestrijden, maatrege
len nemen om de waardevastheid van haar valuta, evenwicht in de begro
ting, gezonde wisselkoersen en in het algemeen het vertrouwen in haar 
monetair systeem te vestigen of te behouden. Arbeidskrachten uit eigen 
land en uit deelnemende landen zouden zo volledig en doelmatig mogelijk 
worden ingeschakeld. Het personenverkeer tussen de deelnemende landen 
zou zoveel mogelijk worden geliberaliseerd. De leden-landen verplichtten 
zich alle inlichtingen aan de OEES te verstrekken, die deze organisatie 
mocht vragen.

Het verdrag kende een aantal artikelen over de organisatie zelf. Beslissin
gen binnen de organisatie moesten eenstemmig worden genomen. Onthou
ding van stemming wegens het niet hebben van belang bij een zaak stond 
het nemen van een bindende beslissing terzake niet in de weg. De Raad van 
de OEES, bestaande uit alle leden, werd het hoogste orgaan van de organisa
tie. De Raad zou worden bijgestaan door een Uitvoerend Comité, bestaande 
uit zeven leden, jaarlijks door de Raad te benoemen. Voor het eerste jaar 
waren hierin benoemd: Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Turkije, 
Zweden en Zwitserland, waarbij een nauwkeurige regionale vertegenwoor
diging was toegepast. Ieder lid van de organisatie kon aan de discussies en 
beslissingen in dit Comité bij elk onderwerp, dat de belangen van het be
trokken lid zou raken, deelnemen. De Raad beschikte verder over een secre- 
taris-generaal voor het dagelijkse werk, de voorbereiding van de vergade
ringen van de organen van de OEES en de uitvoering van de beslissingen 
van deze organen. De organisatie zou betrekkingen dienen te onderhouden 
met de V.N. en haar instellingen en gespecialiseerde organisaties als dienstig 
zou zijn voor de samenwerking bij het bereiken van de gestelde doeleinden 
(te denken valt in dit verband aan het IMF). Onder druk van de V.S. was in 
de slotbepalingen een artikel ingelast over het niet nakomen van de ver
plichtingen, wat er toe kon leiden dat, gedurende de termijn van de uitno
diging van de organisatie om zich naar de bepalingen van het Verdrag te ge
dragen, de werkzaamheden binnen de organisatie zouden worden voortge
zet zonder het betrokken land. Deze passage was concreet bedoeld voor het 
geval Italië bij de aanstaande parlementsverkiezingen een communistische
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meerderheid zou krijgen. Marshall had in een redevoering openlijk ver
klaard dat Italië kenbaar had gemaakt in dat geval niets meer met de Ameri
kaanse hulp te maken te willen hebben. Het land zou bijgevolg ook geen 
hulp ontvangen en in de praktijk buiten de OEES worden gezet. Nederland 
zou 3,75% van de kosten verbonden aan deze organisatie moeten opbren
gen. Engeland moest daarentegen 31% betalen, waarna Frankrijk volgde met 
16,2% en de westerse zönes in Duitsland met 14,9%.

Het Verdrag is met de toegevoegde protocollen door Nederland aan de 
Overzeese Gebieden gezonden, waarvoor Nederland dit Verdrag mede aan
ging. De voorlopige federale regering in Indonesië en de Staten van Surina
me hebben daarop hun instemming betuigd. De Staten van Curagao (Antil
len) hebben bezwaren kenbaar gemaakt tegen instemming met dit Verdrag, 
voornamelijk vanwege de wijze, waarop het Parijse Verdrag de Overzeese 
Gebieden meende te kunnen behandelen. De Antilliaanse Staten achtten 
deze behandeling in strijd met de veranderde status van de Overzeese Ge
bieden in het Koninkrijkverband (zie hfdst. XIV, par.A.2 en 3). Beel meende 
dat de goedkeuringsprocedure toch moest doorgaan, omdat de Nederlandse 
regering staatsrechtelijk volkomen bevoegd was om op te treden. Participa
tie in de Marshall-hulp was afhankelijk van deelname aan het Verdrag, zo
dat ook om die reden de Nederlandse regering voor de belangen van de 
Overzeese Gebieden moest optreden. De Antillianen zijn door een rustig 
gestelde en verzoenende brief op de hoogte gesteld van de motieven van de 
regering. Bij de behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van het 
OEES-Verdrag in de Tweede Kamer heeft de CPN-fractie deze zaak in het 
Voorlopig Verslag aangesneden. Het antwoord van de regering dat de dis
cussie met het gouvernement van Curagao (i.c.: de Antillen) nog gaande 
was, maar dat het nodig was om dit gebied toch in het hulpplan te betrek
ken, ook als dit gebied later buiten de werkingssfeer van het Verdrag wenste 
te blijven, achtte Hoogcarspel een hautaine minachting voor het bezwaar 
van de Antillen. De regering heeft geen reden gezien haar standpunt te wij
zigen.68

Aangezien haast was geboden om in samenhang met het bilaterale ver
drag tussen Nederland en de V.S. de Marshall-hulp daadwerkelijk op gang 
te brengen, bracht de Tweede Kamer op 26 juni 1948 het Voorlopig Verslag 
uit, waarop de regering op 28 juni 1948 antwoordde. Op de laatste zittingsdag 
van de Tweede Kamer in de oude samenstelling vóór de verkiezingen werd 
het wetsontwerp tot goedkeuring van het OEES-Verdrag plenair behandeld. 
Van Boetzelaer, die zich voor de verdediging van dit Verdrag de eerstaan- 
gewezene beschouwde, heeft tevoren telefonisch met nadruk aan Lieftinck 
en Van den Brink gevraagd hem in de plenaire zittingen van de Kamers 
over dit onderwerp bij te staan. Deze ministers, die de vrees van hun collega 
voor met name de Tweede Kamer bij de behandeling van een gespeciali
seerd onderwerp als het OEES-Verdrag kenden, hebben Van Boetzelaer dan 
ook daadwerkelijk terzijde gestaan en de beantwoording van het merendeel 
van de vragen voor hun rekening genomen. Moeilijk werd het de regering 
niet gemaakt. De Tweede Kamer had in overgrote meerderheid weinig fun-
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damentele op- of aanmerkingen. Aangezien alleen de communisten felle 
kritiek hadden, kon in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer al wor
den vastgesteld dat men vrij algemeen met het Verdrag was ingenomen. 
"De hulp van de zijde der V.S. geboden werd op prijs gesteld; met voldoe
ning werd geconstateerd, dat allerwege de realistische opvatting der interna
tionale economische solidariteit groeiende is", aldus de aanhef van het Ver
slag.69

In het Verslag en tijdens de plenaire zitting op 1 juli 1948 in de Tweede 
Kamer stonden slechts enkele punten naar aanleiding van de gevraagde 
goedkeuring van het OEES-Verdrag ter discussie.70 Zo was de KVP-fractie 
geïnteresseerd in een verdergaande economische integratie in Europa; de 
PvdA-fractie meende dat het economisch herstel van Europa niet buiten een 
geleide economie en internationale planning kon worden bereikt; de meeste 
fracties waren ontevreden over de wijze waarop het ambtelijk element bij 
de voorbereiding van dit verdrag en vermoedelijk ook bij de tenuitvoerleg
ging een overwegende plaats had gekregen en wensten om een goede de
mocratische controle te kunnen waarborgen inschakeling van de volksver
tegenwoordiging bij het totstandbrengen van dit soort verdragen en bij de 
werkzaamheden van de nieuwe internationale organisaties, waarvan Ne
derland lid was geworden of zou worden.

Het was Kortenhorst (KVP) die aan de regering vroeg wat men moest 
verstaan onder de verdergaande economische samenwerking die in het 
verdrag werd genoemd. Het antwoord op deze vraag was weinig visionair. 
De minister van Economische Zaken, Van den Brink, meende dat alle aan
dacht moest worden gericht op het succes van het economische hulppro
gram. Vanzelf zou dan de mogelijkheid groeien om een intensief multilate
raal handelsverkeer tussen de samenwerkende landen op te bouwen, uit
mondend in een economische unie, aanvankelijk van een kleine kring van 
landen, later van een grotere groep van landen. Het multilaterale handels
verkeer kon echter niet van de grond komen als niet een vrij internationaal 
betalingsverkeer zou kunnen worden bereikt. Vandaar dat Van den Brink 
meende dat de eerste stap moest zijn de bevordering van het multilaterale 
betalingsverkeer, met name de verrekening van de onderlinge saldi. De 
concrete vraag van de kant van de KVP-fractie of de regering bij voorbaat 
bereid was ook in de toekomst - na voltooiing van het hulpprogramma - het 
handelsverkeer met andere landen via deze organisatie in Parijs te leiden 
werd door de regering niet beantwoord. De vraag van Bierema (VVD) of de 
organisatie door de eenstemmigheidsregel wel slagvaardig genoeg was om 
de economische samenwerking en andere doeleinden te kunnen bereiken 
meende Van Boetzelaer zo te moeten beantwoorden: in de eenstemmigheid 
was juist een kracht gelegen, "en wij zijn er gelukkig in geslaagd, die een
stemmigheid te verkrijgen en te behouden". De kleine landen waren im
mers nu gelijkwaardig met de grote landen. Van Boetzelaer zei wel dat, als 
dit unanimiteitsbeginsel remmend zou werken, gestreefd zou worden naar 
een andere structuur voor de samenwerking.
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Een ander discussiepunt was de vraag of de Europese economische sa
menwerking zonder meer de geleide economie vorderde, zoals de PvdA 
stelde in het Voorlopig Verslag. In de Memorie van Antwoord meende Van 
Boetzelaer namens de regering dit niet te kunnen onderschrijven. Het arti
kel in het OEES-Verdrag, waarin bepaald werd dat de OEES systemen in het 
leven moest roepen teneinde toezicht te kunnen houden op de doelmatig
heid van het gebruik van de hulp van buiten en van nationale bronnen, 
kon volgens hem slechts worden gelezen als een waarborg voor een juist 
gebruik van de Amerikaanse hulp in samenhang met het gebruik van de 
nationale bronnen. Een belijdenis voor een bepaalde economische politiek 
kon daarin moeilijk worden gezien. Toch stelde de regering wel dat "een 
verder gaande economische samenwerking in Europa een bepaalde mate 
van overheidsleiding impliceert", waarmede de rooms-rode coalitie een 
feilloze compromis tekst over dit oeverloze discussiepunt produceerde. De 
rechterzijde in de Kamer had zich natuurlijk gestoten aan de socialistische 
koppeling tussen dit OEES-Verdrag en de geleide economie. Die rechterzijde 
zag juist in het OEES-Verdrag, dat de Marshall-hulp zou gaan begeleiden, 
een garantie dat de geleide economie werd teruggedrongen. Het hiervoor 
genoemde regeringsstandpunt gaf ook hiervoor de ruimte. Schmal (CHU) 
achtte de geleide economie, zoals daar in internationale socialistische kring 
over werd gedacht, te autoritair om te kunnen samengaan met de persoon
lijke vrijheid, die in de preambule van het OEES-Verdrag werd genoemd. 
Wat verstond de PvdA trouwens precies onder geleide economie? Het als 
maar herhalen van het ideaal van de geleide economie door de PvdA deed 
dit Kamerlid denken aan de anecdote over de oude dame die de preek van 
een dominee zo mooi had gevonden, niet omdat ze die preek had begrepen - 
zoals ze tegenover de dominee na afloop had opgebiecht -, maar omdat ze 
zich gesticht had gevoeld door het herhaald gebruik van het woord "Meso- 
potamië". Ook Bierema (VVD) achtte de PvdA-visie op het OEES-Verdrag 
onjuist. Coördinatie tussen de aangesloten landen, zoals op het gebied van 
de investeringen, werd door de liberaal gesteund. Een daadwerkelijke gelei
de economie kon naar zijn mening echter slechts betekenen dat de econo
mische opleving achterwege zou blijven.

Nederhorst (PvdA) heeft getracht duidelijk te maken dat de geleide eco
nomie noodzakelijk was in internationaal verband. In samenhang met de 
Memorie van Toelichting op het wetsontwerp op de Publiekrechtelijke Be
drijfsorganisatie (PBO), dat op 23 juni 1948 bij de Tweede Kamer was inge
diend (zie over dit onderwerp, par. Il.e van hoofdstuk V in dit boek), waarin 
sociaal-economische leiding van de overheid voor dat moment als noodza
kelijk werd erkend - zij het onder de aantekening dat naargelang de om
standigheden de regulerende krachten van het bedrijfsleven vrij baan moe
sten krijgen - en onder verwijzing naar uitlatingen van de regeringscom
missaris voor de Marshall-hulp, Hirschfeld, over de noodzaak een construc
tief plan bij de hand te hebben om Amerikaanse hulp te krijgen, zag 
Nederhorst zijn stelling bevestigd dat geleide economie niet te ontgaan was. 
Om duidelijk te maken dat internationale samenwerking niet moest leiden
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tot opheffing van de geleide, wél tot opheffing van de schaarste-economie - 
zodat verruiming van de economische bewegingsvrijheid kon ontstaan -, 
diende Nederhorst een door leden van de PvdA- en KVP-fracties 
(Kortenhorst en Steinmetz) ondertekende motie in, waarin sociaal-econo- 
mische ordening in het raam van de PBO voor het herstel van de Neder
landse economie, voor de bevordering van een zo groot mogelijke recht
vaardig verdeelde welvaart en voor een stabiele werkgelegenheid noodza
kelijk werd genoemd en de totstandkoming van de OEES werd toegejuicht, 
zij het dat deze samenwerking aan de vermelde ordening geen afbreuk zou 
doen. Minister Van den Brink kon zich ten dele in de uitleg van Nederhorst 
wel vinden. Ieder land moest voor zichzelf het gepaste economische stelsel 
zoeken om de doeleinden van het OEES-Verdrag te bereiken. Zonder leiding 
van de overheid en bij onbeperkte economische vrijheid achtte Van den 
Brink het onmogelijk aan de bij dit Verdrag gestelde opgaven te voldoen. 
Een bepaald model voor de economische inrichting was in dit Verdrag ech
ter niet voorzien. Daarvoor verkeerden de aangesloten landen ook in te uit
eenlopende situaties. De koppeling door Nederhorst van de term geleide 
economie aan het regeringsvoorstel op de PBO, dat geen mogelijkheden 
bood voor overheidsdirectieven voor economische sturing via de voorziene 
bedrijfsorganisatie, kon hij dan ook billijken. Deze instemming met zijn 
voorstel had Nederhorst moeten waarschuwen voor de bedoelingen van 
deze minister met de PBO, want Van den Brink was geen voorstander van 
welke permanente vorm van insnoering van het bedrijfsleven dan ook.

De behandeling van de motie-Nederhorst is uitgesteld. Pas op 30 novem
ber 1948 kwam deze motie in de Tweede Kamer aan de orde. Schouten 
(ARP) verklaarde toen weinig voor deze motie te voelen. De wet op de PBO 
was nog steeds niet behandeld, zodat daarover nog veel onduidelijkheid be
stond; de Europese samenwerking was al eerder toegejuicht; het aantal mo
ties in de Kamer moest worden beperkt. Voor Hoogcarspel (CPN) kon kapi
talistische ordening geen welvaartsverdeling en stabiele werkgelegenheid 
betekenen en was de OEES geen reden tot juichen. Met 37 (KVP, PvdA, 
CHU-Kamerlid Kikkert) tegen 23 werd de motie-Nederhorst aangenomen.71 
Met deze motie werd de geleide economie, paradestuk van het PvdA-pro- 
gramma van deze jaren, afgezwakt en ingeruild voor de overeenstemming 
met de KVP over een PBO, waarin alléén nog slechts sporen van het bij de 
PvdA favoriete voorontwerp-Vos (zie het hoofdstuk Economische Zaken, 
par. II. e) zouden kunnen worden aangetroffen. Verder is het vermeldens
waard dat de PvdA door de instemming met de beginselen van de OEES, 
zoals zou blijken uit de eindstemming in de beide Kamers over het wets
ontwerp tot goedkeuring van het daartoe strekkende Verdrag, ook het be
ginsel van liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer, waaraan de 
Amerikanen zozeer hechtten (zie ook Economische Zaken, par.III.e: D e 
G.A.T.T.) en dat tot kernstuk van het OEES-Verdrag was gemaakt, had 
aanvaard. Dat betekent dat bij gelegenheid van de bespreking van dit OEES- 
Verdrag in het parlement de PvdA-fracties de PBO als laatste strohalm 
hebben gegrepen om nationaal tot ordening te komen en verder hun ver
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wachtingen voor een internationale ordening moeten hebben gesteld in de 
bepalingen van het OEES-Verdrag met betrekking tot de internationale 
coördinatie van productie en handel. Aldus is het ook te begrijpen dat de 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer, zoals verderop zal worden vermeld, er 
voor gepleit heeft om leden van het parlement direct te betrekken bij de 
onderhandelingen over handelsaangelegenheden met andere landen of 
instellingen. Zo zou kunnen worden nagegaan of bijvoorbeeld de OEES- 
afspraken zouden worden nageleefd.

Een interessant thema vormden de mogelijke voorwaarden die de V.S. 
aan de Marshall-hulp hadden verbonden. Haken (CPN) sneed bij het debat 
in de Tweede Kamer over het OEES-Verdrag dit thema zoals te verwachten 
was aan en noemde het vervoer van de Marshall-hulpgoederen, de haven- 
tarieven en de leveranties (uit overzeese gebieden) van grondstoffen aan de 
V.S. tegen redelijke voorwaarden. De regering heeft echter deze kwesties 
niet beantwoord. Overigens had ook de liberaal Bierema zijn bedenkingen 
tegen de clausule in het Parijse Verdrag met betrekking tot de term "gezonde 
wisselkoersen", die te handhaven zouden zijn of na te streven. Grondslag 
van zijn zorg was een bericht van de U.S. Information Service met een 
nadere uitleg van de zienswijze van de V.S. op deze zaak. Hierin heette het 
dat er in Europa tegenstrijdige wisselkoersen golden, die in geen verhou
ding stonden tot de intrinsieke waarde van het muntwezen van verschil
lende landen. Zwitserland werd de enige gunstige uitzondering genoemd. 
Verder werd herinnerd aan de belofte van de OEES-landen om herzienin
gen op dit punt na te streven. De V.S. zouden op het nakomen van deze 
belofte rekenen. Bierema had al op 9 juni 1948 schriftelijk aan de regering 
om verduidelijking van dit bericht gevraagd. Aangezien hij nog geen ant
woord had gekregen, vroeg hij in dit debat of dit USIS-bericht concreet om 
devaluatie vroeg. Lieftinck heeft in de Kamer geantwoord dat bij het af
sluiten van het Parijse Verdrag nooit over devaluatie was gesproken. Hij 
meende dat het gerucht over de Amerikaanse druk om tot devaluatie te ko
men op pers-speculaties berustte. Wél diende het streven, aldus Lieftinck, 
gericht te zijn op het bereiken van een monetair evenwicht in de periode 
van de Amerikaanse hulp, "maar dat behoeft ons niet van bevriende zijde 
te worden gezegd". Het officiële antwoord van Van Boetzelaer van 3 juli 
1948 op de vraag van Bierema merkte op dat het bericht van de USIS be
schouwend van aard was en geen officiële mededeling bevatte. Van Ameri
kaanse zijde waren geen speciale wensen jegens Nederland kenbaar ge
maakt. Overigens devalueerde Nederland op 21 september 1949 de gulden 
met 30,2% in navolging van Engeland en een aantal andere Europese lan
den.72

Tenslotte was er het vraagstuk van de betrokkenheid van het parlement 
bij internationale handelsovereenkomsten en instellingen. Doordat Frank
rijk er inmiddels toe was overgegaan om delegaties naar internationale 
handelsconferenties niet alleen ambtelijk samen te stellen, maar daarin ook 
leden van het parlement op te nemen, is van de kant van de PvdA-Kamer- 
fractie gevraagd of dit ook in Nederland niet kon worden ingevoerd. Ook
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bleek in de Tweede Kamer vrij algemeen de wens te leven om tijdig - niet 
pas na het sluiten van een internationaal akkoord - op de hoogte te worden 
gesteld van hetgeen bij een dergelijk akkoord aan de orde was. Schmal 
(CHU) vond dat vanaf het begin van de onderhandelingen bij een zaak van 
zo groot gewicht als dit OEES-Verdrag de Staten-Generaal hadden moeten 
worden geïnformeerd. In dit verband meende Kortenhorst (KVP) dat het 
noodzakelijk was om de Kamers bij voortduring te betrekken bij de uit
werking van het OEES-Verdrag. Van de kant van de regering werd op dit 
punt geen millimeter voor de druk van de Kamer geweken. Van Boetzelaer 
achtte de Kamercommissies van Buitenlandse Zaken en voor de Handels
politiek de meest geëigende plaatsen om een kern van Kamerleden in te 
lichten over regelingen als het OEES-Verdrag. Wel zei de minister dat dit 
voortaan "zo snel mogelijk" zou geschieden, al kon de minister niet zeggen 
hoe dit zou geschieden. Het kwam er op neer dat de regering alle suggesties 
om Kamerleden nauwer te betrekken bij de totstandkoming en uitwerking 
van dit soort belangrijke (handels-) verdragen wegwoof.

Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer toonden zich voor het overige 
met het wetsontwerp tevreden. De economische samenwerking in Europa, 
nodig om het welslagen van het Amerikaanse hulpplan te kunnen garan
deren - al meende Kortenhorst in navolging van Lieftincks eerste radiorede 
toch te moeten stellen dat de Nederlandse economie vooral afhankelijk was 
van het herstel van het Duitse achterland en van het verkeer met Indonesië
- werd door deze fracties als een grote vooruitgang beschouwd. Ook de com
munisten zeiden voorstanders te zijn van economische samenwerking, 
maar een die gebaseerd zou zijn op vrijwilligheid en zelfstandigheid van de 
aangesloten naties. Volgens Haken was daarvan echter bij het Marshall-plan 
geen sprake. Het ging volgens hem in dit plan om een Amerikaans impe
rialisme met als kern: de opbouw van een reactionair, fascistisch West- 
Duitsland. West-Europa zou slechts een bruggehoofd worden voor een oor
log tegen de Sovjet-Unie en Oost-Europa. Tegen dit betoog kwam Van der 
Goes (PvdA) op, die de communisten verweet de zuiver-Russische imperia
listische kolonisatiepolitiek in Oost-Europa te verdedigen. De wijze waarop 
de Sovjet-Unie oorspronkelijk de hulp slechts wilde aanvaarden zonder de 
verplichting tot samenwerking noemde Van der Goes buitengewoon onso
cialistisch. Van de kant van de regering zei Van Boetzelaer onderkoeld dat 
hij Haken in diens betoog niet had kunnen volgen. De CPN-fractie stemde 
vervolgens als enige fractie tegen dit wetsontwerp.

In de Eerste Kamer werd op 22 juli 1948 het debat vrijwel geheel beheerst 
door de meningsverschillen tussen Oosterhuis (PvdA), die het Marshall
plan verdedigde en de communisten verweet een economische ontwrich
ting in Europa na te streven, en de CPN-senatoren Schalker en Van Santen, 
die het oorlogsgevaar door de Marshall-hulp en het OEES-Verdrag dichterbij 
zagen gebracht en de nationale zelfstandigheid opgeofferd aan Amerikaanse 
belangen. De zienswijzen bleken onoverbrugbaar. Het wetsontwerp werd in 
deze Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen met de aantekening 
dat de CPN-fractie had tegengestemd.73 De bekrachtigingsoorkonde kon nu
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naar Parijs worden gezonden. Het Verdrag was inmiddels na ontvangst van 
zes bekrachtigingen in werking getreden. De Raad van de OEES had al op 16 
juli 1948 overeenstemming bereikt over de beginselen bij de verdeling van 
de Marshall-hulp en op 24 juli 1948 over die bij het opzetten van een intra- 
Europees monetair compensatiesysteem.74 De snelheid, waarmede zulke be
langrijke beslissingen eenstemmig konden worden genomen, bewees ener
zijds hoe hoog de nood in West-Europa was gestegen, anderzijds het nut dat 
de aangesloten landen zagen in deze originele vorm van samenwerking, al 
was die dan ook door de V.S. met de Marshall-hulp als lokaas min of meer 
afgedwongen.

e. Het sluitstuk: de bilaterale overeenkomst
De V.S. zouden de hulp pas definitief verstrekken - na de voorschot- 

periode - indien de deelnemende landen een reeks verplichtingen bilateraal 
ten opzichte van de V.S. zouden vastleggen. Het Parijse Verdrag over de 
OEES legde weliswaar een aantal algemene verplichtingen ten aanzien van 
de inspanning van de deelnemende landen voor het Europese herstel vast, 
maar niet de technische verwerking van de Amerikaanse hulp. Het Parijse 
Verdrag en de afzonderlijke bilaterale overeenkomsten, zoals die uiteinde
lijk zijn afgesloten, overlapten elkaar echter op veel punten.

Vrijwel alle landen, die de bilaterale overeenkomsten in ontwerp in mei
1948 kregen voorgelegd, hebben moeite gehad met het strikt zakelijke en 
eenzijdige, ten gunste van de Amerikaanse beslissingsmacht opgestelde, ka
rakter in deze ontwerpen. Veel was er echter niet aan te doen, want de be
trokken Europese landen hadden met een Letter of Intent ingestemd met de 
bepalingen van de Foreign Assistance Act, die in deze ontwerp-verdragen 
nog eens in den brede werden opgesomd. Toch besloten de voor de 
Marshall-hulp in aanmerking komende landen om te trachten gezamenlijk 
verzachtingen in de bepalingen te bereiken, hetgeen door vier landen, En
geland, Frankrijk, Zweden en Denemarken is uitgevoerd. Aangezien Ne
derland, vermoedelijk tegen de achtergrond van de grote deviezenproble- 
men, minder ernstige bezwaren had dan de andere Europese landen, kon 
Nederland zich vinden in de acties van de vertegenwoordigers van de ge
noemde vier landen. Het resultaat van deze acties was dat - onder massieve 
Engelse druk - de V.S. de poging om de meestbegunstigings-clausule voor de 
V.S.-zöne in Duitsland, Triëst, Japan en Korea in deze bilaterale verdragen te 
regelen, nadat zulks niet was gelukt op de conferentie van Havana (zie 
hfdst. V, par.III. e) bij het opstellen van een charter voor de wereldhandel, 
strandde. Dit paste niet in deze verdragen en ging verder dan met de Letter 
of Intent was goedgekeurd. Engeland wilde de Gemenebestlanden ontzien, 
waarbij Nederland onderhands steun bood vanwege het belang van Indo
nesië. Eveneens verviel een bepaling, waarbij over de aanpassing van de 
wisselkoers met het IMF moest worden onderhandeld, wanneer de V.S. dit 
wenselijk vonden. Ook werd bepaald dat vóór 30 juni 1953 (de looptijd van 
de overeenkomst) schriftelijk door een van de verdragsluitende partijen aan 
de andere partij kon worden bericht dat de overeenkomst werd beëindigd,
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zes maanden na kennisgeving. Ook kon het verdrag voorwerp van wijzi
ging via overleg op verzoek van een van de beide betrokken partijen wor
den. Hiervan was het artikel over de grondstoffen en materialen, die de V.S. 
nodig hadden, uitgezonderd (art. V). Deze wijzigingen, die de vier landen 
wisten te bereiken, golden voor alle deelnemende landen.75

De bilaterale overeenkomst zag er als volgt uit. In de aanhef van de op 2 
juli 1948 in Den Haag getekende bilaterale overeenkomst tussen Nederland 
en de V.S. keerden een aantal passages uit de preambule van het OEES-ver- 
drag, zij het in andere bewoordingen, terug. Zo erkenden beide regeringen 
dat herstel of behoud van Europa, beginselen van persoonlijke vrijheid, 
vrije instellingen en onafhankelijkheid grotendeels berusten op een gezon
de economie. Een krachtige en welvarende economie werd essentieel ge
noemd voor het bereiken van de doeleinden van de V.N.. Hiertoe diende 
een Europees Herstelplan van eigen hulp en wederkerige samenwerking te 
worden nagestreefd, waarvan een krachtige productieinspanning, de expan
sie van de buitenlandse handel, het scheppen of handhaven van een intern 
financieel evenwicht, ontwikkeling van economische samenwerking met 
inbegrip van alle mogelijke maatregelen om gezonde wisselkoersen in te 
stellen en te behouden en om handelsbelemmeringen te verminderen 
kernstukken waren. Vastgesteld werd dat Nederland met andere naties in 
het Verdrag op de Europese Economische Samenwerking getuigd had deze 
doelstellingen te willen nastreven.

In art. I werd de bijstand van de V.S. vastgelegd. Nederland verplichtte 
zich aan zijn kant tot uitvoering van de doelstellingen van het Europese 
Hulpprogramma en het Verdrag op de Europese Economische Samenwer
king. Onder de Algemene Verplichtingen voor Nederland (art. II) werden 
genoemd het onderwerpen van de besteding van de hulp aan een controle
systeem, goedgekeurd door de OEES; het localiseren, identificeren en het ge
bruiken van de Nederlandse vermogensbestanddelen in de V.S. voor de be
vordering van het gemeenschappelijke Europese herstelprogramma; het 
opvoeren van de productie van steenkool, staal, transportmiddelen en 
voedsel; te zorgen voor de stabilisering van de gulden, instelling van een 
gezonde wisselkoers of het behoud daarvan, evenwicht in de overheidsbe
groting en interne financiële stabiliteit; te streven naar uitwisseling van 
goederen en diensten met andere landen en naar het opheffen van belem
meringen bij deze uitwisseling; zoveel mogelijk de beschikbare arbeids
krachten in te schakelen; storende werking van overheids- en handelslicha
men of dergelijke lichamen van particulier karakter van monopolistische 
aard op de internationale handel te bestrijden. In art. III werd de valuta- 
transfer voor Amerikaanse investeerders geregeld, alsook de eigendom van 
de tegenwaarde in guldens van de dollarbetalingen in het kader van de 
Marshall-hulp bij de regering van de V.S. vastgelegd. In het najaar 1947 
hadden de Europese landen, die bij de onderhandelingen van Parijs over 
het Marshall-plan waren betrokken, nog grote bezwaren gekoesterd tegen 
die tegenwaarderekening, die in de toenmalige constructie neerkwam op 
curatele door de regering van de V.S.. In art. IV van dit bilaterale verdrag
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werd deze tegenwaarderekening - uitsluitend geldend voor de tegenwaarde 
van schenkingen - zodanig uitgewerkt, dat de souvereiniteit van het ont
vangende land niet bovenmate gekwetst werd. Zo zou de rekening op naam 
van de betrokken regering van het ontvangende land worden geopend en 
bleef de controle bij de V.S.. Vastgelegd werd in dit art. IV dat een deel van 
de tegenwaarde zou worden besteed voor de kosten van de uitvoering van 
de Marshall-hulp (administratie, publiciteit, transport), terwijl de rest van 
het geld, na goedkeuring door de V.S. onder het oogmerk dat de interne 
monetaire en financiële stabilisatie in Nederland en nieuwe economische 
activiteiten bevorderd zouden worden of de nationale schuld, in het bijzon
der ondergebracht bij de centrale bank en andere instellingen, doeltreffend 
zou worden verminderd, kon worden gebruikt. Art. V legde vast dat de Ne
derlandse regering bepaalde grondstoffen en materialen, afkomstig uit Ne
derland, waaraan de V.S. tekorten hadden, door redelijke verkoop of ruil ter 
beschikking zou stellen aan de V.S.. Na artikelen over de vergemakkelijking 
van het reizen van Amerikaanse burgers naar Nederland en van de aan
voer van hulpgoederen van particuliere Amerikaanse instanties, en het 
overleg en uitwisseling van berichten, volgde art. VIII, waarin de publiciteit 
over de Marshall-hulp werd geregeld. Volledige openbaarheid over de oog
merken en de ontwikkeling van het Europese Hulpprogramma werd ge
wenst geacht. Nederland beloofde het voorlichtingsmateriaal van de V.S. 
over de hulp aan Europa te doen verspreiden. De Amerikanen hadden dui
delijk lering getrokken uit eerdere hulpverlening onder en vlak na de oor
log aan landen die verzwegen hadden dat de V.S. de schenkers waren ge
weest. Dan volgden nog artikelen over de status van de speciale Missie voor 
Economische Samenwerking (ECA-missie), welke zich in Nederland zou 
kwijten van de taak van de V.S. ingevolge de overeenkomst. Deze status 
kwam overeen met die van het diplomatiek personeel van de ambassade 
van de V.S.. In art. X volgde een regeling van vorderingen van onderdanen, 
waarbij het Internationale Hof van Justitie in laatste instantie kon worden 
ingeschakeld. In art. XII tenslotte werd de inwerkingtreding, wijziging en de 
looptijd bepaald, zoals hiervoor al aangegeven. In de kern was de overeen
komst niet zo verschillend van die met de Wereldbank, waarbij Nederland 
eveneens vergaande verplichtingen ten opzichte van de credietverstrekker 
was aangegaan. Hoogstens zou men kunnen zeggen, zoals Hirschfeld in het 
kabinetsberaad deed toen dit verdrag in ontwerp moest worden goedge
keurd, dat het accent wel zeer sterk op de rechten van de crediteur en de 
plichten van de debiteur was gelegd.76 Opmerkelijk was verder dat de V.S. 
de buitenlandse invloed in eigen ondernemingen in de V.S. wilden 
tegengaan - de liquidatie van het Nederlandse vermogen in de V.S. werd 
vastgelegd -, maar tegelijk een open deur wensten in Europa voor 
Amerikaanse beleggers.

Door deze overeenkomst was de weg voor de Amerikaanse Marshall
hulp formeel vrijgegeven. De overeenkomst is, met als bijlagen enkele na
dere bepalingen omtrent de uitleg van sommige artikelen, afgedrukt in het 
Staatsblad van 11 augustus 1948, nr. I. 365. Anders dan in het geval van het

Par. V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp...

1179



IV. Onder Lieftincks bewind

Verdrag inzake de OEES, waarin om bekrachtiging werd gevraagd, is de bila
terale overeenkomst - conform de toenmalige grondwetsbepaling - na on
dertekening slechts aan de Staten-Generaal medegedeeld op 2 juli 1948 
(stuknr. 890). Er zijn wel stemmen in de Tweede Kamer opgegaan bij gele
genheid van de behandeling van de goedkeuringswet op het OEES-Verdrag 
om het parlement eerder bij de totstandkoming van deze bilaterale over
eenkomst te betrekken en - zoals ook in maart 1948 was toegezegd - deze 
overeenkomst vervolgens aan de Kamers ter bespeking voor te leggen van
wege het grote belang dat met deze overeenkomst met de V.S. was gemoeid. 
De regering heeft deze suggesties resp. niet willen en niet kunnen honore
ren. Parlementaire behandeling zat er in het geheel niet in, omdat Was
hington namelijk geen voorlopige instemming in afwachting van een for
mele goedkeuring door de diverse volksvertegenwoordigingen bij deze bi
laterale verdragen accepteerde.77 Hoewel minister van Buitenlandse Zaken, 
Van Boetzelaer, in antwoord op de vraag van Sassen naar regelmatige in
lichtingen over de ontwikkelingen rondom de Marshall-hulp in maart 1948, 
had verzekerd dat het multilaterale én het bilaterale verdrag aan de Kamers 
zouden worden voorgelegd en daarmee de Kamers gelegenheid zou worden 
geboden zich over alle aspecten van de Marshall-hulp uit te spreken, moest 
de regering vanwege de onbuigzame Amerikaanse houding inzake de af
wikkeling van het bilaterale verdrag op haar toezeggingen terugkomen. De 
Amerikaanse eis op dit punt kon door de Nederlandse regering binnen de 
geldende formele regels van de Grondwet worden gepast door de overeen- 
komst-vorm te kiezen, al was dit in schrille tegenstelling met de wijze 
waarop bijna een jaar tevoren de overeenkomst met de Wereldbank over de 
lening van 195 miljoen dollar keurig aan de Staten-Generaal was voorge
legd, juist ter voldoening van de wens van de Wereldbank om de natie via 
de volksvertegenwoordiging zich ostentatief te laten uitspreken over de 
aangegane verplichtingen. Niet onmogelijk is dat de Amerikaanse regering 
er van uitging dat bij de goedkeuring van het Verdrag nopens de OEES de 
grote lijnen van de bilaterale overeenkomst, die immers was gebaseerd op 
de Foreign Assistance Act van 5 april 1948 waarop de OEES-overeenkomst 
ook teruggreep, in de diverse parlementen al aan de orde waren gekomen.

Vermoedelijk zou de parlementaire behandeling van een wetsontwerp 
tot goedkeuring van de bilaterale overeenkomst weinig meer hebben opge
leverd dan hetgeen over dit onderwerp naar voren kwam bij de behande
ling van de Rijksbegroting voor 1949, toen de CPN-fractie in de Tweede Ka
mer bij de behandeling van het hoofdstuk Economische Zaken de bilaterale 
overeenkomst met de V.S. alsnog ter sprake bracht: namelijk verdediging 
door de regering van de overeenkomst, steun van de overgrote meerder
heid in de Kamers, achterdocht en verzet bij de CPN. Naar aanleiding van 
deze overeenkomst vroeg de CPN-fractie zich af wat er van de Nederlandse 
zelfstandigheid was overgebleven. Daarbij had deze fractie niet alleen het 
oog op de eis dat Nederland productieschema's bij de Amerikanen moest 
inleveren, die moesten worden goedgekeurd ter verkrijging van dollarhulp, 
en op de clausule dat de helft van alle Marshall-hulpgoederen met Ameri
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kaanse schepen diende te worden vervoerd, maar ook op de mogelijke ge
volgen voor het beleid in zaken als de subsidies op de eerste levensbehoef
ten, de vrije consumptie en de handel met het Oostblok. Van den Brink te
kende echter in zijn antwoord op 19 november 1948 aan dat de bilaterale 
overeenkomst voornamelijk punten van economisch en financieel beleid 
omvatte, "die geheel passen in het kader van het economisch en financiële 
beleid, zoals de Nederlandse regering deze zelf heeft opgesteld". Van be
lemmeringen ten aanzien van de handel met de niet bij het Marshall-plan 
betrokken landen was geen sprake. Integendeel. Indien de Marshall-hulp 
was uitgebleven, zou ook het handelsverkeer met de bedoelde landen daar
van ongunstige repercussies hebben ondervonden. Wél erkende de regering 
dat de bepaling inzake de scheepvaart bezwaren met zich mee kon brengen. 
Aangezien deze bepaling gold voor de deelnemende landen als totaliteit, 
had de Nederlandse scheepvaart van deze clausule nog geen nadelige ge
volgen ondervonden. De V.S. hadden geen voorwaarden gesteld met be
trekking tot de uitbreiding en vernieuwing van de Nederlandse handels
vloot. Wat de industrialisatiepolitiek betrof schreef Van den Brink dat zon
der Marshall-hulp van verdere industrialisatie in Nederland in de eerstvol
gende jaren in het geheel geen sprake zou kunnen zijn. Met deze vragen en 
antwoorden over en weer was dan toch de bilaterale overeenkomst tussen 
Nederland en de V.S., waarmee de Marshall-hulp aan Nederland een feit 
was geworden, voorwerp geworden van parlementaire aandacht, zij het op 
een andere manier dan regering en parlement zich oorspronkelijk hadden 
voorgesteld.78

ƒ. De Marshall-hulp aan Nederland
De Marshall-hulp heeft Nederland op de valreep voor een financieel-eco- 

nomische terugslag behoed die ernstige consequenties voor de sociale en 
politieke verhoudingen gehad zou kunnen hebben. Na de leningen van di
verse landen die de noodzakelijke buitenlandse betaalmiddelen voor de pe
riode 1944/1945-1946 hebben verschaft, na de Eximbanklening voor de de- 
viezentekorten voor 1946-1947 en de Wereldbanklening voor de dekking 
van deze tekorten voor 1947-1948, heeft de Marshall-hulp de continuïteit 
van de wederopbouw en het herstel van het land gegarandeerd.

Nederland zou in het kader van de Marshall-hulp 1.124.8 miljoen dollar 
ontvangen, waarvan 819.3 miljoen schenkingen, 149.5 leningen, aan indi
recte hulp 186.5 miljoen aan ontvangen trekkingsrechten en "initial aid" via 
de Europese Betalings-Unie en 30.5 miljoen aan doorgegeven trekkings
rechten over de periode 1948-1952. De leningen zijn rechtstreeks geboekt op 
de gewone rekening van de schatkist. De schenkingen daarentegen waren 
monetair gezien interessanter en maakten ook in omvang het merendeel 
van de Marshall-hulp voor Nederland uit. Voor de schenkingen werd, zoals 
was vastgelegd in de bilaterale overeenkomst met de V.S., een tegenwaarde- 
rekening van de schatkist bij De Nederlandsche Bank op 31 juli 1948 ge
opend. Het bedrijfsleven dat toestemming had gekregen om bepaalde goe
deren uit Amerika te importeren betaalde daarvoor in guldens, die werden
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geboekt op die rekening. Voor het bedrijfsleven veranderde er daarom 
praktisch ten opzichte van de situatie vóór de hulp niets; de dollars bleven 
in Amerika en werden gebruikt voor betaling van leveranciers en expor
teurs. Die toestemming voor import moest worden verleend door het ECA- 
bureau in Nederland op basis van gegevens van de aanbeveling daartoe van 
de ambtelijke schakels in Den Haag; vóór de Marshall-hulp was het bedrijfs
leven eveneens afhankelijk van ambtelijke toestemming bij importen, 
waarvoor deviezen ter beschikking moesten worden gesteld of die moesten 
passen in de handelsakkoorden. De ruimte voor de Marshall-importen werd 
aangegeven door de toewijzing per kwartaal, waarover de OEES had beslist - 
de V.S. hadden vanaf het begin van de werkzaamheden de OEES met klem 
de volle verantwoordelijkheid gegeven om deze organisatie meer gewicht te 
geven - naar de financiële grenzen die in de V.S. daarvoor waren bepaald. 
De Amerikaanse regering, in casu de ECA-organisatie, diende betrokken te 
worden bij de besteding van de tegenwaardegelden, waarbij een monetair zo 
neutraal mogelijke besteding werd nagestreefd. Men wilde voorkomen dat 
de monetaire stabiliteit zou worden aangetast door het loslaten van deze 
geldhoeveelheid. De tegenwaarderekening was immers opgezet om de sa
nering van de staatsfinanciën te dienen en inflatie te voorkomen. In dit ka
der werden dekking van niet-additionele begrotingsposten en rechtstreekse 
schuldaflossing door de staat onder neutrale bestedingen gerangschikt. Ad
ditionele projecten, bevordering van de productiviteit en militaire uitgaven 
werden gezien als niet-neutrale bestedingen. Neutraal werd ongeveer twee
derde van het tegenwaardebedrag van meer dan drie miljard gulden besteed; 
een-derde niet-neutraal. In geen geval mocht het tegenwaardegeld worden 
gebruikt voor het dekken van begrotingstekorten. De parlementaire verant
woording over de besteding van de tegenwaardegelden zou in de periode 
Drees I tot de nodige wrijvingen tussen Lieftinck en de Kamers leiden.79

De Amerikaanse hulp is door de industrie vooral gebruikt voor de aan
schaf van grondstoffen en in mindere mate voor machines en gereedschap
pen. De verwerking van deze grondstoffen door de Nederlandse industrie 
tot eindproducten kon bij export de industrie geleidelijk in staat stellen op 
eigen kracht de benodigde grondstoffen te importeren. Rechtstreekse in
vloed op de uitrusting van een geheel bedrijf heeft de Amerikaanse hulp 
slechts gehad bij het Breedband-project onder het management van de 
Hoogovens - waarin de overheid, mede op basis van tegenwaardegelden, 
voor 150 miljoen gulden ging deelnemen - bij de inrichting van de Amer- 
electriciteitscentrale in Geertruidenberg en bij kleinere projecten als de uit
breiding van de ENCI bij Maastricht. Van belang voor het bedrijfsleven was 
ook dat het voorkomen van een drastische verlaging in de consumptiegoe- 
derenvoorziening in 1948 en de geleidelijke uitbreiding van deze voorzie
ning in de volgende jaren dank zij de Amerikaanse hulp gunstig was voor 
de productiviteit. Tenslotte was voor het bedrijfsleven de kennismaking 
met nieuwe productiemethoden in de V.S., waartoe de Technical Assistance 
onder de vlag van de Marshall-hulp technici en arbeiders in staat stelde, een 
aanzet tot verhoogde productiviteit. Kortom: voor de Nederlandse industrie
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was de Marshall-hulp een belangrijke stimulans. "De geestelijke apathie 
werd doorbroken en men kreeg weer plezier in het werk." De sector land
bouw en voedselvoorziening ontving eveneens veel Amerikaanse hulp. 
Hoofdbestanddelen waren hier kunstmest, landbouwwerktuigen en vooral 
import van voedingsmiddelen voor mens en dier. De Amerikaanse hulp 
droeg er toe bij dat op veel terreinen de distributie snel kon worden opgehe
ven. Bij de opheffing van de brood distributie verscheen dan ook in de bak
kerswinkels de mededeling - volgens het bilaterale verdrag met de V.S. ook 
verplicht - dat de helft van het brood van Marshall-granen was gebakken.80 
Ook de tegenwaardegelden zijn voor een belangrijk deel aan de landbouw 
besteed (inpolderingen in de Zuiderzee, herstel van oorlogsschade, herver
kaveling, herstel van de overstroomde gebieden na de stormvloed in 
1953).81 Een derde sector waar Marshall-hulp in bescheiden mate aan werd 
besteed was de sector vervoer (uitbreiding van het wagenpark en aanschaf 
vliegmaterieel voor de KLM). Van doorslaggevend gewicht in een bepaalde 
sector is de Marshall-hulp niet geweest. De hulp heeft echter de voortgang 
van het herstel gegarandeerd en middelen vrijgemaakt die konden worden 
besteed voor investeringen en vrijmaking van de consumptie. De directe 
hulp heeft Nederland in een iets ruimer jasje gestoken dan uit eigen mid
delen kon worden verzorgd. Al eerder in dit hoofdstuk is verhaald dat de 
regering daardoor bijvoorbeeld in staat werd gesteld de schadevergoeding 
voor de materiële oorlogsschade iets ruimer op te zetten dan oorspronkelijk 
was geraamd.

Marshall-hulp is eveneens verleend ter ondersteuning van de vergroting 
van het handelsvolume van de Marshall-hulplanden en de multilateralisa
tie van het betalingsverkeer. Het eerste monetaire compensatieakkoord dat 
op 18 november 1947 tussen de BLEU, Nederland, Frankrijk en Italië werd 
gesloten om tot verevening van overschotten en tekorten in de betalingen 
bij het handelsverkeer te komen was weliswaar in opzet een doorbraak, 
maar was in de praktijk van zeer beperkte betekenis. De ervaring met dit ak
koord leerde dat uitbreiding van het aantal deelnemende landen en een 
fonds om storingen op te vangen en crediteuren aan te moedigen door te 
gaan met leveranties moesten zorgen dat in de toekomst de multilateralisa
tie van het betalingsverkeer en daarmee de versoepeling van het handels
verkeer konden slagen. De volgende Overeenkomsten voor intra-Europese 
Betalingen en Akkoorden van 16 oktober 1948 en 7 september 1949 hielden 
dan ook grote verbeteringen in ten opzichte van het akkoord van 1947. Alle 
OEES-landen namen aan deze akkoorden deel en er was, door de inzet van 
Marshall-dollars - die trekkingsrechten voor het debiteurland en conditional 
aid voor het crediteurland opleverden - , een aanmoedigingspremie gesteld 
op de verruiming van credieten aan elkaar in "local currency". De aldus 
ontstane trekkingsrechten, die door dollars werden beloond tot een bepaald 
maximum (dat gekozen was naar het saldo in de wederzijdse handelsbe
trekkingen van het verstreken jaar, wat het handelsverkeer wel dwong de 
ingeslagen handelswegen dat jaar te volgen), hebben de mogelijkheden tot 
compensatie vergroot. Die compensatie kon nog een hogere vlucht nemen,
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toen in het akkoord van 1949 werd bepaald dat een kwart van de trekkings
rechten kon worden overgedragen, wat bevorderde dat de verleende trek
kingsrechten vanwege de daartegen gestelde dollars ook ten volle werden 
benut, los van de bilaterale positie. Hoewel de resultaten in compensatie ten 
opzichte van het totaal aan schulden in het intra-Europese handelsverkeer 
nog altijd bescheiden waren (253 miljoen dollar compensatie tussen oktober
1948 en juni 1950) en een land als Engeland grote bezwaren heeft gekoesterd 
tegen multilateralisatie vanwege de vrees voor de positie van het pond ster
ling, was het enthousiasme voor het uitbreiden van het monetair compen
satiesysteem zo gegroeid dat de drie beperkte compensatieakkoorden de aan
loop zijn geweest voor het pronkstuk van de OEES-samenwerking, de Euro
pese Betalings-Unie (1950).

Marshall-hulp heeft ook deze Europese Betalings-Unie (EBU) moeten 
schragen. In de oude compensatieakkoorden was het bilaterale betalingsver
keer uitgangspunt. Compensatie vond alleen maar plaats met instemming 
van de betrokken partners, die de bilaterale akkoorden waren aangegaan. In 
de EBU wilde men dit bilateralisme tot een bepaald percentage van de han- 
delsomzet van de deelnemende landen (15% van het bedrag aan ontvang
sten en betalingen van een lidstaat met andere deelnemers) gezamenlijk en 
automatisch doorbreken. De surplussen van het ene land moesten kunnen 
worden gebruikt voor de dekking van de tekorten van het andere land. Alle 
bilaterale surplussen en tekorten werden daartoe herleid tot eenzelfde 
waarde-eenheid, waarbij in feite werd gekozen voor de dollar van het toen
malige goudgehalte. De verrekening zou maandelijks geschieden. Het sys
teem legde debiteuren de verplichting op om bij stijgende tekorten binnen 
het quotum (het genoemde omzetpercentage uit 1949) steeds meer goud of 
convertibele valuta af te geven en eiste van crediteuren credietverstrekking 
tegenover goudonvangsten (over het totaal: 60%-40%). Dit systeem kon 
alleen maar functioneren, indien de crediteuren bij voorbaat vertrouwen 
hadden de schulden verrekend te krijgen, zodat een startfonds nodig was. 
Dit fonds was gebaseerd op een directe bijdrage van de V.S. in het kader van 
de Marshall-hulp aan de EBU en indirecte Amerikaanse steun voor debi- 
teurlanden via de "initial credit balance" in het kader waarvan Nederland 
30 miljoen dollar kreeg en "special ressources"-steun voor landen die per
manent debiteur waren. De totale hulp van de V.S. aan de EBU is neerge
komen op 353 miljoen dollar. Al na enkele jaren kon worden geconstateerd 
dat de EBU een groot succes was en had bijgedragen tot de vrijmaking van 
het handelsverkeer. De EBU heeft dan ook, samen met de oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, er toe geleid dat de urgentie 
voor een Europese douaneunie als voorwaarde voor liberalisatie van het 
intra-Europese handelsverkeer verminderde en naar een later tijdstip kon 
worden verschoven.82 De vorderingen in het intra-Europese betalingsver
keer hebben juist voor Nederland, in het kader van de Beneluxsamenwer
king, betekenis gehad. De permanente debetpositie van Nederland ten op
zichte van de BLEU was kort na de oorlog een storende factor in het streven 
naar economische samenwerking tussen de drie betrokken landen geweest.
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Belgisch crediet heeft gedurende de eerste jaren na de oorlog de voorgeno
men import door Nederland uit de BLEU mogelijk gemaakt. Geleidelijke 
vrijmaking van het handelsverkeer tussen de drie landen, zoals die was 
overeengekomen bij de ondertekening van de Voor-Unie op 15 oktober
1949, kon derhalve slechts worden gerealiseerd, indien Nederland over be
paalde financiële drempels werd geholpen. De voor de liberalisatie van het 
intra-Europese betalingsverkeer bedoelde Marshall-hulp, die in de mone
taire compensatieakkoorden in de vorm van trekkingsrechten werd gege
ven, en de multilaterale verrekening via de EBU op basis van Marshall
hulp waren nodig om tot deze Voor-Unie te kunnen komen en de gemaakte 
afspraken te kunnen uitvoeren.83

Op 27 januari 1953 liet de Nederlandse regering de regering van de V.S. 
officieel weten af te zien van het indienen van een verzoek om hulp voor 
het fiscale jaar 1952-1953. De productie in Nederland was sedert 1947 met 
40% gestegen, waarvan een groot deel in het buitenland kon worden gesle
ten, ook in Noord-Amerika. Het tekort op de betalingsbalans in 1947 was 
omgeslagen in een overschot in 1952. Ook de dollarbalans was verbeterd, 
waardoor het mogelijk zou worden nog in 1953 de import uit het dollarge- 
bied sterk te liberaliseren en een jaar later vervroegd op de dollarlening van 
de Wereldbank uit 1947 af te lossen. Nederland had eind 1953 92,6% van de 
invoer uit OEES-landen vrijgemaakt, tegenover het gemiddelde van 71% in 
de OEES als geheel. Nederland stond er beter voor dan sommige OEES-lan
den, die zwaarder onder de Korea-crisis in 1951 hadden geleden en extra- 
hulp van de V.S. nodig hebben gehad. Toch is de Marshall-hulp-periode ook 
voor de andere OEES-landen een tijd geweest van economische vooruit
gang: stijgende productie, sterke uitbreiding van het onderlinge handelsver
keer en vergroting van de uitvoer. Het dollartekort van West-Europa - 6 
miljard dollar in 1947 - was in 1953 vrijwel geheel weggewerkt.84 Nederland 
en Europa hebben de civiele Amerikaanse hulp in het kader van het 
Marshall-plan goed besteed. Die hulp is een belangrijke stimulans geweest 
de problemen bij de wederopbouw en de vergroting van de welvaart in ge
zamenlijk Europees verband op te lossen, al heeft die Europese samen
werking op basis van de Marshall-dollars niet op korte termijn die Europese 
integratie tot stand gebracht, die de Amerikanen in opzet hadden gedacht: 
die ene vrije Europese markt voor goederen en diensten.

Par. V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp...

AANTEKENINGEN:

1 Voor deze inleiding op de geschiedenis van de Marshall-hulp is gebruik gemaakt van 
allereerst: FRUS 1947 III, Washington 1972, The Marshall-plan, pp. 197-484, en verder van:
H.W.J.A. Vredegoor, De voorstellen van Marshall, in: ESB  16 juli 1947, pp. 565-567; J.M. 
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1966, spec. ch. I; George F. Kennan, Memoirs 1925-1950, London 1968, ch. XIV; E. Roy Willis, 
Italy chooses Europe, New York 1971; Daniel Yergin, Shattered Peace, The Origins of the Cold 
War and the National Security State, New York 1977, ch. XI-XIII; Kees van der Pijl, E en  
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Plan, in: Diplomatic History 6(1982), pp. 267-285; Rainer Brahler, Der Marshallplan, Köln 
1983; Imanuel Wexler, The Marshall Plan Revisited, The European Recovery Program in 
Economic Perspective, Westport (Conn., USA)-London 1983; Alan S. Milward, The Recon
struction of Western Europe 1945-1951, London 1984; M. van Rossem, Marshall-plan moest 
Europa redden van het communisme, in: N R C  27 mei 1987, supplement Mens en bedrijf, p.
1. Verder zij voor dit onderwerp verwezen naar Pierre van der Eng, De Marshall-hulp. Een 
perspectief voor Nederland 1947-1953, Houten 1987, en Michael J.Hogan, The Marshall Plan. 
America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947-1952, Cambridge 1987, die 
na afsluiting van de tekst van deze subparagraaf zijn verschenen.
Voor de ongerustheid van De Gasperi over de periode na afloop UNRRA: ook FRUS 1947 III, 
pp. 840-841. Voor de Post-UNRRA-Relief van de V.S., bij wet resp. van 31 mei en 30 juni 
1947 vastgesteld in de V.S., zie FRUS 1947 III, p. 874 ed. note. De overeenkomst tussen V.S. en 
Italië werd hiervoor getekend op 1 juli 1947. Deze hulp, bedoeld voor Italië, Triëst, Grieken
land, Oostenrijk, Hongarije en Polen kwam onmiddellijk op gang en bestond vooral uit 
landbouwoverschotten alsook genotsartikelen (rookwaar) om de arbeidsproductiviteit te 
bevorderen (tot 5% van het bedrag). Polen werd van deze hulpvorm uitgesloten na de breuk 
met het Oostblok over de Marshall-hulp. Zie ook FRUS 1947 III, pp. 930-931. Voor het citaat 
van Marshall na terugkeer conferentie Moskou 1947; FRUS 1947 III, p. 219, cd. note.

2 Zie James F. Byrnes, Speaking frankly, New York 1947, pp. 143-146. Byrnes wijst op een cre
diet van 50 milj. dollar aan Tsjechoslowakije, waarvan 10 milj. dollar winstgevend aan 
Roemenië werd doorgeschoven en op Joegoslavië dat zeer veel hulp kreeg van de UNRRA, 
maar wel zoek geraakte Amerikaanse transportvliegtuigen - onderweg naar Wenen - naar 
beneden schoot. Dc gevangen genomen piloten konden vanuit hun gevangenis in Amerika 
gebouwde en op UNRRA-basis geleverde locomotieven zien stomen. Totaal leverden de 
V.S. 2.7 miljard dollar aan de UNRRA, 80% van het budget. De V.S. hadden - naast de 
UNRRA-hulp - in 1946 voor 8.8 miljard dollar aan leningen en aan hulp aan het buitenland 
opgebracht; in 1947 zou hiermee 8 miljard dollar gemoeid zijn.
Voor de achtergronden van de Marshall-hulp, toegespitst op de economische problemen 
rond Duitsland, zie John Gimbel, The origins of the Marshall-plan, Stanford 1976; de machi
nerie aan Amerikaanse zijde na de afkondiging van de Marshall-hulp, waarbij alle over- 
heidsburelen, lobby's e.d. hun plaats krijgen, zie Hadley Arkes, Bureaucracy, the Marshall
plan and the National Interest, Princeton 1972.

3 Zie Dean Acheson, Present at the Creation, M y Years in the State Department, New York 
1969, pp. 227-228; Harry S. Truman, M em oirs vol. II, 1946-1952 Years of Trial and Hope 
(oorspr. 1956), Signeted., New York 1965, p. 137.

4 In Quest for Peace and Security, Selected Documents on American Foreign Policy 1941-1951, 
Washington 1951, pp. 93-95; Van der Beugel, From Marshall Aid, pp. 49-52; FRUS 1947 III, pp. 
237-239.

5 Bevin zou van Acheson een nadere uitleg hebben gekregen van de speech van Marshall; 
Engeland moest het initiatief nemen samen met Frankrijk, dat overigens aanvankelijk vrij 
gereserveerd reageerde in verband met de onzekerheid inzake de bedoelingen van het
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Marshall-plan voor Duitsland, zic Acheson, Present at the Creation, p. 234. Bullock, Ernest 
Bevin, ch. 10, bevestigt dit niet. Overige gegevens ontleend aan FRUS 1947 III, The Marshall
plan, pp. 251-253; pp. 255-256.

6 Arkes, Bureaucracy, pp. 53-54; FRUS 1947 III, pp. 296-312. Under-Secretary of State for Eco- 
nomic Affairs, Clayton, samen met de V.S.-ambassadeur, Douglas, hadden drie sessies met 
leden van het Britse kabinet om de economische problemen en de mogelijkheden voor 
Amerikaanse hulp te bespreken, zic FRUS 1947 III, pp. 268-293, betr. 24-26 juni 1947, zodat de 
argwaan van de Sovjets niet zonder grond was. Het standpunt van de Britten en de Fransen 
inzake Sovjet-weigering: FRUS 1947 III, p. 260. De Fransen verzorgden snel een uitgave over 
deze conferentie: Documents de la Conférence des Ministres des Affaires Etrangères de la 
France, du Royaurne-Uni, de l'URSS, tenue a Paris du 27 Juin au 2 Juillet 1947, Paris 1947. 
Franse analyse over Sovjets: FRUS 1947 III, pp. 308-309.

7 FRUS 1947 III, pp. 313-314; pp. 318-320; p. 327; Polen: idem, pp. 320-322; Loth, Die Teilung der 
Welt, pp. 175-177. Polen had in 1946 40 miljoen-dollar-lening gekregen van de Eximbank 
voor aankoop goederen in V.S., vooral bedoeld om kolenleveranties aan Europa te kunnen 
opvoeren. Een aanvrage voor een grote dollarlening bij de Wereldbank werd in 1947 afge
wezen; een aanvrage voor ccn soortgelijke kleinere lening liep spaak in 1948. Wel zijn 
Marshall-dollars toegewezen voor aankoop kolen in Polen, zie Wexlcr, The Marshall Plan 
Revisited, pp. 79-80; blokkade op V.S.-hulp: KHA, p. 7249 I, eind juli 1947.

8 Yergin, Shattered Peace, pp. 324-326; Loth, Die Teilung der Welt, pp. 178-184.

9 Voor de positie van Noorwegen: Helge Pharo, Bridgebuilding and Reconstruction: Norway 
faces the Marshall Plan, Oslo 1976 (overdruk uit: Scandinavian Journal of History, mei 1976), 
NUPI report nr. 27, ch. V; FRUS 1 947III, pp. 312-315.

10 H.M. Hirschfeld, Idee en ontstaan van het Marshall-plan, in: Herwonnen welvaart. De be
tekenis van het Marshallplan voor 'Nederland en de Europese samenwerking, uitgave van 
Buitenlandse Zaken, 's-Gravenhage 1954, pp. 15-23; Van der Beugel, From Marshall Aid, pp. 
63-68; Milward, The Reconstruction, pp. 61-69.

MR 9 juni 1947, pt. 4; FRUS 1947 III, pp. 257-258. Voor het toekomstperspectief dat in die 
tijd onder economen werd gehuldigd en in de openbaarheid werd gebracht: H.W.J.A. 
Vredegoor, De noodzaak van een onmiddellijke drastische invoerbeperking, in: E SB  6 aug.
1947, pp. 624-626.

12 Zie voor deze parlementaire reacties: resolutie Benelux Interparlementaire Unie, afge
drukt TK 1 juli 1947, p. 1845 II; Van der Goes, idem, p. 1845; Haken, TK 2 juli 1947, pp. 1858 II- 
1861 I; Nederhorst, idem, p. 1865; Sassen, idem, p. 1861 II; Schooncnberg, idem, p. 1863 II; 
Voorlopig Verslag Eerste Kamer op wetsontwerp nr. 433, d.d. 21 juli 1947, par. 2, HEK 1946- 
1947 Bijlagen; Van Santen, EK 29 juli 1947, pp. 899-901; Molenaar, idem, p. 897 II; In 't Veld, 
idem, p. 905 I; min., EK 30 juli 1947, p. 912 II.

13 Hirschfeld ging naar Londen in opdracht van Van Boetzelaer, zie MR 23 juni 1947, pt. 4 a. 
Al in REA 25 juni 1947, pt. 2 b. werd vastgclegd dat Huysmans en Mansholt Hirschfeld 
eveneens als hun vertegenwoordiger zouden doen optreden. Daarmee kreeg H., die rege
ringscommissaris in algemene dienst was, ook voor de Marshall-hulp geleidelijk aan alle 
touwtjes in handen. Voor deze subparagraaf is ook gebruik gemaakt van de terugblik van 
Hirschfeld op de ontwikkelingen met betrekking tot het initiatief van Marshall in 1947 
(Parijse conferentie; het voorbereidend werk in Washington; het eigenlijk Europese Her
stelprogramma zoals door Truman voorgesteld): H.M. Hirschfcld, Het Marshall-plan, in: 
Maandschrift Economie 12(1947-1948), pp. 138-157 (daterend uit begin januari 1948). Voor een 
adequate beschrijving van de na-oorlogse activiteiten van H.M. Hirschfeld (1899-1961), zie 
E.H. van der Beugel, Hans Max Hirschfeld, staatsman en econoom, in: Econom isch-histo- 
risch Jaarboek, dl. 29, 's-Gravenhage 1963, pp. 325-331. Mededeling van Van Boetzelaer over
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de sonderingen: TK 2 juli 1947 b.g.v. behandeling wetsontwerp nr. 433, p. 1872 I. Voor de Ne
derlandse betrokkenheid bij het Marshall-plan kon ter toetsing en aanvulling worden ge
bruik gemaakt van Jef Schram, Nederland en het Marshallplan. Het Nederlands beleid bij de 
totstandkoming van de OEEC en het Europese herstelprogramma, doctoraalscriptie bij de 
vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de Katholieke Universiteit, Nijmegen 1984, waarvoor 
ik de auteur zeer erkentelijk ben. Een samenvatting van deze sciptie is door dezelfde auteur 
gepubliceerd onder de titel: Nederland en het Marshallplan. De Nederlandse belangen op de 
conferentie van Parijs, 1947, in: P. Luyckx, A. Manning, (red.), Nederland in de wereld 1870- 
1950. Opstellen over buitenlandse en koloniale politiek, aangeboden aan Dr. N. Bootsma, 
Nijmegen 1988, pp. 201-224. De verwijzingen gelden de scriptie. Voor de bevindingen van 
Hirschfeld in Londen en de aanzet tot het Beneluxoptreden: Schram, a.w., p. 17 en pp. 20-21. 
Verder: MR 7 juli 1947, pt. 4 a.
14 Deze informatie is ontleend aan de instructie die de Beneluxdelegaties waren overeen
gekomen en aanwezig is in het archief van de Nederlandse ambassade in Brussel 1947, dos
sier Marshall-hulp en door mij is doorgenomen in het archief van het ministerie van Bui
tenlandse Zaken in Den Haag. Zie ook Schram, a.w., p. 21. Volgens Schram, p. 72, is de Bene- 
lux-instructie nimmer officieel van Nederlandse kant bekrachtigd, maar hebben Huysmans 
en Van Boetzelaer mondeling hun instemming betuigd. Voor het standpunt van Beel, in
stemmend met Lieftinck, zie MR 7 juli 1947, pt. 4 a; Schram, a.w., p. 72. Voor het "Plan de 
Modernisation et d'Equipement" van Jean Monnet (1888-1979), die van 1946-1952 Hoge 
Commissaris voor dit Plan was, zie o.m. Pierre Pascallon, La planification de Véconomie 
franqaise, Paris 1974, pp. 7-8, alsook Herman van der Wee, De gebroken welvaartscirkel. De 
wereldeconomie 1945-1980, Leiden 1983, pp. 210-213; Milward, The Reconstruction, p. 50; 
Frances M.B. Lynch, Resolving the Paradox of the Monnet Plan: National and International 
Planning in French Reconstruction, in: The Economic History Review, vol. XXXVII, 1984, pp. 
229-243; Frangois Bloch-Lainc, Jean Bouvier, La France restaurée 1944-1954. Dialogue sur les 
choix d 'une modernisation, Paris 1986, spec. chapitre IV. De plangedachte in Frankrijk was 
afkomstig van het Comité National de la Résistance, waarbij als uitdrukking van de so
lidariteit van de natie in haar geheel werkgelegenheid, welvaart en bestaanszekerheid voor 
iedereen moest worden verzekerd, onder meer door planning en nationalisaties van vitale 
bedrijven, waarvoor Jean Monnet De Gaulle had gewonnen. Aan het kabinet van de presi
dent van de Republiek was een Conseil du Plan de Modernisation et d’Equipement inge
richt, waaronder de Hoge Commissaris ressorteerde.
Voor overzicht en waardering van de Amerikaanse hulp aan Frankrijk na de oorlog: Gérard 
Bossuat, L'Aide arnéricaine d la France après la seconde guerre mondiale, in: V in g tièm e  
Siècle, nr. 9, février-mars 1986, pp. 17-32.

15 Schram, a.w., pp. 24-25; REA, 29 juli 1947, pt. 5 n.a.v. verslag Hirschfeld 12-25 juli 1947.

16 Voor het overzicht van de werkzaamheden van de Parijse conferentie van de 16 landen 
over het voorstel van Marshall is gebruik gemaakt van de verslagen van Hirschfeld, uitge
bracht aan de ministerraad in de maanden augustus-septembcr 1947, die als bijlagen bij de 
notulen van de ministerraad zijn opgenomen en aanwezig zijn in het archiefdeel dat in 
aantekening 14 is genoemd, van het uitvoerige verslag van Hirschfeld in de MR 25 aug. 1947, 
pt. 4, alsook van de stukken uit de FRUS 1947 III, pp. 364-439. Verder van: Van der Beugel, 
From Marshall Aid, pp. 68-82; Milward, The Reconstruction, pp. 69-89 en van de genoemde 
studie van Schram, alsmede van diens opstel in de aangehaalde Bootsma-bundel. Voor de 
kwestie van Hirschfelds optreden in Parijs ook: MR 6 oktober 1947, pt. 4. Voor de 
Beneluxsamenwerking op de Marshall-hulpconferentie in breder kader: Kersten, Maken drie 
kleinen een grote? , spec. pp. 6-7. In het artikel van Paul Friese, Michèle de Waard, Ieder hield 
de ander voor de gek, in N RC, supplement Mens en bedrijf, 27 mei 1987, p. 3, wordt Van der

1188



Par, V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp..,

Van der Beugel aangehaald, die als voorbeeld de Griekse afgevaardigde in Parijs noemde, die 
de economische kerncijfers ter plekke uit zijn mouw schudde.
Met betrekking tot de deelname van Oostenrijk aan het Marshall-plan zij er hier op gewezen 
dat dit land nog steeds bezet was en dat de Sovjets het industrierijke deel van dit land in be
zit hadden en bij dc onderhandelingen over een definitieve regeling van de oorlogsafwikke- 
ling als onderpand hanteerden en dat dc overige mogendheden vooral het landschappelijk 
aantrekkelijke deel van Oostenrijk bezaten. Hulp aan dit land kon, zolang de Sovjets hun 
macht in dit land uitoefenden, indirect de Sovjets dienen bij hun schatting van de 
Oostenrijkse mogelijkheden ontmanteling van industrieën tc doorstaan of betalingen te 
verrichten.
Over de periode 1 juli 1945-30 juni 1947 gaven de V.S. aan de Europese landen, betrokken bij 
het Marshall-overleg (incluis Duitsland), een bedrag uit van 8.3 miljard dollar (regerings- 
leningen, Eximbank-leningcn, UNRRA, lend-lease, hulp voor bezet gebied), waaraan nog de 
leningen van het IMF en de Wereldbank voor deze groep landen, grotendeels door de V.S. 
opgebracht, in een omvang van 9.9 miljard dollar moeten worden toegevoegd. Zie hiervoor: 
Hirschfeld, Het Marshall-plan, pp. 148-149.

17 FRUS 1947 III, pp. 439-470, spec. rapport Franks, pp. 446-450 en antwoord Under-Secretary 
of State, Robert A. Lovett, 3 november 1947, pp. 461-463 en verslag bijeenkomst CEES-dclcga- 
tic met Amerikaanse groep, 4 nov. 1947, pp. 463-470; verslagen Hirschfeld, zie aantek. 16; Van 
der Beugel, From Marshall Aid, pp. 82-97; Schram, a.w., pp. 46-54.

18 FRUS 1947 III, pp. 310-311; pp. 470-471 cd. note; p. 484 ed. note; Van der Beugel, From  
Marshall Aid, pp. 97-99; Schram, a.w., p. 70.

MR 6 okt. 1947, pt. 4; REA 15 okt. 1947, pt. 5. Dc betrokken nota is aanwezig in het in aan
tekening 14 genoemde, zogeheten Brusselse archief, met aanbiedingsbrief van Lieftinck aan 
Van Boetzelaer, d.d. 24 okt. 1947.

20 Voor de achtergrond van het optreden van Hirschfeld kon worden gebruik gemaakt van 
Schram, a.w., hfdst. 4, par. 1. De kwestie van de berichtgeving in dc Amerikaanse pers, zie 
REA 5 nov. 1947, pt. 11. Voor het standpunt van Van Boetzelaer inzake interim-aid, zie MR
15 dec. 1947, pt. 6. Het citaat van Hirschfeld uit diens verslag van 17 nov. 1947 over de stand 
van zaken m.b.t. het Marshall-plan, aangchaald in: J.W.L. Brouwer, Doof voor de "Parijsche 
sirene". Frankrijk in de Nederlandse buitenlandse politiek 1944-1948, doet. scriptie vakgroep 
Eigentijdse Geschiedenis, RU Groningen 1982, p. 53.

21 REA 22 okt. 1947, pt. 14.

22 Over het niet-publicercn van het Nationaal Budget voor 1948: REA 29 okt. 1947, pt. 14; 
REA 19 nov. 1947, pt. 4; ook par. 1.3.b., hfdst. IV, in dit bock.

23 Mem.v.Antw., 6 nov. 1947, Rijksbegroting 1948, 600 I 5, Financiële beschouwingen, pp. 27 
II- 28, HTK 1947-1948 Bijlagen A.

24 REA 19 nov. 1947, pt. 15.

25 REA 26 nov. 1947, pt. 4.

2  ̂Schram, a.w., p. 80; REA 3 dcc. 1947, pt. 3, schrijven Hirschfeld van 2 dec. 1947 over Neder
land en het Marshall-plan.

27 Schram, a.w., pp. 81-83.

28 REA 10 dec. 1947, pt. 3; MR 15 dcc. 1947, pt. 6; MR 22 dec. 1947, pt. 2 B e. Ook Schram, a.w., 
pp. 79 en 82. Een druppel op de gloeiende plaat van de deviezenvoorziening begin 1948 was 
het besluit van dc ministers van Justitie cn Financiën van 13/25 febr. 1948 om de afd. Beheer 
van de Raad voor het Rechtshcrstel op te dragen over tc gaan tot verkoop aan De Neder
landsche Bank NV van edelstenen cn sieraden, welke zich onder het beheer van deze afde
ling bevonden, resp. van het Nederlandse Beheersinstituut, en behoorden tot vijandclijk en
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landverraderlijk vermogen en vermogen, waarvan de eigenaar onbekend was. De Bank zou 
zorg dragen voor verkoop in het buitenland, waardoor deviezen werden verdiend die drin
gend door de Staat ten behoeve van investeringsgoederen, "althans van dringend benodigde 
consumptiegoederen", gewenst werden. Zie het antw. van Drees, minister van Financiën 
a.i., mede namens de minister van Justitie, d.d. 27 mei 1948 op vragen van Sassen over dit 
thema van 28 april 1948, HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 175, p. 195. De tegenwaarde van de 
verkochte edelstenen en sieraden kwam ten goede aan het onder beheer gestelde vermogen.

29 Zie de Memorie van Antwoord, 6 nov. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, Rijksbegroting 
1948, Buitenlandse politiek (Algemene Politieke Beschouwingen), p. 20 I. Gewezen werd op 
de informatie aan de Kamers door middel van het rapport van het Comité voor Europese 
Economische Samenwerking over de Parijse conferentie - overigens ook uitvoerig in de pers 
aan de orde gekomen - en de talloze persconferenties.

30 Van der Goes, TK 11 nov. 1947, p. 248 II.

31 De Wilde, TK 12 nov. 1947, p. 261 II; Wagenaar, idem, p. 259 I; Van der Goes, TK 18 nov.
1947, p. 338 I; Beel, TK 13 nov. 1947, p. 289 I; Lieftinck, idem, pp. 299 II - 300.

32 Notulen MR 11 jan. 1948, in: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betref
fende de Nederlands-lndonesische betrekkingen 1945-1950, dl. XII, 26 nov. 1947 - 19 febr. 1948, 
’s-Gravenhage 1985, nr. 248.

33 Van der Beugel, From Marshall Aid, p. 105; Truman, Memoirs, dl. II, pp. 142-144; KHA, p. 
7421 C, dec. 1947.

34 Van de Kieft, EK 11 febr. 1948, p. 104 II; Van Santen, idem, p. 1071; Beel, idem, p. 110 II.

35 Van den Brink, TK 11 febr. 1948, p. 1387 II; Kortenhorst, TK 10 febr. 1948, p. 1349 I.

36 Van der Goes, TK 18 mrt. 1948, pp. 1559 II - 1560 I; Van Boetzelaer, idem, p. 1563 II; Sassen, 
TK 19 mrt. 1948, p. 1578 II.

37 Sassen, TK 19 mrt. 1948, p. 1577 I, refererend aan het werk van J.A. Veraart over de PBO. 
Zie ook E.M.J.A. Sassen, De ontwikkeling in de West-Europese samenwerking, in: Katholiek 
Staatkundig Maandschrift 2(1948-1949), pp. 153-154; Van der Goes, TK 18 mrt. 1948, pp. 1560- 
1561; Goedhart, TK 19 mrt. 1948, p. 1583 I.

38 Wagenaar, TK 19 mrt. 1948, pp. 1575 11-1576 I; Hoogcarspel, idem, p. 1582 I; Van Boetzelaer, 
idem, p. 1589 I. Samenvatting CPN-congrcs dec. 1947 in: KHA, p. 7424 F.

39 Kortenhorst, 19 mrt. 1948, pp. 1591 11-1592.

Kortenhorst, a.v., p. 1587 II; Goedhart, idem, pp. 1582 II - 1585 I.

41 Van 28 nov. tot 2 dec. 1947 was in Antwerpen een congres gehouden van delegaties van 
socialistische partijen uit de drie Beneluxlanden, Engeland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Fin
land, de Scandinavische landen, Zwitserland, Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen, Bulgarije, 
republikeins Spanje, India en Palestina. De socialisten uit Oost-Europa wensten samen met 
de communisten te strijden tegen wat zij zagen als Amerikaans imperialisme. De West-Eu- 
ropesc socialisten wensten het Marshall-plan te aanvaarden, indien hieraan geen politieke 
voorwaarden waren verbonden. Een resolutie sprak dit uit. Vastgelegd werd ook de voor
keur voor een verenigd Europa, waarin plaats moest zijn voor een hersteld, zij het geheel 
hervormd, Duitsland. De socialisten uit Duitsland werden, met steun ook van de Neder
landse delegatie, toegelaten (KHA p. 7395 A, dec. 1947). De in maart 1948 in Londen gehouden 
conferentie van de Commissie van het Intern. Social. Congres (Comisco), door de gebeurte
nissen in Praag sterk beïnvloed, luidde de breuk in. De Cominform werd verantwoordelijk 
gesteld voor de scheuring in de socialistische beweging en de Tsjechoslowaaksc zusterpartij 
als zodanig niet meer erkend. Aansluitend volgde in Selsdonpark (UK) een vergadering van 
de West-Europese socialistische partijen achter gesloten deuren, waar de Marshall-hulp werd 
verwelkomd, Amerikaanse controle op een goede besteding ervan werd geaccepteerd en er
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goede besteding ervan werd geaccepteerd cn er vanuit werd gegaan dat de Amerikanen zich 
niet zouden bemoeien met het interne politieke en sociale beleid in de Europese Marshall- 
hulplanden. Het handelsverkeer tussen Oost- en W est-Europa werd een belangrijk 
onderdeel genoemd van het herstel in Europa. Het was op deze conferentie dat besloten 
werd om als socialistische organisatie niet aan het Haags Europees Congres deel te nemen 
(zie het hoofdstuk Buitenlandse Zaken in dit boek). Zie K H A , p. 7531, mrt. 1948. Vanuit de 
twee grote Amerikaanse vakorganisaties, de American Federation of Labour (AFL) en de 
Confederation of Industrial Organizations (CIO) zijn impulsen uitgegaan om de Europese 
vakbewegingen in te schakelen bij het uitvoeren van het Marshall-plan. De CIO was lid 
geworden van de op initiatief van het Engelse Trade Union Congrcss in 1945 opgerichte 
W ereldverbond van Vakverenigingen (World Federation of Trade Unions, W FTU), 
waarvan ook de vakcentrales in de Sovjet-Unie en andere communistische landen lid 
waren geworden. Pogingen van de CIO om via de WFTU het Marshall-plan ter discussie te 
stellen m islukten door een kleine com munistische stem m enm eerderheid. De AFL 
lanceerde daarop begin januari 1948 het plan om een conferentie van vakverenigingen uit 
de Marshall-hulplanden binnen enkele maanden te houden. De Britse TUC heeft daarop dc 
WFTU-top met klem gevraagd zich op korte termijn uit te spreken over het Marshall-plan. 
Nadat dit wederom was afgeketst door het verzet van de vertegenwoordigers van de 
vakorganisaties uit Latijns-Amerika, China, de Sovjet-Unie, alsook uit Frankrijk cn Italië, 
heeft de TUC van 8 tot 10 maart 1948 in Londen een conferentie van vakorganisaties uit de 
Marshall-hulplanden (Portugal en Turkije hadden geen zelfstandige vakorganisaties en 
waren derhalve niet vertegenwoordigd; de communistische vakorganisaties uit Frankrijk, 
Italië cn Duitsland namen evenmin aan het overleg deel) en de V.S. belegd. De daar 
verzamelde vakorganisaties - waaronder de Nederlandse NVV, KAB en CNV; de algemene 
en christelijke vakorganisaties van België, Luxemburg, Zwitserland, Frankrijk; delegaties 
van de vakbeweging uit UK, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, de drie 
westelijke zones uit Duitsland, Italië (minderheid uit het Italiaanse vakverbond) en Spanje 
(het republikeinse vakverbond buiten Spanje) - hebben de arbeiders bij resolutie opgeroepen 
mee te werken aan de Marshall-hulp en vastgesteld dat deze hulp geen inmenging in de 
binnenlandse aangelegenheden van de betrokken landen inhield. Voor het bespreken van 
het productieprogram in het kader van de Marshall-hulp werd een ERP Trade Unions 
Advisory Committee in het leven geroepen, waarin voor de Beneluxvakorganisaties Evert 
Kupers (NVV) zitting nam en er voorzitter van werd. De aparte weg van de West-Europese 
vakorganisaties inzake de Marshall-hulp leidde binnen het jaar tot het ontstaan van het 
Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (Int. Confed. of Free Trade Unions 
ICFTU), onder gelijktijdige breuken in de samenwerkingsverbanden van de vakorganisaties 
in M arshall-hulplanden zoals Italië, waar som m ige vakorganisaties (katholiek 
geïnspireerde) zich wensten los te maken van communistische dominantie. De Europese 
afdeling van het IVVV nam in 1950 de werkzaamheden van het ERP-TUAC over. Zie KHA  
p. 7525 A, mrt. 1948; H. Oosterhuis, Het Europese Herstel Programma en de internationale 
taak der vakbeweging, in: E SB  8 sept. 1948, pp. 706-709; E. Kupers, Vakbeweging en 
Marshallplan, in: Herwonnen welvaart. De betekenis van het Marshallplan voor Nederland 
en de Europese Samenwerking, 's-Gravenhage 1954, pp. 55-62; Wexler, The Marshall Plan 
Revisited, ch. 3, par. IV. Kabinetsrol: MR 22 jan. 1948, pt. 2 B e.

REA 14 jan. 1948, pt. 4. Voor de Amerikaanse druk op de Nederlandse regering om de 
Renville-akkoorden te aanvaarden, zie MR 11 jan. 1948, pt. 2. Ook Lieftinck in brief aan au
teur, d.d. 21 okt. 1983. Persconferentie Posthuma: dagelijks overzicht De Nederlandsche 
Bank, 29 jan. 1948, II. Nederland. De dollarpositie, archief DNB Amsterdam. Zie de verwij
zing door Nederhorst in de TK, 10 febr. 1948, p. 1337 1. Ook: H V V  30 jan. 1948: H. Ponsen, 
Geen onmiddellijk gevaar voor de gulden.
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Suardus Pothuma (geb. 1900) had in Rotterdam economie gestudeerd. Na betrekkingen bij 
het blad ESB, Intern. Kamers van Koophandel en enkele banken - laatstelijk als directeur 
van De Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika - werd hij eind 1945 benoemd als een der vier 
directeuren van De Nederlandsche Bank (de directie van DNB was in dat jaar vanwege de 
uitbreiding der werkzaamheden vergroot). Op 24 okt. 1945 was hij benoemd tot buitenge
woon hoogleraar aan de Econ. Hogeschool in Rotterdam. Begin 1947 was hij korte tijd als fi
nancieel specialist toegevoegd aan de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië. Hij was 
nauw betrokken bij de uitwerking van de Benelux-douaneovcreenkomst en had een werk
zaam aandeel in de diverse internationale commissies in Parijs in het kader van het 
Marshall-plan, waaruit de in deze paragraaf, sub d, te noemen monetaire compensatiever- 
dragen resulteerden (vgl. ook aantek. 65).

43 Nederhorst, TK 10 febr. 1948, p. 1337 I; Smeenk, p. 1343 I; Korthals, p. 1354; Van den Brink, 
TK 11 febr. 1948, pp. 138711-1388 I.

44 Nederhorst, TK 12 febr. 1948, p. 1400 II; Korthals, pp. 1405 11-1406 I.

4^ Van den Brink, a.v., p. 1406 II; Nederhorst, idem, p. 1409 I.

46 Mem. v. Antw., 11 febr. 1948, Alg. Financiële Beschouwingen, Rijksbegroting 1948, HEK
1947-1948 Bijlagen A, nr. 600, p. 14 I. Tussen 15 juli tot en met 21 augustus 1947 was het pond 
sterling inwisselbaar tegen dollars geweest, voorwaarde voor de verstrekking van de 
Amerikaanse lening van 1946 van 3.75 miljard dollar. De sterlingvordcringen werden 
daarop massaal omgezet in dollars, zodat deze vrije inwisselbaarheid moest worden

47 Pollema, EK 17 febr. 1948, p. 126 I; antw. Lieftinck, EK 18 febr. 1948, p. 152; ook Mem. v. 
Antw., Alg. Financiële Beschouwingen, Rijksbegroting 1948, HEK 1947-1948 Bijlagen A, nr. 
600, p. 14 II. Verder: MR 16 febr. 1948, Rondvraag, d. Voor de deviezenbekendmaking 3/1948: 
De Jong, De wetgeving nopens De Nederlandsche Bank, p. 361. De requisitie in deze bekend
making is met ingang van 19 sept. 1949 weer ingetrokken. Tot de deviezenbekendmaking 
3/1948 waren vooral buitenlandse betaalmiddelen gevorderd. Effectenliquidatie (betr. in 
buitenland  gedeponeerde effecten) geschiedde vrijw illig  of hing sam en met 
belastingbetaling. De in Nederland berustende buitenlandse effecten vielen onder het 
Deviezenbesluit-1945 en konden bijgevolg worden gevorderd. Het Nederlands geld 
(tegenwaarde) werd op geblokkeerde rekeningen gezet of voor belastingbetaling aangewend. 
De vraag in hoeverre een eigenaar van effecten over zijn Nederlands geld mocht beschikken 
of door de overheid een in dollars rentende obligatielening kon worden aangeboden is 
hierbij aan de orde geweest en zou er toe leiden dat in 1947 werd overgegaan tot de uitgifte 
van een 100 m iljoen-dollar staatslening (zie in dit hoofdstuk, par. V.2.a). Door 
nettoliquidatie van buitenlandse activa, waaronder de gevorderde Amerikaanse effecten, 
werd een bedrag van 347 miljoen gulden in 1948 aan deviezen binnengehaald, zie Verslag 
van De Nederlandsche Bank N V  over het boekjaar 1948, Amsterdam 1949, p. 21.

48 Nota inzake de deviezenpositie, d.d. 31 mrt. 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 772 slot.

49 Verslag van de Vaste Commissie voor Handelspolitieke Aangelegenheden, d.d. 12 nov. 
1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 772, 3.

Zie de Nota inzake dc deviezenpositie, d.d. 27 april 1949, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1202. 

Van der Beugel, From Marshall Aid, pp. 109-119; Kennan, Memoirs, ch. XIV-XV.

52 Voor de gang van zaken vanaf het Parijse rapport tot en met de Congresbchandeling van 
het hulpvoorstel van Truman: zie onder meer ook: H.M. Hirschfeld, Het Marshall-plan, in: 
Maandschrift Economie 12 (1947-1948), pp. 138-157; E.H. van der Beugel, Enige aspecten van 
de stand van zaken met betrekking tot het Marshall-plan, in: ESB  3 dcc. 1947, pp. 968-970; W. 
Koster, Enkele notities betreffende het Europese Herstel Programma, in: ESB  18 febr. 1948, pp. 
124-128; E.H. van der Beugel, Enige aspecten van de laatste ontwikkelingen van het Europese 
Herstel Programma (I), in: ESB 9 juni 1948, pp. 450-451. In dc FAA werd 275 miljoen dollar
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uitgetrokken voor Griekenland en Turkije, 463 miljoen dollar voor militaire en economi
sche hulp aan China en 60 miljoen dollar voor Europese kinderen via het Kinderfonds van 
de V.N..

53 Van der Beugel, From Marshall Aid, pp. 107-108; Forrest C. Pogue, George C. Marshall, 
Statesman 1945-1959, New York 1987, spec. hfdst. XV, The Fight for ERP.

54 Van der Beugel, a.v., pp. 116-119; Ute Daniel, Dollar diplomatie in Europa, pp. 163-174; voor 
dit onderwerp speciaal: Ed Oppenkamp, Jan Verbeek, Nederland en de "Pax Atlantica", 1947- 
1953, Aspekten van de Nederlandse buitenlandse politiek tijdens het hoogtepunt van de 
"koude oorlog", Verslag van de groep "buitenlands beleid" van het "koude oorlog" - onder
zoek van de doet. onderwijsgroep doctrinegeschiedenis, 1979-1981, Mededelingen nr. 25 Sub- 
fac. Alg. Pol. en Soc. Wet., Univ. A'dam (1982), pp. 36-37.

55 Truman, Memoirs, vol. II, p. 144; Arkes, Bureaucracy, pp. 100-101, p. 141 en p. 291; E.H. van 
der Beugel, De samenwerking met de Amerikanen, in: Herwonnen Welvaart, De betekenis 
van het Marshallplan voor Nederland en de Europese samenwerking, 's-Gravenhage 1954 
(uitgave min. v. Buit. Zaken), pp. 122-129; P.S. Klein, Man van ontwikkeling, in: Onze jaren 
45-70, p. 541; J. Tcijl, Uncle Sarn aan de pompen, in: Onze jaren 45-70, pp. 531-534. In Neder
land bestond de staf uit 34 man. De Parijse vestiging (OSR) had 1455 man in maart 1953. Voor 
de benoeming van zakenlieden als Valentine tot chef van de ECA-Country Missions, zie 
Hogan, The Marshall Plan, pp. 138-139 (met aantek.8 betr. Valentine).

56 Eerste verslag van de Nederlandse Regering aangaande de werking van het Europese H er
stelprogramma, behandelende de periode April tot en met September 1948, 's -G ra v en h a g e  
1948, pp. 12-13. Achtergronden bij Schram, a.w., pp. 86-87. De interdepartementale werk- 
commissie bestond uit vertegenwoordigers van de departementen van Buitenlandse Zaken, 
Economische Zaken, Financiën, Landbouw V-V, Overzeese Gebiedsdelen, Verkeer-en-Wa- 
terstaat, Wederopbouw-en-Volkshuisvesting, van het Centraal Planbureau en De Neder
landsche Bank.
Leden adviesraad: mr. H. Albarda, dir. NHM; A.C. de Bruyn, voorz. KAB; A.J. Duyvis; dr.
H.J. Frietema, dir. Nat. Coop. Raad; ir. A.H. Ingen Housz, pres. dir. Hoogovens; mr. W.G.F. 
Jongejan, voorz. ondernemingsraad voor Nedl.-Indië; prof. dr. H.A. Kaag, hoogl. Tilburg; E. 
Kupers, voorz. NVV, ir. W.H. van Leeuwen, pres. dir. Gist-Spir. Fabrieken; M.J. Linthorst 
Homan, voorz. v. d. Federatie Nedl. Zuivelbonden; prof. N.J. Polak, hoogl. R’dam; J.F. 
Posthuma, pres. dir. Herstelbank; M. Ruppert, voorz. CNV; mr. P. v.d. Toorn, dir. HAL in 
R'dam; A. Vermeulen, bestuurder NVV (Kupers had zitting als 2e voorz. Stichting van de 
Arbeid); mr. H.L. Woltersom, dir. R’d. Bank; ir. S.H. Visser, secretaris. Deze commissie was 
bij beschikking van de minister van Buitenlandse Zaken ingesteld. KHA  p. 7635, juni 1948. 
Het bureau van de regeringscom m issaris, dat begin 1948 werd ingesteld als 
interdepartementaal bureau van de regeringscommissaris, zou, naarmate de hulp uit de V.S. 
op militair terrein kwam te liggen (het regeringscommissariaat kreeg eerst een apart bureau 
voor de hulp op basis van de Mutual Defence Assistance Act, 1950; Mutual Security Act, 
1951) een politiek karakter krijgen, waarna in 1952, na het vertrek van Hirschfeld en de 
beëindiging van het civiele program in het kader van het Marshall-plan, het bureau als apart 
d.g. voor het Economische en Militaire Hulpprogramma naar Buitenlandse Zaken is gegaan, 
zie Van der Eng, De Marshall-hulp, pp. 228-240.

57 REA 14 jan. 1948, pt. 3. Voor Hirschfelds optreden onder de oorlog: L. de Jong, H et 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 4, le  helft, 's-Gravenhage 1972, 
wet. ed., pp. 163-172. Volgens De Jong heeft Hirschfeld later ingezien dat zijn beleid mede de 
Duitsers ten goede was gekomen. De eigen visie van Hirschfeld: H.M. Hirschfeld, H erinne
ringen uit de bezettingstijd, Amsterdam-Brussel, 1960. De biografie van Hirschfeld door 
G.M.T. Trienekens, in: Biografisch Woordenboek van Nederland (o.r.v. J. Charité), dl. I, 's- 
Gravenhage 1979, pp. 242-244 I. Verder: E.H. van der Beugel, Enige aspecten van de laatste
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ontwikkelingen van het Europese Herstel Programma III, in: ESB  30 juni 1948, p. 510 II; REA
23 juni 1948, pt. 9 en REA 21 juli 1948, pt. 5; totaalbeeld van deze constructie bij: E.H. van der 
Beugel, Nederland in de westelijke samenwerking. Enkele aspecten van de Nederlandse be
leidsvorming, Leiden 1966, pp. 19-21 en diens mening: "Op ambtelijk niveau heeft Neder
land de voorname plaats, die het toen in het internationale economisch verkeer bekleedde, 
nooit herkregen."

58 Het Binnenhof, 4 febr. 1948, p. 1: Koninklijke woorden klinken door de aether; K H A , p. 
7467 A, febr. 1948.

59 KHA, p. 7549 A, april 1948.

60 E.H. Van der Beugel, ESB 9 juni 1948, p. 451; KHA p. 7581 D, mei 1948.

61 REA 5 mei 1948, pt. 3; zie ook Griffiths, Economic reconstruction policy, p. 21.

62 REA 26 mei 1948, pt. 8; REA 16 juni 1948, pt. 4; REA 21 juli 1948, pt. 5.

63 Van der Beugel, From Marshall Aid, pp. 126-132; Schram, a.w., pp. 57-58.

64 Milward, The Reconstruction of Western Europe, ch. VII. Voor de Nederlandse positie, 
vooral m.b.t. de Franse voorstellen: Brouwer, Doof voor de "Parijsche Sirene", par. 7.2: D e 
Fritalux, en Schram, a.w., pp. 56-57. Ook: Picrre Guillen, Le projet d'union économique entre 
la France, VItalie et le Benelux, in: Poidcvin, Histoire, pp. 143-164.

65 Zie F.A.G. Keesing, Het Plan-Marshall en het inter-Europese Betalingsverkeer, in: ESB  27 
aug. 1947, pp. 676-679 (Keesing maakt geen gewag van het oorspronkelijke Belgische voor- 
stel-Ansiaux); Milward, The Reconstruction, ch. VI. Over het voorstel-Ansiaux specialis
tisch: S. Godts-Peters, Le röle de la Belgique dans l'élaboration d'un système de paiements en 
Europe, de 1947 a VUnion. Européenne de Paiements, in: Michel Dumoulin (ed.), La Belgique 
el les débuts de la construction européenne de la guerre aux traités de Rome, Louvain-la- 
Neuve 1987, pp. 87-102. Over het eerste compensatieakkoord: Nota van Toelichting van mi
nister Lieftinck op het eerste akkoord van multilaterale compensatie te Parijs gesloten op 18 
nov. 1947 (en onmiddellijk in werking tredend) aan de Tweede Kamer door Van Boetzelaer 
toegezonden op 16 april 1948, H TK  1947-1948 Bijlagen nr. 793. Ook: Mcm.v. Toel., wetsont
werp ter goedkeuring van het op 16 okt.1948 te Parijs ondertekende verdrag inzake intra-Eu
ropese betalingen en compensaties, d.d. 15 mrt. 1949, HTK 1948-1949 Bijl., nr. 1171, 3 
A,Algemeen gedeelte. Na behandeling in de TK op 31 mei 1949 en in de EK op 23 juni 1949 
vastgesteld 24 juni 1949, Stbl. J. 269. Zie ook de wet van 16 juni 1950 (Stbl. K. 239) ter 
goedkeuring van het Verdrag inzake intra-Europese betalingen en compensaties van 7 
september 1949 te Parijs (wetsontwerp nr. 1633, behandeling TK 25 mei 1950 en EK 14 juni 
1950). De problemen worden - vanwege zijn betrokkenheid bij dit systeem - uitstekend 
uiteengezet door F.A.G. Keesing, Intra-European Payments, in: Derde kwartaalverslag van de 
A m sterdam sche Bank-Incassobank, 1949, pp. 1-4 en idem, De Europese Betalings-Unie, 
Amsterdam 1950, I De voorgeschiedenis. Verder: J. Kymmell, De ontwikkeling van het 
internationale betalingsverkeer, Leiden 1950, hfdst. II, par. 3 B, spec. pp. 182-183; Klaus S. 
Sinew e, Grundlage und Entwicklung des internationalen Zahlungsverkehr nach dem 
zweiten Weltkrieg, Meisenheim am Glan 1954, pp. 69-72; J.M.M.J. Clerx, Van clearing via 
bilateraal naar transferabel internationaal betalingsverkeer, in: Politiek(e) Opstellen 1983, 
Uitgave van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Kath. Universiteit Nijmegen, 
pp. 22-43. Ook: J.M.M.J. Clerx, Nederland en de liberalisatie van handels- en betalingsverkeer 
(1945-1958), Groningen 1986, hfdst. I, 7 A; II, 2 en 3. Het eerste compensatieakkoord was er op 
gericht om de credit- en debetsaldi in het stelsel van de bilaterale betalingsakkoorden - 
sluitstukken van het overheersend stelsel van bilateraal betalingsverkeer bij gebrek aan 
transferabiliteit van de valuta - onderling te verrekenen, wat tot herstel van een zekere mate 
van transferabiliteit van de betrokken Europese valuta's zou kunnen leiden en daarmee de 
weg zou banen voor een Europees betalingsverkeer op multilaterale grondslag. Het zou een
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zuiniger gebruik van de goud- en dollarrcserves inhouden, daar de akkoorden in het 
betalingsverkeer dan niet boven het bedrag van de verplichte goud- of dollarafgifte zouden 
behoeven te worden uitgeput. Uitgegaan kon worden van het feit dat elk land, alle 
betalingsakkoorden bij elkaar geteld, een evenwicht had. Het probleem was dat te weinig 
landen deelnamen om het optimum - het gesloten circuit - te laten ontstaan, waarbij de saldi 
zonder meer konden worden verrekend. De verrekening zou op twee manieren geschieden: 
automatische compensatie (van de eerste soort), gericht op reductie van het uitstaande 
tegoed, naar het bedrag van het kleinste saldo in de reeks (de betrokken landen zouden met 
elkaar als het ware met gesloten beurzen betalen, waardoor de beschikbare credietmarges 
zouden toenemen); niet-autom atische com pensatie (van de tweede soort), welke 
voorafgaande goedkeuring van de betrokken partijen vereiste, daar gebruik zou worden 
gemaakt - anders dan bij de automatische compensatie tussen telkens twee landen - van 
restant-credietmarges in akkoorden met derden om tegenover de eerste partner financieel in 
het reine te komen ter voorkoming van betaling in goud of dollars. De Bank voor Inter
nationale Betalingen, die als agent van de betrokken landen zou fungeren, zou op 
maandbasis aan de hand van de verstrekte gegevens van de kant van de deelnemende 
landen compensatiemogelijkheden aangeven. Betaling in goud of deviezen bij over
schrijding van de marge zou pas worden gevraagd, indien de betrokken overschrijding lan
ger dan een maand zou blijken te bestaan. Van essentiële betekenis was het uitbreiden van 
het aantal deelnemers. Gehoopt werd op medewerking van andere landen, eventueel als 
"membre occasionnel” (beslist van maand tot maand of deelname aan de compensatiepro- 
cedure gewenst is). Dergelijke status hadden in 1948: Oostenrijk, Denemarken, Griekenland, 
Noorwegen, Portugal, Zweden, Engeland en de Franse zone in Duitsland. Besprekingen tus
sen de volwaardige landen (alleen de Amerikaans-Britse zone in Duitsland trad tot het 
groepje van 5 toe), de "membres occasionnels", Zwitserland, Turkije, waarnemers van de 
Amerikaanse regering, het IMF en de IBRD (Wereldbank) werden regelmatig gevoerd om de 
techniek van de internationale compensatie te vervolmaken. Aldus konden in 1948 en 1949 
volgende compensatieakkoorden worden gesloten die de grondslag legden voor de Europese 
Betalings-Unie.
De waarde van dit eerste compensatieakkoord, dat op 1 juli 1948 afliep, is beperkt gebleven. 
Kymmell, a.w., p. 183, en Sinewc, a.w., p. 72, komen tot een becijfering van een compensatie 
van 5 miljoen dollar van de eerste soort en 46.6 miljoen dollar van de tweede soort op een 
totale schuldpositie in het onderlinge handelsverkeer van de deelnemers van 700 miljoen 
dollar, op een totaal handelsverkeer van ca. 4 miljard dollar. Sinewe, a.w., meent dat de con
stante ongelijke schuldpositie tussen de deelnemende landen onderling de grootste oorzaak 
van het slecht functioneren van dit eerste compensatiesysteem is geweest, naast de beperkt
heid van het getal van deelnemers.
Het parlement is op de mededeling door de regering van het eerste compensatiesysteem 
(conform art. 60, laatste lid GrW 1938/1946) niet ingegaan.

66 FRUS 1948 III, Washington 1974, pp. 352-409; Van der Beugel, From Marshall Aid, pp. 126- 
134, alsook diens Enige aspecten van de laatste ontwikkelingen van het Europese Herstel 
Programma (II), Het Verdrag nopens Europese Economische Samenwerking, in: ESB  23 juni
1948, spec. p. 488 II; Schram, a.w., pp. 60-69; Milward, The Reconstruction , ch. V; REA 7 april
1948, pt. 4. Een geschiedschrijving over de OEES ontbreekt, naar Milward, a.w., stelt: "There 
is no history of the OEEC, only descriptions of its functions and juridical guides to its laby- 
rinthine struetures” (p. 168). Als een van deze gidsen kan genoemd worden: Hugo J. Hahn, 
Albrecht Weber, Die OECD. Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent- 
w icklung, Baden-Baden 1976, alsook: H.J. Hahn, Vom Marschall-Plan zur Freihandels- 
erklarung 1980, Rückblick auf 20 jahre OECD, in: In orde. Liber Amicorum Pieter Verloren 
van Themaat, Deventer 1982, pp. 111-127. Zie verder: Robert Marjolin, Le travail d'une vie. 
Mémoires 1911-1986, Paris 1986, troisième partie, ch. 3 en 4.
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67 Milward, The Reconstruction, p. 179; wetsontwerp tot goedkeuring van het Parijse verdrag 
nopens de OEES, d.d. 17 juni 1948, HTK 1947-1948, Bijlagen, nr. 865, met Memorie van Toe
lichting op het verdrag en de twee additionele protocollen betr. de rechtsbevoegdheid, voor
rechten, immuniteiten en het financiële reglement van dc organisatie. Voor de informatie 
door Van Boetzelaer aan enkele Kamerleden (ook Eerste Kamerleden?), zie aantek. 8 bij par.
1.1, hfdst. II, Buitenlandse Zaken, in dit boek.

68 MR 21 juni 1948, pt. 4.1; TK 1 juli 1948, p. 2059 I en 2061 I.

69 Zie het Voorlopig Verslag en de Nota naar aanleiding van dit verslag - de gebruikelijke 
betiteling voor het antwoord van de regering op de opmerkingen van dc Eerste Kamer in 
eerste aanleg -, nr. 865, a.w., nrs. 7 en 8, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 865. Over de telefonische 
verzoeken van Van Boetzelaer: de oud-minister van Economische Zaken (1948-1952), dr. 
J.R.M. van den Brink, in een onderhoud met de auteur op 24 febr. 1987.

7  ̂Zie het debat in de Tweede Kamer, 1 juli 1948, pp. 2052-2062 I, alwaar eindstemming.

71 Motie-Nederhorst, TK 1 juli 1948, p. 2057 II en het besluit op voorstel van de Kamervoor
zitter tot uitstel. Stemming over deze motie - onder nr. 887 (HTK 1947-1948 Bijlagen) - op 30 
nov. 1948, TK, p. 488.

Voor een uitgebreide kenschets van het dilemma van de PvdA versus de geleide economic 
bij het aanvaarden van de Marshall-hulp: Friso Wielenga, De Partij van de Arbeid en het 
Marshall-plan, in: Het vijfde jaarboek van het democratisch socialisme, Amsterdam 1984, pp. 
128-159.

72 Het antwoord van Lieftinck, TK 1 juli 1948, p. 2061 I; vraag Bierema met antwoord Van 
Boetzelaer, HTK 1947-1948 Aanhangsel, p. 219, vraagnr. 213. Voor dc devaluatiezaak: Neder
lands Economisch Herstel, 's-Gravenhage 1952, p. 38; K. de Vries, De devaluatie van de gul
den in september 1949 en enkele gevolgen daarvan, in: Politiek(e) Opstellen 1980, uitgave 
van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, KU Nijmegen, pp. 37-45; Milward, The 
Reconstruction, ch. IX.

73 Zie het debat in de Eerste Kamer, 22 juli 1948, pp. 726-737, alwaar eindstemming. De wet is 
vastgestcld op 24 juli 1948, Stbl. nr.I 337. Voor de werkzaamheden in het kader van dc Parijse 
OEES zij verwezen naar: E.H. van der Beugel, Enige aspecten van de laatste ontwikkelingen 
van het Europese Herstel Programma (III), in: ESB  30 juni 1948, pp. 510-512.

74 The Organization for European Economic Co-operation, History and Structure, 6th Edi- 
tion, Paris 1957, p. 25. Milward, The Reconstruction, ch. V, is zeer kritisch over het succes 
van de OEES. Tijdgenoten waren wel enthousiast: zie D.U. Stikker, De OEES als instrument 
van Europese samenwerking, in: Herwonnen welvaart. De betekenis van het Marshall-plan 
voor Nederland en de Europese Samenwerking, pp. 69-74; P.A. Blaissc, Het "Examen" in de 
O EES, in: Herwonnen welvaart, pp. 100-112.

Schram, a.w., pp. 89-93.

76 REA 16 juni 1948, pt. 4 c.

77 De overeenkomst tussen het Koninkrijk en de V.S. over economische samenwerking is 
ook opgenomen als bijlage B in: Herwonnen Welvaart.
De bilaterale overeenkomst is conform het toenmalige art. 60, vierde lid, van de Grondwet 
aan de Staten-Generaal slechts medegedeeld. Kortenhorst (KVP) en Hoogcarspcl (CPN) heb
ben op 1 juli 1948 in de Tweede Kamer b.g.v. de behandeling van de goedkeuringswet op het 
OEES-Verdrag gevraagd of andere wegen mogelijk waren om dc Staten-Generaal bij de 
overeenkomst tussen de V.S. en Nederland te betrekken. Van Boetzelaer meende dat 
mededeling onmiddcllijk na ondertekening voldoende was (TK 1 juli 1948, p. 2060 II). 
Goedkeuring door het parlement van het OEES-Verdrag ingevolge het toenmalige art. 60, 
tweede lid, van de Grondwet, was nodig vanwege art. 24 van het Parijse OEES-Verdrag dat
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om bekrachtiging vroeg. Schram, a.w., p. 93, vermeldt de Amerikaanse houding inzake de 
ratificatie. Buitenlandse Zaken zag dit als overmacht en zo zal het ook wel door de Kamers 
zijn opgevat, al hebben Kamerleden - blijkens het optreden van de twee hiervoor genoemde 
personen - vooraf zich niet al te meegaand getoond bij een stilzwijgende procedure. De 
Grondwet gaf het parlement op dat moment geen middelen om ratificatie te kunnen eisen. 
Het ter kennisgeving aanbieden had overigens ook de voorkeur van Buitenlandse Zaken.

78 Voorlopig Verslag, Rijksbegroting hfdst. X, HTK 1948-1949 Bijlagen A, nr. 1000, X, 7, par. 1, 
p. 2 I, d.d. 10 nov. 1948; Mem. v. Antw., idem, nr. 1000, X, 9, Alg. Beschouwingen, p. 15.

79 De gegevens over Nederland en de Marshall-hulp in deze korte samenvatting zijn voor
namelijk ontleend aan Nederlands Economisch Herstel, uitgave van het ministerie van 
Economische Zaken, mei 1950; idem, nov. 1952; Nederlands Herstel, in: Herwonnen Wel
vaart. De betekenis van het Marshall-plan voor Nederland en de Europese Samenwerking, 
uitgave van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ’s-Gravenhage 1954, dl. II, pp. 133-192. 
Verder is gebruik gemaakt van de opstellen in dl. I van Herwonnen Welvaart, waarvan hier 
speciaal moet worden genoemd: J. Tinbergen, De betekenis van het Marshall-plan voor de 
Nederlandse volkshuishouding (pp. 24-29); E. van Lenncp, De monetaire aspecten van de 
Amerikaanse hulpverlening (pp. 30-36); W.H. van Leeuwen, De Amerikaanse bijdrage tot de 
ontwikkeling van de productiviteitsgedachte in Nederland (pp. 63-68); S.Th.J. Teppema, 
Amerikaanse hulp en vrijmaking van de Europese markt (pp. 94-99).

Totaal door Nederland ontvangen hulp 
($ min)

Directe hulp Indirecte hulp
Schen
kingen1

Leningen Ontvangen 
trekkings- 
rechten+ 

initial aid 
EBU

Door
gegeven

trekkings
rechten

hulp

Totaal 
directe 

en saldo 
indirecte

2e kwart. 1948 80.0 25.0 - - 105.0
fisc. year 48/49 297.5 104.5 60.1 10.2 451.9
id. 49/50 255.3 4.0 96.4 20.3 335.4
id .50/51 99.5 - 30.0 - 129.5
id .51/52 84.0 16.0 - - 100.0
id.52/53 3.0 - . _ 3.0
Totaal 819.3 149.5 186.5 30.5 1124.8

Waarin begrepen de "conditional aid" ten grondslag liggende aan de doorgegeven trek
kingsrechten

Ontleend aan Herwonnen Welvaart, p. 139.
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Totale dollarinvoer van Nederland, afgezet tegen hetgeen aan Marshal-hulp en onder andere 
naam voor deze hulp (Mutual Security Act, op 10 oktober 1951 door president Truman

__________________________________ getekend) is verkregen:__________________________________

x m in.$ 1948/49 49/50 50/51 51/52 52/53

Totale dollarinvoer 368 283 274 358 268
Gerealiseerde invoer onder
ECA/M SA______________________ 342________ 239_________183_________ 105_________ 41

Onder het Marshallplan werd voor een totale waarde van ±942.6 min goederen gïmporteerd, 
waaronder begrepen ±32.4 min aan terug te ontvangen vrachten. Het resterende bedrag ad ± 
910.2 min kan als volgt worden onderverdeeld:

xm ln $ Totaal 48/49 49/50 50/51 51/52 52/53

Industrie 516 156 151 107 74 27
Landbouw 327 153 69 67 28 10

Vervoer (vliegtuigen, motorvoert. etc.) 67 33 19 9 3 4
910 342 239 183 105 41

Ontleend aan Herwonnen welvaart, p. 38.

Enkele cijfers omtrent de economische toestand van Nederland tijdens de periode 1946-1952, in
mld flW.

1938 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 Totaal
48/52

1. Nationaal netto inkomen tegen
marktprijzen 5.4 9.9 12.1 14.2 16.0 17.7 19.7 20.3 88
2. Nationaal product in prijzen
van 1948 12.1 10.3 12.4 14.2 15.6 16.5 16.7 17.1 80
3. Nationale besteding, lopende
prijzen 5.2 11.1 13.7 15.4 16.2 18.9 19.8 18.5 89
4. Waarvan: Verbruik: 4.4 8.1 10.1 11.1 11.6 12.7 13.6 13.7 62
5. Overheidsbested.: 0.7 2.2 2.2 2.3 2.5 2.8 3.2 3.5 14
6. Investeringen in

bedrijven inclusief
voorraden 0.1 0.8 1.5 1.9 2.1 3.4 3.1 1.3 12

7. Saldo lopende rekening
betalingsbalans 0.2 -1.2 -1.7 -1.2 -0.3 -1.1 -0.1 1.8 -

8. Bruto betalingsbalansoverschot1 - - - -1.5 -1.0 -1.4 -0.4 1.6 -
9. Ontvangen E.C.A.-hulp - - - 0.3 1.0 1.4 0.5 0.3 3.6

Voor 1950-1952 aangeduid in het Verslag van De Nederlandsche Bank over 1952 als 
"totaal" overschot.

Bronnen: Reeksen 1-7: Statistische en Econometrische Onderzoekingen 8 (1953), p. 53 e.v.. 
Reeksen 8 en 9: Verslagen van De Nederlandsche Bank N.V.
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Ontleend aan Herwonnen Welvaart, p. 29.

80 A.H. Ingen Housz, Industrie en Marshallplan, in: Herwonnen welvaart, cit. p. 41; ophef
fing brooddistributie, idem, p.38. Voor de Nederlandse landbouw en de Amerikaanse hulp
verlening, zie het gelijknamige opstel van H.J. Frietema, in: Herwonnen welvaart, pp. 45-54.

81 Aan tegenwaardegelden was tot en met 31 dec. 1956 geboekt: 3.418.600.000 gulden. Daarvan 
is naar de V.S. voor onkosten voor het hulpprogramma overgeboekt: 171.1 miljoen gulden; 
naar ’s rijks schatkist is 2.778.300.000 gegaan; 367.7 miljoen naar een bijzondere rekening 
(saldo schatkist) en 101.5 miljoen is gebruikt voor diverse bestedingen, voornamelijk aan 
trekkingsrechten in eigen valuta (compensatieakkoorden 1948 en 1949). De besteding van het 
bedrag bij de schatkist was als volgt (in min gld):_________________________________________

Begrotingsuitgaven, herstel oorlogsschade, Zuiderzeewerken, landaanwinning: 997.8
Watersnoodschade-1953 400
Militaire uitgaven 369.4
Diverse economische projecten (aanvulling Breedband, productiviteits-
bevordering, verbetering in de landbouw, bestrijding runder-TBC 261.1
Schuldaflossing Nederlandsche Bank (Staat aan Bank op 7 april 1952
voor het overgenomen Rijksmarkcnbezit, uit de overeenkomst van
26 febr. 1947): 750

2778.3

Gegevens ontleend aan W.P. voor het bedrijfsleven, Amsterdam-Brussel 1957, dl. II, pp. 537- 
538. Tot en met 1960 werd 3.148 miljoen gulden besteed. Inmiddels hadden vooral de Wa
tersnoodschade-1953 cn de militaire uitgaven meer gevergd, nl. 70 milj. en 230.6 milj. gul
den. In 1961 verscheen het eindverslag. Zie Van der Eng, De Marshall-hulp, p.201.

82 Zie de beschouwing van S. Posthuma, Amerikaanse hulp en inter-Europees Betalingsver
keer, in: Herwonnen welvaart, pp. 75-93, alsmede de toelichtingen bij de wetsontwerpen ter 
goedkeuring van de compensatieverdragen van 1948 en 1949, resp. d.d. 15 maart 1949, HTK
1948-1949 Bijlagen, nr. 1171; 5 april 1950, HTK 1949-1950 Bijlagen nr. 1617; Van der Beugel, 
From Marshall Aid, pp. 188-215; Milward, The Reconstruction, ch. III, VI en VIII. Voor de 
EBU, naast de in aantekening 65 genoemde literatuur, vooral ook: S. Posthuma, Some re- 
marks on the European Payments Union, z.pl., 1952.

83 Nederlands economisch herstel, 1950, p. 27.

84 Zie De kroon op het werk, hfdst. VII van het tweede deel van Herwonnen welvaart, N e
derlands herstel, geschreven met medewerking van de persdienst EZ, pp. 178-190.
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4. Het Nederlands crediet aan Nederlands-Indië: de vergeefse jacht op on
derpand

a. De ontwikkeling naar de schuldpositie van het Nederlands-Indische 
landsbestuur

Tegenover de leningen en financiële hulp die Nederland kort na de oor
log uit het buitenland kreeg moet het gelijktijdig door de Nederlandse over
heid aan Nederlands-Indië verstrekte crediet worden geplaatst. Alleen zo 
kan het beeld worden gecompleteerd, waarbij de Nederlandse overheid de 
welvaartsbronnen van het land na de oorlog zocht te herstellen: de particu
liere bedrijvigheid in eigen land door middel van oorlogsschadevergoeding, 
stabilisering van lonen en prijzen en het verstrekken van deviezen - onder 
meer afkomstig uit het hiervoor genoemde leningenbeleid - voor de import 
van de benodigde machines en grondstoffen; de handelsrelatie met Duits
land, op het herstel waarvan het buitenlands beleid was gericht; de band met 
Nederlands-Indië die men politiek, militair en financieel zocht te verzeke
ren. De ontwikkelingsgang op politiek en militair terrein met betrekking tot 
Nederlands-Indië wordt elders in dit boek uiteengezet. Hier zal aandacht 
worden besteed aan de financiële hulp door de Nederlandse overheid aan 
Indië, voorzover die aan de Staten-Generaal door minister Lieftinck is ver
antwoord.

Al voor de oorlog heeft Nederland het Nederlands-Indische gouverne
ment financieel moeten steunen, wat in tegenstelling stond met de positie
ve handelsbalans van Indië zelf. Die handelsbalans was immers al voor het 
begin van de 20e eeuw actief geworden. In de periode 1936-1939 bedroeg het 
uitvoeroverschot 42% van de totale waarde van de uitvoer. Nederland 
speelde hierin een afnemende rol. Tot in de Eerste Wereldoorlog fungeerde 
Nederland als stapelmarkt voor Indische producten. Door de transport
moeilijkheden ging Indië direct aan de afnemers leveren. Daarna kreeg Ne
derland op enkele speciale producten na (tabak) slechts Indische producten 
aangevoerd ter dekking van de eigen behoeften. Wél kreeg Nederland win
sten getransfereerd van ondernemingen die in Nederland hun hoofdzetel 
hadden, alsook pensioenen, verlofstractementen, premies op verzekeringen 
en aflossing en rente op de schulden, wat in 1938 een somma was van totaal 
250 miljoen gulden. Daarnaast vond verrekening plaats tussen export van 
kapitaalgoederen naar Nederlands-Indië en import van producten naar 
Nederland en werden de geldmiddelen, verdiend in Nederlands-Indië - de
viezen! - via het bankwezen naar Nederland gesluisd. Dit bankwezen ver
strekte, samen met de Nederlandse overheid, weer credieten aan het be
drijfsleven en het gouvernement in Nederlands-Indië. Bedrijven en parti
culieren investeerden in Indië.

Dat werd door de gevolgen van de oorlog anders. De Nederlandse over
heid zag zich voor de taak geplaatst óók het herstel van Indië te financieren 
door credietverstrekking via het landsbestuur in Indië. De investeringslust 
bij bedrijfsleven en particulieren in Indië was door de onzekerheid van de 
toekomst van dit rijksdeel en de financiële maatregelen van Lieftinck -
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vooral de Bijzondere Belastingen - gering. Waar tegenover het vóór de oor
log verstrekte overheidscrediet de stellige verwachting van versnelde aflos
sing in een gunstige conjunctuur stond dank zij de positieve handelsbalans, 
moest het overheidscrediet na de oorlog aan Nederlands-Indië verstrekt 
worden op hoop van zegen, zeker gezien de politieke complicaties in Indië. 
Het was immers aanvankelijk zo dat een groot deel van de Nederlands-In- 
dische productie - de plantages - onder controle stond van de nationalisti
sche Republiek Indonesia (Java, Sumatra). Pas na de eerste politiële actie 
juli-augustus 1947 (Actie Product) konden de plantages veelal in zwaar be
schadigde toestand door de vroegere eigenaren weer in exploitatie worden 
genomen. Het herstel van de productie zou derhalve de nodig tijd in beslag 
nemen. In de tussentijd konden noch het Indische gouvernement noch be
drijven en instellingen die bij Nederlands-Indië betrokken waren beschik
ken over de vertrouwde inkomsten. Financiële hulp vanuit Nederland lag 
voor de hand. Maar zou de Nederlandse staat zijn geld ooit terugzien in een 
toekomst, die bepaald zou worden door de nieuwe politieke relaties met de 
Overzeese Gebieden?

Het risico van het overheidscrediet en de gevolgen van de hieronder nog 
nader te verklaren "moederlandse garanties" op de door het Nederlands-In- 
dische gouvernement aangegane buitenlandse leningen baarden Lieftinck in 
de periode 1946-1948 dan ook grote zorgen en het verklaart zijn streven om 
via een eigen instructie aan de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië 
(zie hoofdstuk XIV.B) en eigen vertegenwoordigers binnen deze Commissie 
en in het bestuurscentrum Batavia betrokken te willen zijn bij onderhande
lingen met de Republiek en bij de algemene gang van zaken in Indië. Wat er 
ook voor nieuwe constructie voor de verhouding tussen Nederland en 
Indië zou worden bedacht, voor Lieftinck stond de aflossing en rentebetaling 
op het Nederlands crediet én het herstel van het deviezen opleverende 
handelsverkeer tussen Indië, Nederland en de wereldmarkt voorop: alleen 
zo kon voorkomen worden dat Nederland aansprakelijk werd gesteld voor 
de betaling van de buitenlandse credieten aan Indië. Lieftinck was verder 
bezorgd over de overname door de nieuw te scheppen staatsorde in Indië 
van de verplichtingen inzake de pensioenen voor de daarvoor in aan
merking komende en meestal naar Nederland gerepatrieerde personen. 
Lieftinck stond dan ook op het op orde brengen van het gehele financiële 
verkeer in Indië en de erkenning door de deelstaten, waaronder de Repu
bliek Indonesia, van de ondergeschiktheid van de financiën van de deelsta
ten aan die van het te scheppen federale bestuur. Lieftinck had overigens 
niet alleen te maken met de vraag hoe het na-oorlogse overheidscrediet aan 
Indië door Batavia zou worden terugbetaald. Er restte ook nog het een en 
ander uit de periode kort voor, tijdens en na de oorlog.

De kwestie was dat het moederland bij het financiële wel en wee in Indië 
betrokken was gebleven, ondanks al vóór de oorlog nieuw geschapen finan
ciële verhoudingen. De invoering van de zelfstandige rechtspositie bij wij
ziging van de Indische Comptabiliteitswet (1912) en de wet op de Staatsin
richting van Nederlands-Indië (1925) hadden de financiële zelfstandigheid
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van Nederlands-Indië ingeluid. De eigendommen, baten en lasten waren 
gescheiden van die van Nederland; het financiële beleid, met name de vast
stelling van de begroting voor Indië, was een zaak van de organen van Ne- 
derlands-Indië zelf geworden. Formeel en materieel echter bleef Indië op fi
nancieel gebied aan Nederland gebonden. Allereerst zuiver formeel, zoals in 
het geval van het uitgeven van leningen ten laste van Nederlands-Indië dat 
slechts bij wet kon geschieden. Vervolgens materieel, door het verlenen van 
garanties op door Nederlands-Indië uitgegeven leningen en door het ver
strekken van allerlei vormen van crediet. De zogeheten moederlandse ga
ranties op de Indische leningen deden hun intrede bij wijziging van de Ne
derlands* Indische Conversiewet van 24 februari 1934 (Stbl. 75), waarmee de 
verantwoordelijkheid van Nederland voor het Overzeese Gebied werd on
derstreept en tegelijkertijd werd erkend dat het risico op een lening aan een 
koloniaal gebied in ontwikkeling groter was dan op een lening aan het 
moederland zelf. De moederlandse garantie gold voor alle geconsolideerde 
schulden in Nederlandse courant, aangezien ook de nog openstaande lenin
gen van vóór 1934 daarna werden geconverteerd en derhalve onder het 
nieuwe garantiesysteem vielen. De belangrijkste beleningen, waaronder 
consolidatie van een deel van de vlottende schuld jegens de Nederlandse 
Staat uit de periode 1930-1934 ter afdekking van de tekorten op de gewone 
dienst van de Landsbegroting, ontstaan ten gevolge van de economische de
pressie (totaal: f 400 miljoen gulden), dateerden uit de periode 1937-1938. Het 
totaal van de Nederlandse garanties op Nederlands-Indische leningen lui
dende in guldens kwam ultimo 1941 op f. 1.174 miljoen, waarvan echter in 
de na-oorlogse periode een deel kon worden afgelost - waarover aanstonds 
meer - , zodat eind 1949 kort voor de souvereiniteitsoverdracht een bedrag 
restte van f. 870 miljoen. De moederlandse garantie gold uiteraard ook voor 
de schulden jegens derde landen, te weten de credieten van Australië, de 
Verenigde Staten en Canada, uit de periode onder en kort na de Tweede 
Wereldoorlog voor oorlogsvoorschotten (Australië ten behoeve van de ge
vluchte Nederlands-Indische regering en uitrusting van de Nederlands-In- 
dische troepen ter bevrijding van Nederlands-Indië), surplus- en civil-af- 
fairs-leveranties. De rentevrije Australische lening bedroeg A£ 8.5 miljoen, 
de Amerikaanse lening $ 62.5 miljoen en de Canadese lening $ 15 miljoen. 
Hierbij zou nog vóór de souvereiniteitsoverdracht de lening in het kader 
van de Marshall-hulp, die Nederland - te samen met schenkingen ten be
drage van 45 miljoen dollar - voor Nederlands-Indië in 1948 had verworven 
(15 miljoen dollar), aan worden toegevoegd. Het totaal van dit pakket 
kwam, omgerekend, ultimo 1949 op 420.4 miljoen gulden.

Het grootste bedrag aan schulden was die van de vlottende schuld. Te
genover de vrij constante positieve handelsbalans van Nederlands-Indië 
stond de wisselende financiering van het Nederlands-Indische gouverne
ment. De Nederlandse Staat had vooral in het begin van de jaren dertig 
voorschotten aan dit gouvernement moeten geven om de tekorten op te 
vangen. Een deel van deze vlottende schuld kon worden geconsolideerd; in 
de jaren 1936-1937 kon een deel van deze bedragen worden afgelost. Door de
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grotere zorg voor de landsverdediging liep het tekort van het Nederlands- 
Indische gouvernement weer op en daarmede het Nederlandse voorschot 
Eind 1941 bedroeg de vlottende schuld jegens de Nederlandse Staat 463 mil
joen gulden. Ultimo 1949 bedroeg dit deel van de schuld 5.5 miljard gulden. 
Na de Duitse inval in Nederland kon Nederlands-Indië niet meer beschik
ken over Nederlands crediet, maar via de verordening van de Legercom
mandant van 11 mei 1940 en de deviezenbesluiten in Nederlands-Indië zelf 
wél over de kapitalen en saldi, die zich - onder meer door kapitaalvlucht - in 
Nederlands-Indië gingen ophopen. In de periode tot aan de Japanse inval 
wist Nederlands-Indië exportoverschotten naar het Sterling-gebied te kwe
ken, waaruit ook de Nederlandse regering in ballingschap in Londen 200.000 
pond per maand kreeg bij wijze van aflossing van schulden. De handel via 
Singapore werd voor het leeuwedeel in US-dollars afgerekend, die door de 
Javasche Bank in goud werden omgezet. Het goud van deze Bank en de 
aanzienlijke deviezenportefeuilles konden tijdig in veiligheid worden ge
bracht in Australië en Zuid-Afrika. Na de oorlog is uit deze reserve geput 
om, samen met de verkregen leningen uit derde landen en de financiële 
hulp uit Nederland, de nieuwe situatie van importoverschotten het hoofd 
te bieden en toch aflossingen en rentebetalingen te kunnen doen op de ge
consolideerde schuld.1

b. De wetgeving op de kasvoorziening voor de Indische dienst
In de periode-Beel is de basis gelegd voor de ontwikkeling en systematiek 

van de vlottende schuld aan Nederlands-Indië. Dat begon met het op 28 
maart 1947 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp ter voorziening in 
de kasbehoeften voor de Indische dienst in Nederland voor de dienstjaren 
1945, 1946 en 1947.2 De laatste kasvoorzieningswet voor Nederlands-Indië 
vóór het uitbreken van de oorlog (Stbl. 1939, nr. 902) had niet alleen voor 
1940 gegolden, maar via het art. II van het Middelenbesluit 1941 van de 
Rijksbegroting ook voor de periode tot en met 1944, waardoor het mogelijk 
was naast het oorspronkelijke bedrag van 185 miljoen gulden in de geest 
van deze kasvoorzieningswet verder crediet te verstrekken. Voor de jaren 
1945 en 1946 was geen clausule in de rijksbegrotingen opgenomen, waarbij 
op de voet van de wet van 21 december 1939 crediet zou worden verleend. 
Dat betekende dat de credietverstrekking die inmiddels had plaats gevonden 
een wettelijke grondslag moest krijgen, terwijl tevens voor 1947 een voor
ziening moest worden getroffen. Het totale debetsaldo van Nederlands-Indië 
op de rekening-courant bij de Schatkist, de zogeheten Thesaurierekening, 
bedroeg per ultimo 1946 570 miljoen gulden. De kasvoorziening diende 
hieraan aangepast te worden en het te verwachten accres in 1947 te dekken. 
Derhalve werd dit crediet opgerekt tot 800 miljoen gulden. Op 23 januari
1948 volgde een wetsontwerp dat om verhoging van de kasvoorziening 
voor de Indische dienst voor 1948 vroeg ten bedrage van 950 miljoen gul
den. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming zijn beide wets
ontwerpen door de Kamers aanvaard.3 Deze rekening liep in een gematigd 
tempo van ongeveer 150 miljoen gulden per jaar op, wat mede een gevolg
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was van het feit dat de salarissen van de Kon. Landmacht (KL) alsmede de 
kosten voor de Kon. Marine in Indië geheel ten laste van de Nederlandse 
begroting kwamen. Nederland droeg daarnaast de initiële uitrustingskosten, 
de transportkosten van personeel en materieel naar en van Indië; Indië be
taalde de uitrustingskosten en salarissen van het KNIL en de onderhouds
kosten van de KL en het KNIL, alsook een ronde som voor de diensten van 
de marine. Het geld op deze Thesaurierekening werd voornamelijk besteed 
voor een deel in de betaling van de Indische schuld, de personele uitgaven 
(verlofsbezoldigingen, uitkeringen), overtochts- en repatriëringskosten.4

c. De wetgeving op de credietverstrekking aan Nederlands-Indië
De hiervoor genoemde Thesaurierekening was niet de enige crediet- 

rekening die met Nederlandse voorschotten gevoed het Nederlands-Indi- 
sche gouvernement ter beschikking stond. In augustus 1946 waren in Bata
via besprekingen gevoerd met de Nederlands-Indische regering, die hadden 
geresulteerd in een voorlopige regeling van het betalingsverkeer tussen Ne
derland en Nederlands-Indië. Juist ook om een beter inzicht te krijgen in de 
credietverstrekking aan Nederlands-Indië, waar het Nederlandse parlement 
ook om had gevraagd, werd besloten naast de Thesaurierekening voor de 
kasvoorziening van het landbestuur in Indië andere rekeningen te openen, 
die hoofdzakelijk bedoeld waren als vereveningsfondsen voor de verreke
ning in Nederlands-Indische guldens tegen Nederlandse guldens van goe
deren en diensten tussen Nederland en Nederlands-Indië. Deze rekeningen 
leken op de toen gebruikelijke bilaterale financiële akkoorden die Neder
land met een groot aantal landen had gesloten om het handelsverkeer mo
gelijk te maken en waarbij het gebruikelijk was om elkaar tot een zeker be
drag crediet in eigen munt te verlenen om afdekking van het mogelijk te
kort in goud of deviezen te voorkomen. Het grote verschil stak in de per
manente debetpositie van Nederlands-Indië als geheel in het handelsver
keer tegenover Nederland, waar in de normale betalingsakkoorden een 
evenwicht in de handelsstromen tussen twee naties uitgangspunt was.

Zo werd een financiële rekening (F-rekening) ingevoerd, waarover alle 
financiële transacties en betalingen voor de aanschaffing van kapitaalgoe
deren en diensten, alsook voorschotten ten behoeve van Nederlands-Indi- 
sche maatschappijen en fondsen naar Nederland (af te dekken uit winsten 
en afschrijvingen) met een oorspronkelijk maximum van 150 miljoen gul
den dienden te lopen. Daarnaast werd een commerciële rekening (C-reke- 
ning) ingevoerd, waarover het goederenverkeer tussen Nederland en Ne- 
derlands-Indië zou worden geleid, voor zover niet vallend onder de ge
noemde rekeningen, bedoeld als een "swing'-rekening om schommelingen 
in het handelsverkeer tussen beide rijksdelen in Nederlandse guldens ten 
bedrage van 15 miljoen gulden te kunnen opvangen. Verder was er een 
transitorekening (Financiële Doorvoer of FD-rekening) voor het handels
verkeer naar derde landen van goederen uit de twee rijksdelen, waarbij een 
"swing" van 5 miljoen gulden was vastgesteld. Op deze rekening had Ne- 
derlands-Indië een creditstand. Dan was er nog een Herstelrekening voor
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investeringen (Hl-rekening) en goederen (HG-rekening), welke gevoed zou 
moeten worden uit gelden uit het bedrijfsleven, maar waarop Nederland 
Nederlands-Indië voorlopig een crediet van 100 miljoen gulden had toege
staan. Tenslotte stond er een rekening, waarvan het maximum was bepaald 
op 100 miljoen gulden waardoor Indië valutatransacties ten behoeve van 
het verkrijgen van het evenwicht van de internationale betalingsbalans on
der de vigueur van Bretton Woods - waartoe het Koninkrijk was toegetre
den en Indië een bijdrage in goud had geleverd - tot stand kon brengen, de 
zogeheten Bretton Woods-rekening.5 De credietverstrekking op al deze re
keningen, waarvan de F-rekening voor niet-commerciële transacties op 
korte termijn het meeste crediet zou vergen, werd gelegaliseerd met het 
wetsontwerp op de credietverstrekking aan Nederlands-Indië, voor zover 
deze niet de rekening-courant bij de Schatkist betrof, ten bedrage van 850 
miljoen gulden, dat op 2 april 1948 met een zeer uitvoerige toelichting over 
de verschillende verplichtingen van Nederlands-Indië jegens de Neder
landse Staat werd ingediend bij de Tweede Kamer. De toelichting op het 
wetsontwerp droeg de handtekeningen van Lieftinck, Jonkman en de mi
nister Zonder Portefeuille belast met de financieel-economische vraagstuk
ken van het departement van Overzeese Gebiedsdelen, L. Götzen.

Volgens de toelichting moest het hiervoor genoemde crediet als een tij
delijke overbrugging worden gezien voor de periode, waarin door de poli
tieke toestand het beleggend publiek en het bedrijfsleven in Nederland, dat 
ook in Nederlands-Indië werkzaam was en aldaar belangen had, terughou
dend was in het beschikbaar stellen van kapitaal voor het herstel van het 
Indische economische leven. Daarom was de regering gedwongen geweest 
maatregelen te nemen om de economische betrekkingen met Nederlands- 
Indië te behouden. Aan deze betrekkingen immers was voor de oorlog 13% 
van het totale nationale inkomen van Nederland in 1938 te danken geweest. 
"Het behoeft geen betoog van welke invloed het behoud, c.q. het herstel van 
deze inkomstenbron, op het economisch leven van Nederland zal zijn."6 De 
regering was er zich van bewust dat het crediet in welke vorm dan ook, 
incluis de garanties voor solvabiliteitsrisico’s, flink kon oplopen (geschat 
werd ca. 3 miljard gulden). Aan de andere kant legde de regering een bere
kening over van het totaal door Nederland in Nederlands-Indië geïnves
teerde vermogen, de helft van het totale Nederlandse vermogen, uitko
mend op 2.5 miljard gulden. Indien ook met buitenlandse hulp, die men 
optimistisch schatte op 1 miljard gulden, dit bedrag weer actief gemaakt kon 
worden was dat van het grootste belang. De vooruitzichten op economisch 
gebied voor Indië waren gunstig.

Uit het Voorlopig Verslag van 19 mei 1948 bleek weliswaar instemming 
met de openhartige toelichting op de schuldpositie van Nederlands-Indië 
tegenover Nederland - op de reden waarom de regering op dat moment met 
deze toelichting kwam zal nog nader worden ingegaan - , maar ook grote 
zorg over de hoogte van het Nederlands crediet aan Nederlands-Indië, dat 
het land zich immers slechts met moeite kon getroosten. Niet voor niets 
vroeg de Tweede Kamer in dit Verslag om een vorm van zekerheid voor de
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terugbetaling, vooral met het oog op de nieuwe plaats die Nederlands-Indië 
in het Koninkrijk dank zij de voorgenomen grondwetsherziening zou krij
gen. Over de ratio van de credietverstrekking werd verschillend gedacht. De 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer sprak van een historische verplichting en 
aanvaarding van de verantwoordelijkheid, waarvan Nederland ook de fi
nanciële gevolgen had te dragen, alsook van de noodzaak de eigen toekomst 
te verzorgen. Met deze stelling was de KVP-fractie het oneens. De KVP-frac- 
tie meende dat het crediet veeleer een gevolg was van de schuld van Neder
land tegenover Nederlands-Indië, doordat niet eerder rust en orde en daar
door normale economische omstandigheden in dat gebiedsdeel waren in
getreden. De PvdA wees de kapitaalverstrekkers, die hun taak ten aanzien 
van de wederopbouw in Indië verwaarloosd hadden, als de boosdoeners 
aan. Daartegenover stelde de KVP de politieke toestand, die immers "de 
door de Republiek Indonesia op de onderdrukte bevolking uitgeoefende ter
reur" duldde, verantwoordelijk voor de houding van de beleggers. Daarmee 
waren de wrijvingen tussen de beide regeringspartijen over de te voeren 
politiek in Indië kort voor de vervroegde verkiezingen, waarover nog nader 
in hoofdstuk XV.a zal worden verhaald, naar aanleiding van dit wetsont
werp nogmaals onderstreept.7

Het antwoord van de regering van 7 juli 1948 probeerde zowel de PvdA 
als de KVP tegemoet te komen door zowel de verantwoordelijkheid van 
Nederland tegenover Nederlands-Indië als de zakelijke aspecten van de cre
dietverlening te beklemtonen. Zo wees de regering er op dat het crediet de 
koopkrachtige vraag in het eigen land zou vergroten, daar het merendeel 
van de bedragen financiële posten betrof en slechts een klein bedrag betrek
king had op goederen. De regering onderkende dat de door de vele vormen 
van crediet mogelijk gemaakte transfers uit Indië voor veel personen in 
Nederland een inkomstenbron vormden. Het zou logisch zijn geweest, in
dien de regering vervolgens had betoogd dat het achterwege laten van hulp 
van Nederlandse zijde zonder meer verhoging van de rijksuitgaven voor 
de verzorging van repatrianten en andere van de financiële banden met 
Nederlands-Indië afhankelijke personen had betekend. Wél heeft de rege
ring er op gewezen dat het inflatoir effect van de totale credietverlening niet 
kon worden berekend, zolang niet al het crediet geconsumeerd was, te meer 
daar Nederlandse uitgaven in Indië - begrotingen van Oorlog en Marine - in 
mindering werden gebracht op de voorschotten van de Thesaurierekening.8

Centraal in de schriftelijke discussie over dit wetsontwerp stond de vraag 
of de leningen en investeringen in de toekomst bij Indonesië wel veilig wa
ren. Regering en parlement begrepen dat hier de crux in de financieel-eco- 
nomische verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië lag. Er moest 
vertrouwen komen in de toekomstige samenwerking tussen beide gebieden 
en Uniepartners. De regering heeft dit goed gezien en er voor gezorgd dat 
het wetsontwerp op de credietverstrekking aan Nederlands-Indië gelijktijdig 
werd ingediend met het wetsontwerp tot herziening van de Grondwet 
(eerste lezing), waarvan het deel voor het bereiken van een nieuwe rechts
orde voor de rijksdelen het belangrijkste was.9 In het raamwerk voor deze
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nieuwe rechtsorde, vast te leggen in de nieuwe Grondwet, werd de zorg van 
de Nederlands-Indonesische Unie voor de samenwerking op financieel ge
bied en het deugdelijk bestuur genoemd (art. 208, lid 4). Dit kon slechts zo 
worden begrepen dat alleen bij voldoende greep van Nederland op de zaken 
in Indonesië via de Unie tussen het Koninkrijk en Indonesië investeringen 
en leningen veilig waren. Ongetwijfeld was het moment dat de regering had 
gekozen om het parlement opening van zaken te geven omtrent de schuld
positie van Nederlands-Indië niet los te zien van de poging het parlement te 
winnen voor de voorgenomen grondwetsherziening. Algemeen werd in de 
Tweede Kamer onderkend dat het te voeren beleid in Indië, ter invulling 
van de door de nieuwe Grondwet aangegeven richting, beslissend was voor 
een gezonde ontwikkeling van de financieel-economische toestand aldaar. 
Over de koers van dat beleid kon men dan weer van mening verschillen. De 
PvdA was van mening dat alles afhing van een bevredigend akkoord met de 
Republiek Indonesia, waartegenover de KVP liet aantekenen dat de normale 
ontplooiing van het economische en ssociale leven in Indonesië nimmer bij 
uitsluiting afhankelijk kon worden gesteld van een politieke overeenstem
ming met de Republiek.

Het standpunt van de regering, dat een gezagsoverdracht aan de toekom
stige regering van de Verenigde Staten van Indonesië slechts kon plaats 
vinden, wanneer voldoende waarborg zou bestaan dat deze rechtsopvolgster 
van de Nederlands-Indische regering de verplichtingen van haar voorgang
ster over zou nemen en door een gezond monetair en financieel beleid de 
nakoming van de verplichtingen zou verzekeren, werd door de KVP met 
klem onderschreven. Het rechterdeel van de oppositie (ARP, CHU en VVD) 
was van mening dat de regering in gebreke was gebleven door bij de over
eenkomsten met de Republiek (Linggadjati, Renville) de financieel-econo
mische verhoudingen niet afdoende geregeld te hebben. Het gevaar was im
mers groot dat "het levenspeil van de Nederlandse arbeiders sterk wordt 
verlaagd", indien Indonesië haar verplichtingen niet zou nakomen. Het 
economisch herstel zou zijn belemmerd en de chaos op financieel terrein 
uitgebroken, doordat de regering de politiële actie in de zomer van 1947 
beperkt had gehouden. In de visie van de CPN (?) had de regering nagelaten 
via "een van breed inzicht getuigende politiek tegenover de Republiek" veel 
ellende, zoals de politiële actie, te voorkomen. Dan zouden de opbrengsten 
eerder zijn gaan vloeien, aldus deze "verscheidene leden".10 Het antwoord 
van de regering ging sterk in de richting van het standpunt van de KVP, 
waarbij tegenover het belang van de Republiek ook dat van de overige deel
staten werd geplaatst. De regering achtte het niet in strijd met het doel om 
een vrijwillige samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten 
van Indonesië (VSI) te bereiken - uitgangspunt bij de opzet van de Unie 
volgens de nieuwe Grondwet - door voorwaarden te stellen voor de na
koming van de verplichtingen via het vaststellen van de eis: deugdelijk fi
nancieel bestuur. Een dergelijke permanente doelstelling behoorde centraal 
in de belangstelling van de "daartoe te scheppen organen" te staan.11
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De ongerustheid over de terugbetaling van de leningen en voorschotten 
bij regering en Kamer komt wat gechargeerd over in het licht van hetgeen 
in eigen land aan financiële hulp van overheidswege bij het overwinnen 
van de gevolgen van de oorlog werd geboden én tegenover de wijze waarop 
Nederland zelf ruimhartig crediet - zonder direct onderpand - was gegeven 
door landen als België en instellingen als de Wereldbank. Weliswaar was de 
hulp van de overheid aan bedrijven en particulieren aanvankelijk op voor- 
schotsbasis in afwachting van de definitieve wetgeving verstrekt, maar bij 
het wetsontwerp Materiële Oorlogsschaden - begin 1948 bij de Tweede Ka
mer ingediend (zie ditzelfde hoofdstuk) - werd tot een bepaald bedrag deze 
financiële bijstand kwijt gescholden of renteloos gemaakt. In par.V.2.b is be
schreven hoe de Wereldbank genoegen nam met de plechtige belofte van 
Nederland tot terugbetaling van de verstrekte lening gekoppeld aan een ze
ker toezicht op het aangaan van verdere verplichtingen en hoe een land als 
de V.S. een groot deel van de schuld van Nederland heeft geschrapt. Het had 
voor de hand gelegen dat Nederland hetzij uit de ervaring met leninggevers 
hetzij uit de optiek van de overwinning van de oorlogsschade een ruim
hartig standpunt had ingenomen bij de credietverlening aan Nederlands- 
Indië.

De Memorie van Antwoord op de Kamervragen over de waarborgen 
voor de terugbetaling van het crediet aan Indië gaf weinig blijk van soepel
heid. De regering deelde weliswaar mee dat pas vanaf 1951 gedurende 25 jaar 
de schulden jegens Nederland door Indië zouden moeten worden afgelost, 
daar stond wel de onmiddellijke renteverplichting tegenover. Sterker nog: 
de regering deelde mee dat tot zekerheid van de nakoming van de verplich
tingen door Indië de tinexploitatie op het grondgebied van Nederlands-Indië 
was bestemd.12 Het ging hier om een gedachte, die al veel eerder bij Lieftinck 
was opgekomen, toen Lieftinck in het voorjaar van 1947 zeer ongerust was 
geworden over de deviezenpositie van Nederland en in het bijzonder van 
Nederlands-Indië. Om een deviezencalamiteit in Indië af te wenden stelde 
de minister van Financiën niet alleen voor zo snel mogelijk tot demobilisa
tie van de troepenmacht en de marine-sterkte in Indië te komen (zie hoofd
stuk III, par. II, a-d), maar ook om een overbruggingscrediet van Engeland 
en/of de V.S. los te krijgen met als basis de welvaartsbronnen van Bangka 
en Billiton, te weten de tinexploitatie. De beide eilanden hadden na de oor
log als niet-republikeinese gebieden vrij snel hun bijdragen in de Neder- 
lands-Indische economie kunnen leveren. Het was van groot belang deze 
gebieden derhalve buiten de republikeinse greep te houden.13

Het voorstel dat Lieftinck aan Beel, de leden van het kabinet en aan de 
luitenant-gouverneur-generaal Van Mook, de hoogste gezagdrager in Indië, 
op 18 resp. 19 april 1947 deed, viel zeker bij Van Mook in vruchtbare aarde. 
Hij was zich maar al te goed bewust van de financiële problemen in Indië en 
van de noodzaak een breuk in de credietstroom van de kant van Nederland 
te voorkomen. Eind april 1947 bracht Van Mook de gedachte van Lieftinck 
in bij de discussie over de uitbreiding van de instructie voor de Commissie- 
Generaal op financieel-economisch gebied. Van Mook meende dat tijdelijke
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of duurzame afstand aan Nederland van de beschikking over bepaalde in
komstenbronnen van Nederlands-Indië ter delging van de schulden als 
doelstelling in deze instructie moest worden opgenomen. Hij gaf aan een 
dergelijk onderpand de voorkeur boven een amortisatieplan, volgens het
welk jaarlijks een bepaald bedrag aan aflossing en rente betaald moest wor
den. Bij een dergelijk plan zou dan jaarlijks een discussie losbranden over 
de om vang van het over te maken bedrag. Een onderpand was volgens Van 
Mook voor de schuldeiser veel gunstiger dan een vordering op papier, ook 
al zou de gekapitaliseerde waarde van het onderpand veel geringer zijn dan 
het schuldbedrag. De internationale standing van Nederland zou daardoor 
verhoogd kunnen worden en derhalve de credietwaardigheid van het moe
derland, waarvan de mogelijkheid leningen aan Indië te geven indirect af
hing. Niet zonder reden werden op 12 juli 1948 dan ook de beide eilanden 
tot deelstaten gebombardeerd, ondanks de formele toewijzing van deze ge
bieden bij het Akkoord van Linggadjati aan de Republiek.14 Begin 1948 was 
in Batavia berekend dat het (fictief) in exploitatie nemen van de tinproduc- 
tie door Nederland, waarbij aan de feitelijke exploitant, de Maatschappij Bil- 
liton, een winstaandeel zou worden uitgekeerd, én het heffen van de uit
voerrechten op jaarbasis vanaf 1950 een bedrag van 119 miljoen gulden 
(grotendeels in deviezen) zou opleveren. Dit bedrag werd voldoende geacht 
voor een minimale dekking van de verplichtingen van Indië bij een schuld 
aan Nederland ten bedrage van 3.5 miljard gulden. Overigens had het plan 
voor het in onderpand nemen van de tinexploitatie voor Van Mook c.s. nog 
andere opties geopend. Van Mook had de Nederlandse regering inmiddels 
er ook op gewezen, dat het overnemen van de tinexploitatie door Neder
land niet alleen Indonesië in buitenlandse ogen credietwaardig zou maken, 
maar ook een goede gelegenheid bood een steunpunt voor de Nederlandse 
strijdkrachten in Indië aan te wijzen na de totstandkoming van de VSI en de 
Unie van deze VSI met Nederland.15 De Nederlandse regering heeft al deze 
details niet aan het parlement meegedeeld. Dat de simpele aankondiging 
van het in onderpand nemen van de tinexploitatie veel vragen opriep en 
centraal zou staan in de veel later gehouden mondelinge bespreking van dit 
wetsontwerp in de Tweede Kamer is te begrijpen.

Pas op 16 maart 1949 werd in de Tweede Kamer plenair deze crediet
verstrekking afgehandeld. Inmiddels was in december 1948 tussen Neder
land en Nederlands-Indië een overeenkomst gesloten (de zogeheten "tin- 
pledge"), waarbij geregeld werd dat de tinopbrengst aan Nederland als on
derpand voor de credieten en verleende garanties op leningen kon dienen. 
Officieel is hiervan geen mededeling gedaan aan de Kamers, maar alles wijst 
er op dat de Kamers wel op de hoogte waren dat deze overeenkomst was af
gesloten. De "tin-pledge" zou in de Nederlandse politiek vervolgens een ei
gen rol gaan spelen en graadmeter worden voor het Nederlandse vertrou
wen in de toekomst van Indonesië en haar bestuur. De toenmalige voorzit
ter van de Tweede Kamer, de KVP-er Kortenhorst, heeft dit vermoedelijk 
aangevoeld en getracht toen het wetsontwerp op de credietverstrekking aan 
Nederlands-Indië aan de orde kwam, dit wetsontwerp van alle politieke an-
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gels te ontdoen. Bij het begin van de Kamerzitting deelde hij de Kamer mee 
dat het volgens hem ging om een technisch-financieel onderwerp dat reeds 
gedane uitgaven betrof, zodat er eigenlijk geen reden was om over dit wets
ontwerp het woord te voeren. Zo het wetsontwerp toch behandeld moest 
worden, diende men naar zijn mening algemene beschouwingen over de 
Indonesische politiek te vermijden.16 Een staaltje van de beleidsruimte en 
de invloed die de Kamervoorzitter, binnen het (toenmalige) reglement van 
orde voor de Tweede Kamer (hfdst. II, art. 7), namelijk bij het leiden der 
werkzaamheden en het stellen der door de Kamer te beslissen vraagpunten, 
heeft. De Kamer heeft inderdaad aan het verzoek van haar voorzitter vol
daan en een beperkt debat gehouden, dat zich concentreerde op één punt: de 
"tin-pledge". Lieftinck werd min of meer gedwongen over deze kwestie ver
antwoording af te leggen. Daarmee kwam de Indonesische politiek toch op 
het tapijt.

Het Kamerlid Van de Wetering (CHU) zette de toon door om zekerheid 
voor de terugbetaling van het crediet te vragen. Hofstra (PvdA) meende 
daarentegen dat afdoende zekerheid op dit gebied tot de onmogelijkheden 
behoorde. Hij achtte de credietverlening verantwoord in het vertrouwen dat 
gemeenschappelijk een oplossing voor de verhouding met Indonesië zou 
worden gevonden, waardoor Nederland "een zedelijk verantwoord aandeel 
in de opbouw van de Indonesische samenleving zal hebben en waaronder 
dus ook plaats zal zijn voor een redelijke erkenning van de Nederlandse 
economische belangen in Indonesië en van de opofferingen, die Nederland 
zich ten behoeve van de Indonesische wederopbouw zal getroosten".17 Een 
rijkelijk optimistische beschouwing, gelet op de ernstig vertroebelde ver
houdingen met Indonesië door de eind december 1948 gehouden tweede 
politiële actie onder verantwoordelijkheid van het nieuw aangetreden kabi- 
net-Drees-Van Schaik (KVP-PvdA-VVD-CHU). Hofstra betoogde verder dat 
hij het aan de andere kant betreurde dat Nederland zich een van de beste 
waarborgen bij de credietverstrekking, namelijk de controle op de doelma
tigheid van de bestedingen van de gelden, had laten ontglippen. Hij had de 
indruk dat het geld ten dele had gediend voor het voeren van een weinig 
sober bestuur in Indië. Het reserveren van de tinwinning als onderpand 
achtte hij geen voldoende waarborg, aangezien hierin toch de nieuw te vor
men Verenigde Staten van Indonesië als rechtsopvolgster van Nederlands- 
Indië zouden moeten bewilligen. Hij betwijfelde daarom of de formulering 
over deze zaak in de Memorie van Antwoord, "die enigszins wijst op een 
prejudiciëren in de toekomst", wel zo gelukkig was. Ook het AR-Kamerlid 
Meijerink achtte de voorgenomen beslaglegging op een van Indiës belang
rijkste exportproducten "een buitengewoon onfraaie maatregel". Moest dit 
er niet toe leiden dat bij een verder stijgende schuldenlast van Indonesië 
nog meer welvaartsbronnen moesten worden belast? De beste zekerheid 
moest volgens dit oppositielid worden gevonden in de vestiging van een 
bestuur dat de zedelijke kracht bezat de aangegane verplichtingen na te ko
men.18 Hoogcarspel (CPN) zei het volledig eens te zijn met het standpunt 
van de ARP - een zeldzaam moment van eensgezindheid van beide groepe
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ringen - en noemde de door Meijerink met huiver geschilderde weg die van 
de vestiging van de "economische slavernij", ook al zou er enige staatkun
dige vrijheid aan Indonesië worden gegeven. De CPN-er had naar zijn zeg
gen door de toelichting op de Indische schuldpositie overigens een uitste
kend beeld gekregen van de uitbuiting van de rijkdommen van Indië in het 
verleden door het Nederlands kapitaal en van de financieel-economische 
achtergrond bij een bepaalde politiek ten aanzien van Indonesië. De KVP- 
fractie sprak bij monde van Lucas onomwonden het vertrouwen uit dat het 
onder deze minister van Financiën allemaal wel goed zou komen.19

In zijn antwoord heeft minister Lieftinck getracht ieder aan zijn kant te 
krijgen. Hij zei het dan ook te betreuren dat de ARP-afgevaardigde 
Meijerink een woordgebruik had gehanteerd, "dat meer past in de kringen 
van hen, die zijn politieke antipoden zijn". In het vragen van een garantie, 
wanneer men aan iemand of aan een land crediet verleent, zag de minister 
niets onoirbaars. Ook Nederland had garanties op leningen moeten geven, 
al heeft de minister van Financiën geen voorbeelden genoemd van een der
gelijk kras beslag op bepaalde inkomstenbronnen van de credietnemer, hoe
wel hij had kunnen wijzen op de Amerikaanse beleggingen die Nederland 
als zekerheid had moeten aanwijzen voor het verkrijgen van de Eximbank- 
lening in 1946 (zie subparagraaf 2 a, hiervóór). De credietverlening aan Indië 
moest volgens Lieftinck in een zakelijke sfeer worden gebracht. Vaag idea
lisme was in niemands belang, waarmee hij indirect reageerde op het betoog 
van Meijerink dat de financiële hulp van Nederland uitsluitend bedoeld 
was voor de steun aan het Indische bedrijfsleven en niet op de verheffing 
van de plattelandsbevolking uit de schrijnende armoede.20 De terugbetaling 
van de credieten was volgens Lieftinck gegarandeerd door de "wettige rege
ring van het debiteurland", wat de CPN-fractie betwistte. Ook Hofstra had 
zich afgevraagd of de rechtsopvolgster van Nederlands-Indië, de VSI, niet 
vrij moest zijn te oordelen over deze garanties jegens Nederland. Voor 
Lieftinck was dit echter geen vraagstuk: heronderhandeling was altijd mo
gelijk, mits gelijkwaardige bijzondere waarborgen zoals de tinopbrengst 
konden worden verschaft. De minister van Financiën begreep dat hij hier
door wat al te hard kon schijnen, zodat hij aan het slot van zijn antwoord in 
de Kamer verklaarde het tot zijn plicht te rekenen als minister van Finan
ciën "om op redelijke wijze de belangen van Nederland in het oog te hou
den en te beschermen", waarmee ook de belangen van Indië werden ge
diend. Immers: van de toekomstige financiële verhouding tussen Neder
land en Indonesië hing de credietwaardigheid van Indonesië in de wereld af. 
Het wetsontwerp werd door de gehele Kamer, met uitzondering van de 
CPN-fractie, gesteund.21 De Eerste Kamer ging zonder beraadslaging en zon
der hoofdelijke stemming akkoord, al liet ook hier de CPN-fractie haar te
genstem notuleren.22 De wet kwam op 27 mei 1949 in het Staatsblad (J. 218). 
De "tin-pledge" heeft overigens een kort leven gehad. Tijdens de Ronde Ta
fel Conferentie tussen Nederland en Indonesië over de souvereiniteitsover
dracht, welke op 23 augustus 1949 in Den Haag was geopend, moest Neder
land onder druk van Indonesië de "tin-pledge" van tafel nemen, waarte-
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IV. Onder Lieftincks bewind

genover bij brief door Indonesië werd toegezegd de Nederlandse garanties 
op schulden nader te bespreken en Nederland als alle andere schuldeisers te 
behandelen.23

d. De Herstelbank voor Indonesië en de verlening van garanties op in
vesteringen in de Oost

Hiervoor is al aangegeven dat er problemen waren met de investerings- 
lust van het bedrijfsleven in Nederlands-Indië. De wetgeving op de crediet
verlening heeft het zakelijk verkeer tussen Nederland en de Oost proberen 
te versoepelen en legaliseerde achteraf reeds gegeven voorschotten. Het was 
logisch om in vervolg op deze wetgeving voor het jaar 1949 en later een 
voorziening te treffen teneinde voor de wederopbouw van het bedrijfsleven 
in Nederlands-Indië de investeringsstroom naar Indië te stimuleren. In we
zen kwam het neer op het zoeken naar een weg om de Herstelrekening, on
derdeel van het hiervoor genoemde credietsysteem, om te zetten in een op 
strikt zakelijke basis, voor rekening van Nederland en van Nederlands-In- 
dië, functionerende Herstelfinanciering, zoals in Nederland de Herstelbank 
bestond. Men meende dat een Nederlands-Indonesische Maatschappij tot 
Financiering van het Economisch Herstel van Indonesië NV hierop het jui
ste antwoord was. Daarnaast leek het gewenst om aan in het Koninkrijk ge
vestigde natuurlijke en rechtspersonen, die in Indië een bedrijf uitoefenden, 
op bepaalde voorwaarden garanties te verlenen voor de met de financiering 
van bedoelde bedrijven verbonden risico's. De nog niet geheel geregelde si
tuatie in Nederlands-Indië en de nog onzekere verhouding tussen Neder
land en Nederlands-Indië vormden een weerstand voor bedrijven om in 
Indië te investeren, die in bepaalde gevallen met garanties van overheids
wege konden worden overwonnen. Aldus de redenering in de Memorie 
van Toelichting op het wetsontwerp tot oprichting van de genoemde Her- 
stelmaatschappij (NIMFEHI) en ter verlening van de genoemde garanties, 
gezamenlijk (deelneming en garanties) beperkt tot een bedrag van 125 mil
joen gulden, dat op 14 mei 1948 bij de Tweede Kamer werd ingediend. Voor 
deze toelichting tekenden wederom Lieftinck, Jonkman en Götzen.24

Al uit het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer van 3 november 1948 
bleek dat dit wetsontwerp weinig tegenstand zou ontmoeten. Alleen de CPN 
tekende bezwaar aan tegen een systeem dat zocht met belastinggeld het par
ticuliere bedrijfsleven te steunen. De regering antwoordde echter dat het 
herstel van het bedrijfsleven een algemeen belang was. Hoewel het belang 
van Indonesië in deze wetgeving op de voorgrond stond, was uiteraard ook 
het Nederlands belang er mee gemoeid. Lieftinck verklaarde in de Kamer 
dat de credietverstrekking aan Indonesië en de oprichting van de NIMFEHI 
met de garantieverlening, die in de Tweede Kamer in twee achtereenvol
gende zittingen aan de orde kwamen, van belangrijk psychologisch gewicht 
waren in het bereiken van een oplossing van het Indonesische vraagstuk. 
Tegelijk moest deze wetgeving ook bijdragen aan het welvaartsherstel als 
belangrijke voorwaarde voor het herstel van orde, rust en rechtszekerheid, 
waarop de KVP bij monde van Lucas had gewezen. De behandeling van dit
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wetsontwerp in de plenaire zitting van de Tweede Kamer op 5 april 1949 was 
voor Lieftinck een goede gelegenheid om in de kwestie van de waarborgen 
voor de terugbetaling van het crediet van Nederland tot enige nuancering te 
komen, vermoedelijk ook vanwege de reacties die eerdere uitlatingen van 
de kant van de regering in dit vraagstuk hier en overzee hadden gewekt. De 
waarborgen konden volgens Lieftinck namelijk niet meer alleen worden 
gevonden in contractuele afspraken, maar dienden ook te worden gevonden 
in "waarborgen van geestelijke, zedelijke aard", een term die hij ontleend 
had aan het betoog van Meijerink over de wet op de credietverlening voor 
Indië (16 maart 1949). Pollema (CHU) zou later in de Eerste Kamer op 25 mei 
1949 op verduidelijking van dit deel van het betoog van Lieftinck aandrin
gen, waarop de minister stelde dat elk contract afhankelijk is van de goede 
wil van de tegenpartij om het contract na te komen.

Een tweede nuancering van de kant van de regering in het schulden- 
vraagstuk betrof de koppeling tussen een tot stand te brengen financieel- 
economisch statuut, dat de nodige waarborgen voor de voldoening van de 
schulden van Indonesië zou bevatten, en de souvereiniteitsoverdracht. Tot 
dan toe was door de regering - zoals bij de wetgeving op de credietverstrek
king aan Nederlands-Indië uit 1948 - volgehouden dat deze zaken onlosma
kelijk met elkaar verbonden waren, waarmee ook aan de wens van het 
rechterdeel van de Kamers was tegemoet gekomen. Van de kant van de re
gering werd nu de hoop uitgesproken dat het in wederzijds overleg op te 
stellen financieel-economisch statuut "voldoende waarborgen zal bevatten" 
dat de door de Nederlands-Indische regering aangegane verplichtingen in de 
toekomst zouden worden nagekomen. Gezien de eerdere nuancering, zoals 
die door Lieftinck was uitgedragen met betrekking tot het verkrijgen van 
waarborgen voor terugbetaling van verleend crediet, was deze tweede 
nuancering begrijpelijk. Er kwam nog iets anders bij. Lieftinck verklaarde in 
de Eerste Kamer tegenover een tamelijk ongeruste Pollema dat in deze nu
ancering de ontwikkelingen in de verhouding tussen Nederland en de Re
publiek waren af te lezen. Op 7 mei 1949 was immers de Van Roijen-Roem- 
overeenkomst gesloten, waarbij de Republiek in Djocja werd hersteld en 
werd vastgelegd dat op korte termijn onderhandelingen over souvereini
teitsoverdracht zouden starten. In dit licht bezien herinnerde Lieftinck wel
iswaar aan de "tin-pledge" als belangrijke waarborg van contractuele aard, 
maar hij ontveinsde zich niet dat "waarborgen van zedelijke en geestelijke 
aard op de duur van de grootste betekenis zijn". Uit dit debatje werd duide
lijk dat de regering er rekening mee hield dat het schuldenvraagstuk in de 
gegeven politieke omstandigheden wel eens minder waterdicht zou moeten 
worden geregeld. In het parlement hebben sommigen dat ook wel onder
kend, maar er op vertrouwd dat de regering de Kamers tijdig zou inlichten 
over de beleidsombuigingen in dit opzicht. De beide Kamers hebben het 
wetsontwerp op de NIMFEHI aanvaard, met slechts de stemmen van de 
communisten en van Welter (kath. lijst, Tweede Kamer) tegen. De wet ver
scheen op 27 mei 1949 in het Staatsblad (J. 217).25

1213



IV. Onder Lieftincks bewind

Hangende de totstandkoming van de genoemde Herstelbank was door de 
Lt.G.G. Van Mook op 28 februari 1948 al een commissie ingesteld om bedrij
ven te selecteren die voor herstelfinanciering in aanmerking konden ko
men. Tot het moment dat de Herstelbank zou gaan functioneren zouden 
deze bedrijven gouvernementscrediet krijgen, waarvoor de gelden onder 
meer uit het Nederlands crediet aan Nederlands-Indië afkomstig waren. De 
totale omvang van het op deze wijze ter beschikking gestelde crediet bedroeg 
22.1 miljoen gulden, dat aan de NIMFEHI zou worden overgedaan. De 
NIMFEHI is echter nooit werkelijkheid geworden. Bij de souvereiniteits
overdracht eind 1949 was de wet op de instelling van de NIMFEHI nog niet 
in werking getreden. De regering van de zelfstandig geworden Verenigde 
Staten van Indonesië voelde weinig voor Nederlandse zeggenschap in de fi
nanciering van het herstel in Indonesië. Indonesië heeft voor de herstelfi
nanciering een eigen Bank Industri Negara in 1951 in het leven geroepen. 
De gedachte dat de Nederlandse deelneming in de herstelfinanciering de 
credietwaardigheid van Indonesië in de ogen van potentiële investeerders 
zou verhogen was inmiddels in zoverre gelogenstraft dat de Eximbank een 
crediet van 100 miljoen dollar, hetgeen wel minder was dan gevraagd, aan 
Indonesië had verleend.26

Het bouwwerk voor de Nederlandse geldstroom ten gunste van Neder- 
lands-Indië was met de hiervoor genoemde wetgeving - kasvoorziening, 
credietverstrekking, herstelfinanciering - opgetrokken. Het kabinet Drees- 
Van Schaik heeft op dit terrein weinig meer kunnen doen dan de bedragen 
van de kasvoorziening (tot 950 miljoen gulden) en de credietverstrekking 
(tot 960 miljoen gulden) voor 1949 te verhogen, de doorsluizing van de 
Marshall-hulpdollars bestemd voor Nederlands-Indië te verzorgen en het 
(achteraf) verlenen van garanties op leningen van derden aan Nederlands- 
Indië in te voeren.27 Dat betekent dat het kabinet-Beel voor het overgrote 
deel van de credietverlening aan Indië verantwoordelijk moet worden ge
steld, ook al heeft de parlementaire afwikkeling soms pas na het vertrek van 
het kabinet-Beel plaats gevonden (zoals bij de credietverstrekking, waarbij 
het parlement nog slechts gedane uitgaven kon legaliseren). Het gevoel van 
onbehagen over de snel oplopende schulden van Indonesië jegens Neder
land, zoals dat in de Kamers naar voren is gekomen, is achteraf beschouwd 
terecht geweest, toen eenmaal een vrij harde lijn tegenover Indonesië ook 
op financieel gebied was bepaald. Bij de RTC in 1949 is het schuldenvraag- 
stuk voorwerp geweest van moeizame onderhandelingen. Van de kant van 
Indonesië is het standpunt ingenomen dat een flink deel van het bedrag het 
tekort moest dekken van de Nederlands-Indische regering, dat was ontstaan 
door de militaire operaties. Uiteindelijk is overeengekomen de totale vor
deringen voor de schuldenportefeuille met 2 miljard gulden te verminde
ren. Nederland is na de RTC ontheven van de garantie op de Marshall- 
hulplening aan Indonesië (1952) en van de garanties op leningen van Au
stralië en de V.S. uit de periode onder en kort na de oorlog (1955 en 1953), 
terwijl de garantie op de lening van Canada aan Indië door de volledige af
lossing in 1955 kon vervallen. Nederland gaf zelfs na de RTC Indonesië
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meer crediet (280 miljoen gulden, waartoe Nederland zich bereid verklaarde 
op de eerste conferentie van ministers van de Nederlands-Indonesische 
Unie in april 1950).28 Helaas kwam aan de goede verhoudingen tussen In
donesië en Nederland na de liquidatie van de federatieve staatsvorm in In
donesië en door de kwestie Nieuw-Guinea al snel een einde. Op 4 augustus 
1956 deelde de Indonesische regering mee de schulden tegenover Neder
land, zoals door de RTC van 1949 vastgesteld, niet meer te erkennen. De nog 
uitstaande schuld van ca. 3.5 miljard ging daarmee als vordering verloren. 
De vervolgens toegepaste "naasting" van Nederlandse bedrijven en eigen
dommen heeft ook nog de zakelijke investeringen verloren doen gaan. Ne
derland heeft nergens zoveel geld ingestoken na 1945 als in Indonesië; ner
gens is het debacle zo groot geweest als daar. Politieke rigiditeit bij de deko- 
lonisatieprocedure en te zakelijke opstelling in de schuldafdoening moeten 
vermoedelijk als belangrijke factoren bij dit verlies worden aangewezen. 
Het parlement heeft in overgrote meerderheid de schuldontwikkeling en - 
afwikkeling gedekt. Vrijwel iedereen moet gevangen zijn geweest in de ban 
van de gok op Indonesië als bron van welvaart voor het voormalige moe
derland.

Par. V. Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp...

AANTEKENINGEN:

1 Voor de inleiding op de ontwikkeling van de schulden van Nederlands-Indië jegens Ne
derland is gebruik gemaakt van de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp op de Cre
dietverstrekking HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 776 (nr. 3) d.d. 2 april 1948 en de hoofdstukken II 
en III uit deel I van E.P.M. Tervooren, Statenopvolging en de financiële verplichtingen van 
Indonesië, 's-Gravenhage 1957. Voor de financiële betrokkenheid van het bedrijfsleven in 
Nederland bij Nederlands-Indië zij verwezen naar H. Baudet, M. Fennema e.a., Het Neder
lands belang bij Indië, Utrecht-Antwerpen 1983.
De schulden aan derde landen werden door Nederland gegarandeerd bij wet. Op basis van de 
zogeheten Nederlands-Indische leningwet van 5 juni 1946 (G. 146), waarbij de minister van 
Overzeese Gebiedsdelen de mogelijkheid werd gegeven geldleningen aan te gaan ten laste van 
Nederlands-Indië tot een hoogte van 350 miljoen gulden (Kamerstukken 1945-1946 nr. 196), 
werd het Surplus Property Credit van de V.S. ten bedrage van 100 miljoen US-dollar - formeel 
geregeld in 1947, maar eerder besteed - gegarandeerd, alsook de door Australië uitgeleende 
somma's, die weliswaar 22 miljoen Australische ponden oorspronkelijk bedragen hadden, 
maar in 1948 vanwege onderhandelingen op een lager bedrag konden worden gezet. In 1949 is 
hierover een definitieve overeenkomst bereikt ten bedrage van 8.5 miljoen A. ponden. De 
Canadese lening betrof een achteraf verleende garantie van Nederland voor een door de Bank 
voor Nederlands-Indië NV te Paramaribo bij de Canadese regering op 1 oktober 1945 verkre
gen crediet van 15 miljoen dollar. Bedoelde Bank was in 1944 met medewerking (o.m. door 
garantieverlening) van het gouvernement van Nederlands-Indië opgericht om na de bevrijding 
van Indië over een bankapparaat te kunnen beschikken, totdat het Indische bankwezen zelf 
zijn normale taak zou hervatten. Van het crediet was 6 milj. dollar opgenomen, toen de Can. 
regering vanwege de gewijzigde omstandigheden sedert het afsluiten van de overeenkomst 
alvorens het crediet te continueren garantie van het Koninkrijk verlangde. Op 26 juni 1947 
werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend teneinde de gevraagde garantie voor 15 
mil. dollar te verlenen (HTK 1946-1947 Bijl., nr. 505). Na behandeling in de Kamers op 8 resp.
23 juli 1947, zonder beraadsl. en z.h.st., werd de wet vastgesteld op 25 juli 1947, Stbl. H. 266.
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De met dit crediet gekochte goederen waren zowel van militaire als civiele aard. De 
overname van de verplichtingen uit deze lening door de Indonesische autoriteiten op de RTC 
van 1949 was dan ook omstreden (Tervooren, a.w.( p. 197). De Nederlandse garanties op "lend- 
lease" aan en Reciprocal Aid Agreemenls met Nederlands-Indië werden bij het War Account 
Settlement tussen Nederland en de V.S. van 28 mei 1947 gefixeerd op teruggave van een 
bepaalde hoeveelheid zilver ten bedrage van 18 miljoen gulden door Nederlands-Indië aan de 
V.S.. Dit bedrag keerde niet terug bij de RTC-overeenkomsten, zodat deze garantie geacht kon 
worden door de teruggave van het bedoelde zilver voor de RTC-overeenkomst te zijn 
vervallen. Het bedrag dat door Nederland aan Marshall-hulp in de vorm van een lening is 
doorgegeven aan Indonesië - Marshall-hulp kon alleen aan landen in Europa worden verleend 
- ten bedrage van 15 miljoen US-dollar voor de periode 3 april 1948 tot en met 30 juni 1949 
behoefde aparte legalisatie, hetgeen is geschied bij de wet van 28 mei 1949 (Stbl. J. 219), 
waarbij werd aangeknoopt aan de leningen wetten G. 143 en G. 333 van 1946. Overigens werd in 
deze wet van 28 mei 1949 tegelijkertijd een garantie gegeven op een lening van de Commodity 
Credit Corporation ten bedrage van 25 miljoen dollar. Uit niets blijkt dat dit bedrag ook 
daadwerkelijk door Nederlands-Indië is opgenomen. In dit verband zij verwezen naar de 
Nederlandse garantie (Besluit 19 okt. 1945, Stbl. F. 238) voor een Eximbanklening van 100 
miljoen dollar, die blijkens Tervooren, a.w., ook niet is verwezenlijkt vóór de souvereiniteits
overdracht.

2 Zie HTK 1946-1947 Bijlagen, wetsontwerp nr. 436,d.d. 28 maart 1947, TK 3 juni 1947, p. 1634 I 
en EK 26 juni 1947, p. 792 I, beide keren zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem
ming, vastgesteld 27 juni 1947, Stbl. H. 194.

3 Zie HTK 1947-1948 Bijlagen, wetsontwerp nr. 706,d.d. 23 januari 1948, TK 10 maart 1948, p. 
1523 I en EK 31 maart 1948, p. 317 I, beide keren zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming, vastgesteld 2 april 1948, Stbl. I. 122.

4 Gegevens ontleend aan dc Mem. v. Toel. op het wetsontwerp op de credietverstrekking aan 
Nederlands-Indië HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 776 (3), p. 4 II en de Mem. v. Antw., idem, nr. 
776(5), par. 4.

3 Deze gegevens ontleend aan de Mem. v. Toel. op wetsontwerp HTK 1946-1947 Bijlagen nr. 
436 (3) en idem op wetsontwerp HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 776 (3), alsook aan A. Oudt, Het 
betalingsverkeer tussen Nederland en Indonesië, in: ESB  30 maart 1949, pp. 248-251.

6 Mem. v. Toel. op het wetsontwerp op de credietverstrekking aan Nederlands-Indië, HTK 
1947-1948 Bijlagen, nr. 776 (3), p. 3 II.

7 Voorlopig Verslag, HTK 1947-1948, Bijlagen nr. 776 (4). De groeperingen zijn getraceerd 
naar de termen "vele leden" en "vele andere leden", resp. KVP en PvdA, alsook naar de in- 
houd van de betogen. De toewijzing is derhalve niet voor 100% zeker.

8 Mem. v. Antw., HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 776 (5). Het systeem van voorschot-verreke
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V
E c o n o m is c h e  Z a k e n

Het departement van Economische Zaken was bij de formatie in 1946 
voorwerp van politieke strijd geweest. De KVP, bij de verkiezingen eerste 
partij van het land geworden, kon haar ongenoegen over de socialistische 
invloed onder Hein Vos in deze periode 1945-1946 in dit departement, dat de 
belangen van Handel en Nijverheid - zoals het departement kort na de oor
log heette - had te behartigen en het uiterst belangrijke prijsbeleid onder zijn 
hoede had, eindelijk de ruimte geven. Vos verhuisde naar Verkeer-en-Wa
terstaat. Handel-en-Nijverheid viel, onder de nieuwe naam Economische 
Zaken, toe aan een KVP-er, de bankier Huysmans. Deze benoeming kondig
de een program aan, want maar al te zeer was bekend dat Huysmans niets 
moest hebben van socialistische denkbeelden over geleide economie als 
permanent verschijnsel, socialisatie van delen van het bedrijfsleven en 
planning.

Gerardus Wilhelmus Maria Huysmans was in 1902 in Den Haag geboren. 
Zijn vader was fabrikant. Na zijn middelbare school in Nijmegen bij de Je
zuïeten te hebben doorlopen, ging Huysmans economie studeren in Rotter
dam, welke studie hij in 1926 afsloot met een promotie op "Termijnhandel 
in valuta". Inmiddels was hij in 1924 zijn loopbaan begonnen bij de Incasso- 
bank. Na enkele jaren al bracht hij het tot directeur van de Coöperatieve 
Boerenleenbank in Eindhoven. Binnen de katholieke organisaties verwierf 
hij spoedig functies o.a. bij de Algemene R.K. Werkgevers-Vereniging. Hij 
werd lid van de R.K. Staatspartij. Onder de oorlog raakte hij betrokken bij 
het al eerder (in hoofdstuk I, par.III.a) genoemde Eindhovens Adres (najaar
1944). De ster van Huysmans in het bevrijde Zuiden was rijzende. Hij werd 
financieel adviseur van het Militair Gezag en behoorde tot het groepje Ne
derlanders uit bevrijd gebied die uitgenodigd werden Koningin en regering 
in Londen over de toestand van het land in te lichten. Huysmans werd mi
nister van Financiën in het tweede kabinet-Gerbrandy (23 februari - 24 juni
1945). Hoewel Huysmans in Londen slechts beschikte over een zeer kleine 
staf bereidde hij toch maatregelen voor die van belang zijn geweest voor de 
later door te voeren geldzuivering, zoals de aanmaak van nieuw geld ter 
vervanging van het oude en uit de roulatie te nemen geld, en regelde hij de 
betaling van de goederen die bij de bevrijding het hongerende Nederland 
van de ondergang moesten redden. In het kabinet-Schermerhorn-Drees 
keerde Huysmans niet op deze post terug. In de geest van vernieuwing paste 
Lieftinck beter dan Huysmans.1 Het kabinet wenste echter wel van de be
kwaamheden van Huysmans als bankier gebruik te maken bij de wederop
bouw van het land, zodat hij op 20 oktober 1945 werd benoemd tot presi- 
dent-directeur van de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Her
stel (kortweg: Herstelbank). Zijn ideeën over het herstel van het land kon
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hij hierin gestalte geven: de ondernemingsgewijze vrije productie moest de 
kar uit het moeras trekken, zij het tijdelijk gesteund met crediet via de Her
stelbank, waarvoor de staat samen met de banken en institutionele beleggers 
(resp. 151 miljoen en 149 miljoen gulden) de middelen verschafte. Er waren 
geen banken of instellingen die op dat moment bereid waren kort- of 
langlopend crediet, waaraan extra risico’s verbonden waren, te verstrekken 
voor doeleinden, die voor het land economisch gezien noodzakelijk waren. 
De Herstelbank voorzag in deze leemte. Huysmans kon zich met de filosofie 
van deze bank, die een aanvulling was op het bestaande credietwezen, 
uitstekend verenigen.2

Op het moment dat de politieke doorbraak, zoals die was beoogd door de 
PvdA, blijkens de uitslag van de verkiezingen in 1946 een halt was toege
roepen en daarmee allerlei sociaal-economische experimenten, zoals die 
met name door de minister van Economische Zaken in het kabinet Scher- 
merhorn-Drees, Vos, waren aangekondigd, op de helling zouden komen, 
keerde Huysmans weer in het kabinet (-Beel) terug, deze keer als minister 
van Economische Zaken en derhalve als opvolger van Vos. Zijn voorkeur 
voor een zo snel mogelijke liquidatie van de overheidscontrole in het eco
nomisch leven en het herstel van het marktmechanisme maakte hem al 
spoedig tot mikpunt van socialistische kritiek. De socialisten konden moei
lijk verkroppen dat de KVP-er Huysmans zo nadrukkelijk aan de door de 
PvdA gewenste geleide economie een einde maakte. Anders dan zijn op
volger Van den Brink was Huysmans niet zo handig om de pil wat te ver
gulden door de socialisten de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) als 
alternatief voor de geleide economie en de socialisatiedroom voor te hou
den. Huysmans was nu eenmaal een tamelijk autoritaire en conservatieve 
persoon, zoals ook tot uiting kwam in het kabinetsberaad over andere pun
ten van het regeringsbeleid, zoals de kwestie-Indië. Die houding van 
Huysmans kwam de politieke leider van de KVP, de fractievoorzitter van de 
KVP in de Tweede Kamer Romme, goed uit. Huysmans gold als de zichtbare 
garantie dat de KVP niet onder het socialistische juk doorging, zoals de dis
sidenten ter rechterzijde binnen de KVP onder aanvoering van Welter be
weerden. Het optreden van Huysmans ten behoeve van het herstel van de 
ondernemersvrijheid moest derhalve de eenheid binnen de KVP schragen 
en afkalving ter rechterzijde binnen de perken houden.

Huysmans had derhalve de warme steun van Romme bij zijn optreden. 
Zulks bleek nog eens nadrukkelijk, toen Huysmans, overigens met zachtere 
hand dan Gielen bij diens zuivering op Onderwijs-Kunsten-en-Weten- 
schappen, de door Vos geparachuteerde groep geestverwante hoge ambtena
ren wist weg te werken. Het vertrek met ingang van 1 januari 1948 van de 
secretaris-generaal van Economische Zaken, prof. dr. P. Kuin, politiek ver
want met de voorganger van Huysmans, baarde het nodige opzien. De link
se pers zag dit vertrek als een gevolg van de onverdraagzaamheid van 
Huysmans jegens progressieve figuren en als een soort paleisrevolutie. 
Romme dekte de KVP-minister. Hij schreef in een commentaar in zijn lijf
blad De Volkskrant dat een ambtenaar zich had te voegen naar de minister
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en derhalve geen uitgesproken figuur had te zijn. Daartegenover is echter 
gesteld dat het er eerder op leek dat de minister niet met ambtenaren van 
bepaalde snit wilde samenwerken.3 De personeelsproblemen van Economi
sche Zaken zijn geen voorwerp geweest van een breedvoerige parlementaire 
aandacht, zoals die bij Gielens aantreden in 1946. De PvdA had zich immers 
al enige tijd neergelegd bij de afbraak van het beginsel van de geleide econo
mie - het meest zichtbaar in de wetgeving op het Centraal Planbureau - , zo
dat het weinig zin meer had, ook al waren de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer in aantocht, dit tamelijk theoretische onderwerp uit te spelen naar 
aanleiding van het vrijwillig terugtreden van een aantal hoge functionaris
sen. Toen de opvolger van Huysmans aantrad, was het departement van 
Economische Zaken in ieder geval door enkele prominente "Vossianen” 
verlaten.

Huysmans heeft nadrukkelijk afstand genomen van het beleid uit het 
tijdvak-Vos. Dat lag in de lijn van de geconstateerde politieke krachtsver
houdingen en de daaruit gevolgde regeringscoalitie. Dat hij het reeds inge
diende wetsontwerp op het Centraal Planbureau (CPB) bijstelde naar de 
KVP-wensen en het CPB-in-oprichting tot een orgaan voor het opstellen 
van prognoses en het geven van adviezen maakte en het nieuwe wetsont
werp op de PBO zodanig trachtte te wijzigen dat de bedrijfsorganisatie geen 
staatsorganisatie zou zijn was conform de daarover gemaakte afspraken tij
dens de kabinetsformatie in 1946. De PvdA was al tevreden dat er toch een 
CPB kwam en een PBO werd voorbereid, waarin toch voorstellen van de 
PvdA ten dele zouden worden verwezenlijkt. Meer problemen had de PvdA 
met de uitgesproken voorkeur van Huysmans voor het zo snel mogelijk li
quideren van de overheidsbemoeienis met het economisch leven. Het re
geerakkoord had de leiding van de overheid in het sociaal-economisch le
ven beperkt tot het geven van algemene leiding op basis van een welvaarts- 
plan, waarvan de algemene richtlijnen zouden worden vastgesteld in over
leg tussen regering en volksvertegenwoordiging. De meer gedetailleerde 
overheidsbemoeiing op sociaal-economisch terrein diende zoveel mogelijk 
naar publiekrechtelijke bedrijfsorganen te worden overgeheveld. Van de zo 
zeer door de PvdA gewenste - én vaag gehouden - "geleide economie" zou 
zo niets meer terecht kunnen komen. Die overheidsbemoeienis uit de 
schaarstetijd bood volgens de socialisten een goed uitgangspunt voor het 
naar normen van het CPB leiden van de economie: investeringen, produc
tie, prijzen. Voor de socialisten betekende het vaststellen van een wel- 
vaartsplan onontkoombare bemoeienis van de overheid op deze terreinen.

Huysmans echter meende dat de passage in het regeerakkoord over de 
voortzetting van de wederopbouw en de ontwikkeling van de industrie - die 
bij de formatie door de PvdA-fractieleider in de Tweede Kamer aan de for
mateur was voorgesteld - alleen was te realiseren, indien het bedrijfsleven 
zoveel mogelijk vrijheid werd gegund. Huysmans zag in de ambtelijke be
moeizucht met het economisch leven overigens niet alleen een hindernis 
voor de ontplooiing van het bedrijfsleven - een ontplooiing die hij noodza
kelijk achtte om Nederland er weer bovenop te brengen -, maar ook be-
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schouwde hij de ambtelijke controles, die ingesteld waren om de schaarste- 
periode te overleven op een economisch en sociaal zo aanvaardbaar moge
lijke wijze, als uitlokking van knoeierijen en fraude in een periode van op
timisme en zucht naar vrijheid. In de Proeve van een regeringsprogram, dat 
ten grondslag lag aan dit kabinet-Beel, was nu juist als onderdeel van het 
herstel van de diep geschokte publieke moraliteit vastgelegd dat corruptie en 
woeker ernstig zouden worden bestreden. Het ging om een behoorlijk pro
bleem. Toen het Tweede Kamerlid Joekes (PvdA) op 22 april 1947 een inter
pellatie hield over zwarte handel, smokkel en fraude, hebben de ministers 
van Economische Zaken, Landbouw en Financiën de nodige voorbeelden 
van knoeierijen en fraude genoemd die in hun ressorten waren ontdekt. De 
conclusie was voor de minister van Economische Zaken, die door zijn ver
antwoordelijkheid voor de distributie van goederen en de vaststelling van 
de prijzen het meest met dit vraagstuk had te maken, duidelijk: men moest 
kiezen voor ofwel massieve repressie van de onregelmatigheden ofwel voor 
liberalisatie van het economisch leven op korte termijn, wilde men een 
einde maken aan de door Joekes aan de kaak gestelde praktijken. Huysmans 
heeft dan ook geconcludeerd dat het fraudeprobleem als een van de meer 
spectaculaire economische delicten bij de wortel moest worden aangepakt: 
het kapmes moest in het woud van voorschriften en regels. Een permanen
te vorm van regulering van het bedrijfsleven in welke vorm dan ook - het
zij via de overheid, hetzij via andere instanties, bijvoorbeeld de bedrijfsor
ganisatie - vond bij Huysmans dan ook geen genade. Welvaart en moraal in 
het land waren gediend bij vrijheid. Aangezien het de algemene wens van 
het parlement was om het ambtenarenapparaat juist te doen verminderen 
en een meerderheid in het parlement bovendien ook van oordeel was dat 
het herstel van het land slechts gebaat kon zijn met spoedige beëindiging 
van de talloze controles (distributie e.d.) in het economisch leven, was 
Huysmans' politiek op dit punt geen echt omstreden zaak.

De regering ontkwam er echter niet aan fraude en andere economische 
delicten ook langs justitiële weg beter aan te pakken. Bij de discussies over 
het pakket van loon- en prijsmaatregelen aan de vooravond van de loon
stop van 4 oktober 1946 was hierop in de ministerraad algemeen aangedron
gen (zie het volgende hoofdstuk, par. VI). Nadat de minister van Justitie al 
had aangekondigd de vervolging van economische delicten op basis van de 
bestaande wetgeving prioriteit te geven (zie hoofdstuk I, par. III. b), werd op 
het terrein van de bestrijding van deze delicten de juridische basis aange
scherpt. Ook Huysmans handtekening prijkte, te samen met die van Land
bouw, Financiën, Wederopbouw en Sociale Zaken na die van de minister 
van Justitie, onder het wetsontwerp dat de keerzijde van de rigoureuze eco
nomische controles - namelijk de zwarte handel, smokkel, fraude - zocht te 
bestrijden. Het wetsontwerp op de economische delicten, dat de opsporing, 
vervolging en berechting van economische delicten - zoals sedert de In- en 
Uitvoerwet-1914 verspreid over talloze wetten en besluiten op het gebied 
van productie, distributie, in- en uitvoer en het geldwezen geformuleerd - 
vereenvoudigde en aanscherpte, werd overigens pas op 22 september 1947
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bij het parlement ingediend, zodat het antwoord van de regering op de eco
nomische delicten te laat kwam om nog veel te kunnen uithalen. Verwacht 
kon immers worden dat het wetsontwerp door de Kamers zou zijn afgehan
deld op het moment dat de ergste schaarstetijd voorbij was en daarmee ook 
de hausse in economische delicten.

Het wetsontwerp op de economische delicten vereenvoudigde de opspo
ring en berechting van deze delicten, onder meer door de berechting op te 
dragen aan een of meer enkelvoudige of meervoudige strafkamers - econo
mische kamers geheten - bij de rechtbanken (geen tuchtrechtspraak meer), 
door voor alle delicten dezelfde strafmaxima in te stellen, de afdoening bui
ten geding mogelijk te maken en de dagvaarding in te korten; de bestrijding 
van deze delicten werd aangescherpt door het opleggen van een gevange
nisstraf van maximaal 6 jaar en een hoge geldboete, de mogelijkheid de on
derneming van een veroordeelde geheel of gedeeltelijk stil te leggen (even
tueel onder bewind te stellen voor ten hoogste zes jaar), en het geschatte 
voordeel verbeurd te verklaren, alsook ingrijpende voorlopige maatregelen 
zolang de behandeling ter terechtzitting nog niet was aangevangen in het 
vooruitzicht te stellen. In aansluiting op het fiscaal strafrecht en het Besluit 
tuchtrechtspraak voedselvoorziening werd het mogelijk gemaakt ook 
rechtspersonen, vennootschappen, verenigingen of doelvermogens wegens 
het begaan van economische delicten te vervolgen. Uitgezonderd in het be
lang van de wet was cassatie op dit gebied niet mogelijk. Met dit wetsont
werp werd de stelselloosheid van de bestaande voorschriften inzake het 
economisch leven dan wel aangepakt, de strafdreiging inzake economische 
delicten vergroot en de vervolging en berechting van deze delicten in be
ginsel verbeterd, toch was de regering zich er van bewust dat bestrijding 
langs strafrechtelijke weg van ongewenst gedrag, dat pas sinds korte tijd als 
zodanig was aangewezen, op de duur alleen kon slagen als het gros van de 
leden van de gemeenschap dat gedrag als misdadig zou leren zien en bij 
voorbaat van dat gedrag zou afzien en niet dat gedrag zou zien als iets dat 
men niet behoefde na te laten, mits men zorgde niet ontdekt te worden of 
althans er af zou komen met een straf die niet alle voordelen zou wegne
men. Vandaar de zorg van de kant van de overheid zoveel mogelijk aan
sluiting te zoeken bij de gewone rechtsgang, al werd in het wetsontwerp re
kening gehouden met de bijzondere specialistische aard van de economi
sche delicten (gespecialiseerde rechters; het openbaar ministerie kon zich la
ten bijstaan door gespecialiseerde ambtenaren). Uit de tijd die de regering bij 
de voorbereiding van het wetsontwerp en de verdere afhandeling er van 
tijdens de parlementaire rit nam, bleek ook dat de regering zich bewust was 
dat veel economische delicten samenhingen met tijdelijke maatregelen in 
verband met de schaarste. Men kon zich terecht de vraag stellen of het zin 
had deze maatregelen als uitgangspunt te nemen voor een wet die geacht 
zou kunnen worden voor langere tijd normen en regels te stellen.

De Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht uit de Tweede Kamer 
bracht op 23 april 1948 een tamelijk positief Voorlopig Verslag op dit wets
ontwerp uit, dat rechts en links in de Kamer tegemoet leek te komen. De al-
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gemene beschouwingen in de Memorie van Toelichting over de mogelijk
heid met regels ongewenst gedrag tegen te gaan vonden bij rechts instem
ming; links kon tevreden zijn dat het economisch delict goed werd aange
pakt. Sommige Kamerleden hadden graag gezien dat de tijdelijkheid van de 
beoogde wet zou worden vastgelegd; andere Kamerleden waren van mening 
dat opvoeding van de burgers om zich van bepaalde daden te onthouden, 
bestrijding van bepaalde schrijnende onbillijkheden in de distributie en een 
doelmatig overheidsbeheer betere wapens waren in de strijd tegen de eco
nomische delicten dan scherpe repressie. Het antwoord van de regering 
heeft ruim een jaar geduurd: de regering wilde afwachten hoe de verhou
ding tussen overheid en economisch leven zich zou ontwikkelen sedert het 
economisch leven een belangrijke structuurverandering naar meer vrijheid 
en grotere ontplooiing had ondergaan. Doordat de voor de burger meest be
klemmende beperkingen in het economisch leven waren opgeheven of af- 
gezwakt, kreeg het wetsontwerp een ander accent: niet alleen de delicten bij 
overtreding van de regels van de overheid in een tijd van schaarste waren 
uitgangspunt, maar ook die delicten die voortvloeiden uit de regeling van 
het economisch leven in een tijd van economische vrijheid. Dientengevol
ge waren onder meer de vestigingswetten kleinbedrijf 1937 en 1941, het be- 
drijfsvergunningenbesluit-1941, de winkelsluitingswetten en het kartelbe- 
sluit-1941 in de grondslag van het wetsontwerp opgenomen. In de aarzeling 
het oorspronkelijk wetsontwerp te handhaven en in de bijstelling er van - 
het sterk gewijzigde eindresultaat (onder meer op het punt van de rechtsze
kerheid van het individu) kwam in 1950 in het Staatsblad (K.258) - weer
spiegelt zich de economische vooruitgang van het land: van schaarste en 
distributie naar betere voorziening en meer vrijheid. Huysmans en diens 
opvolger, Van den Brink, waren van mening dat bestrijding van het econo
misch delict, zoals omschreven in de reeks maatregelen sedert 1914, het 
meest gebaat was met het scheppen van zoveel mogelijke economische 
vrijheid. Alleen de regels die bij die vrijheid zouden gelden konden geacht 
worden zinvol uitgangspunt te vormen van een wet op de economische de
licten. Begrijpelijk dat Economische Zaken de nodige scepsis heeft gehad bij 
dit wetsontwerp.4

Er is van de kant van de PvdA-fracties wel geklaagd dat er in de aanpak 
van Huysmans geen lijnen voor de opbouw van het land konden worden 
getrokken en dat er weinig concrete wetgeving uit de handen van 
Huysmans was gekomen. Van deze kant werd aangedrongen op een Pro- 
ductiewet, die de overheid de juridische middelen had moeten geven een 
echte "geleide economie" door te voeren en de productie in de door CPB, re
gering en volksvertegenwoordiging gewenste banen (een productieplan) 
had moeten leiden.5 Huysmans meende echter dat de taak van de overheid, 
ook bij industrialisatie - die hij onontkoombaar achtte en waarvoor hij de 
eerste stappen ondernam - beperkt was. De eerste aandacht van het departe
ment onder deze minister ging uit naar herstel van de bedrijvigheid in het 
land door het inperken van controles en het verschaffen van grondstoffen 
en outillage. Pas zijn opvolger bracht nota’s uit over uitbreiding van de na-
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tiortale bedrijvigheid in het kader van een indicatieve planning. Huysmans 
heeft wel voorwerk voor deze industrialisatieschema’s laten verrichten, 
maar kon het industrialisatiebeleid niet in een verdere fase uitstippelen.6 
Zijn gezondheid liet te wensen over en op 14 januari 1948 verzocht hij om 
ontheffing uit zijn ambt. Op 21 januari 1948 werd Huysmans ontslag ver
leend en werd de KVP-er Van den Brink tot diens opvolger benoemd. 
Huysmans overleed op 18 maart 1948.

Johannes Roelof Maria van den Brink werd in 1915 in Laren (N.H.) gebo
ren in een fabrikantenmilieu. Na zijn middelbare school in Hilversum te 
hebben doorlopen, studeerde hij economie aan de Katholieke Hogeschool in 
Tilburg, waar hij cum laude afstudeerde in 1940. Hij trad in dienst bij het 
ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en werd medewerker 
van dr. A. Winsemius, die hij later als minister de leiding gaf van het begin 
1949 in het leven geroepen directoraat-generaal voor de Industrialisatie. Zijn 
bezigheden op dit departement stimuleerden kennelijk zijn publicistische 
activiteiten, waarmee hij al snel de aandacht van het wereldje van de Ne
derlandse economen op zich wist te vestigen. Nog in juli 1941 schreef hij in 
een preadvies, getiteld "De moderne ontwikkeling van het internationale 
betalingsverkeer", over de noodzaak tot herstel en versteviging van het 
internationale economische verkeer, waarop Nederland door zijn econo
mische opbouw in zo hoge mate was aangewezen. In 1942 promoveerde hij 
eveneens cum laude op "Maatschappijstructuur en werkgelegenheid". Goed 
bekend met de toen revolutionaire ideeën van de Engelse econoom J.M. 
Keynes, waarvan hij in zijn artikel "De evenwichtsopvatting in Keynes’ 
General Theory of employment, interest and money" in het maandschrift 
Economie in juli 1940 al blijk had gegeven, wilde hij enerzijds de economi
sche leiding van de overheid op economisch terrein afmeten naar het nut er 
van, bijvoorbeeld op het bereiken van de volledige werkgelegenheid, an
derzijds de sociale doeleinden geen autonome rol laten spelen in dit over
heidsbeleid. De economie moest kunnen functioneren. Een te veel aan 
overheidsbemoeiing namelijk, aldus een van de conclusies van deze disser
tatie, zou onder meer kunnen leiden tot ondermijning van het prijzenstel
sel als richtsnoer voor de productie. Deze publicatie kon ook worden gezien 
als een stellingname tegen de wurgende greep die de overheid in Neder
land, onder Duitse dwang met het oog op de onderwerping van de Neder
landse economie aan de Duitse belangen (verplichte leveranties, geen over
zeese handel meer), op de economie uitoefende. Dit en de mogelijke in
vloed van een hem niet welgezinde ambtenaar van het ministerie van 
Handel op het ministerie van Volksopvoeding kunnen vervolgens de be
noeming van Van den Brink tot hoogleraar in de staathuishoudkunde en 
de statistiek aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen hebben tegenge
houden. Pas na de bevrijding en de herrijzenis van deze Universiteit kon 
deze benoeming plaatsvinden.

Nadat hij enige tijd was aangesloten geweest bij de Nederlandse Volks
beweging, waarvoor hij programnotities over de factor arbeid in de econo
mie heeft geschreven, heeft hij uiteindelijk gekozen voor het lidmaatschap
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van een vernieuwde katholieke partij. Bij zijn keuze speelden verschillende 
overwegingen een rol: de partijvernieuwing dreigde slechts ter linkerzijde 
plaats te vinden, waardoor ook het program op sociaal-economisch terrein 
dreigde te worden bepaald; als pas benoemd adviseur van de Katholieke Ar- 
beiders-Beweging werd hij al spoedig gewaar dat de KAB aan een eigen par- 
tijorganisatie voor katholieken wilde vasthouden; hij was het oneens met 
die vernieuwers (o.m. de Parool-groep) die De Quay in een kwaad licht pro
beerden te stellen. Het kostte daarna De Quay, die voor de katholieke partij 
had gekozen, en Romme, na een aantal gespreksrondes in Den Bosch, wei
nig moeite meer om Van den Brink over te halen lid te worden van de te 
vernieuwen partij voor katholieken en van het hoofdbestuur er van. Aan- 
gemoedigd door een van de curatoren van de Katholieke Universiteit 
(Hoefnagels) ging Van den Brink in op de uitnodiging om lid te worden van 
de Eerste Kamer van de (Voorlopige) Staten-Generaal (20 november 1945). 
Hier vervulde hij een opvallende rol in de debatten over financieel-econo- 
mische vraagstukken. Hoewel Van den Brink bepaald geen KVP-partijman 
was, paste zijn visie op de wijze waarop de sociaal-economische vraagstuk
ken moesten worden aangepakt - overheidsleiding in de reconstructieperio
de, daarna economische decentralisatie, zie ”De problemen van de nieuwe 
tijd voor Nederland" uit 1944 - zeer wel in de gedachten die leidinggevende 
katholieke politici na de oorlog koesterden over hetgeen moest worden ver
staan onder katholieke politiek, vooral in economisch opzicht. Niet voor 
niets dat Romme in zijn pleidooi voor de verbreiding van privaat-eigen- 
dom als middel om de werknemers te stimuleren zich voor de wederop
bouw in te zetten op Van den Brink een beroep deed voor een economische 
toetsing van zijn beweringen (zie het geschrift over dit thema van Romme 
en Van den Brink uit 1945).7

Toen Huysmans ontslag vroeg als minister van Economische Zaken was 
Van den Brink de ideale kandidaat voor Beel: Van den Brink kende het de
partement van nabij en was als geen ander in de KVP in staat te formuleren 
wat katholieke politiek op economisch terrein, tussen de rigide economische 
vrijheid van vóór de oorlog en de socialistische ordeningsgedachten in, be
tekende. Nadat Van den Brink familieberaad had gehouden over de wijze 
waarop en hoe lang het verlies aan inkomen als minister zou kunnen wor
den gedragen, zei Van den Brink toe. Met de benoeming van Van den Brink 
deed de jongste minister in de vaderlandse parlementaire geschiedenis zijn 
intrede in een kabinet. Van den Brink zou ook in de kabinetten Drees-Van 
Schaik en Drees II (1948-1952) minister van Economische Zaken blijven. 
Daarna zou hij topfuncties in het Nederlandse bankwezen bekleden, een be
drijfstak die hij kende van vóór zijn ministerschap, toen hij commissaris 
was van De Amsterdamsche Bank.8

Een stempel op het beleid van het kabinet-Beel heeft Van den Brink door 
de korte tijdsspanne niet meer kunnen drukken. Wel heeft hij vrij snel de 
PvdA ontnuchterd in haar dromen over socialisatie en geleide economie 
door het afkappen van de discussie over socialisatie onder verwijzing naar 
het spoedig in te dienen PBO-wetsontwerp. Verder dan de nationalisatie van
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De Nederlandsche Bank - van de staatscommissie tot bestudering van dit 
vraagstuk was Van den Brink lid geweest - wilde hij zonder gegronde rede
nen niet gaan. In reactie op deze verwijzing door Van den Brink naar het 
PBO-wetsontwerp hebben de socialisten in de Tweede Kamer de sociaal-eco
nomische ordening via de PBO bij motie willen vastleggen. Het uiteindelijk 
ingediende wetsontwerp moet hen ontnuchterd hebben: het wetsontwerp 
op de PBO brak op talloze punten met de wensen van de PvdA omtrent de 
PBO, zoals te verwachten was. De PvdA, die zoveel had te winnen met deel
neming aan een regeringscoalitie, heeft zich bij al deze manoeuvres neerge
legd. Een van de redenen waarom de PvdA met Van den Brinks beleid 
meeging, was diens toezegging over de industrialisatie een nota aan het par
lement uit te brengen. De uitbreiding van de werkgelegenheid en de verho
ging van de welvaart, die men met industrialisatie associeerde, golden voor 
alle politieke partijen langzaamaan als de noodzakelijke doeleinden in het 
economisch beleid. In september 1949 verscheen de eerste Industrialisatie- 
nota van Van den Brink, waarvoor hij aanzetten uit de tijd van Huysmans, 
vooral het cijfermateriaal dat was opgesteld voor de aanvragen van lenin
gen bij de Wereldbank (zie hoofdstuk IV, par. V.2.b), had gebruikt. Ook op 
andere terreinen heeft Van den Brink, zeker in het restant van de periode- 
Beel, aangeknoopt bij het beleid van zijn voorganger, zij het dat hij dit be
leid meer accenten gaf en met grotere politieke behendigheid wist door te 
voeren. Van groot belang was begin 1948 de door Economische Zaken voor
gestane lijn om de importen niet scherp omlaag te brengen wegens het ge
brek aan deviezen en de onzekerheid over de datum van inwerkingtreding 
en de omvang van de Marshall-hulp (vgl. hoofdstuk IV, par. V.3.b). Van 
den Brink wilde op basis van de Amerikaanse hulp zo snel mogelijk tot 
vermindering van het aantal aan distributie onderworpen artikelen, tot af
schaffing van de subsidies en beperking van de prijsbeheersing komen (vgl. 
hoofdstuk VI, par. VI. d-g). Hiertegen opgeworpen blokkades van de kant 
van de betrokken ambtenaren heeft hij onder meer weten te slechten door 
sleutelfiguren in dit ambtelijke verzet aantrekkelijke functies op andere af
delingen van het ministerie in het vooruitzicht te stellen. Veel gewicht 
kende Van den Brink verder toe aan de verbetering van de kolenvoorzie- 
ning van het land, waarvoor hij - in navolging ook van Huysmans - grens
correcties en garanties voor exploitatie van Nederlandse mijnbouw in de 
richting van Duitsland noodzakelijk vond (vgl. hoofdstuk II, par.III.l.k). 
Aan het herstel van het handelsverkeer met het westelijk deel van Duits
land gaf hij alle prioriteit (vgl. hoofdstuk II, par. III. 3). De administratieve 
behandeling van exportaanvragen wist hij drastisch te verminderen. Nog in 
de zomer van 1948 kon Van den Brink van dit beleid de eerste vruchten 
waarnemen.

In de navolgende paragrafen worden de wetgevende arbeid onder verant
woordelijkheid van de minister van Economische Zaken en enkele thema's 
uit de begrotingsdebatten in de Staten-Generaal, zowel de debatten over de 
gehele Rijksbegroting (Algemene Politieke Beschouwingen) als die over 
hoofdstuk X (Economische Zaken) van deze begroting, die aan de hand van
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de Proeve van een regeringsprogram, de regeringsverklaring en de Troon
redes én de intensiteit van de parlementaire aandacht zijn geselecteerd - te 
weten het ordeningsvraagstuk en de leiding in de economie, de socialisatie, 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de wederopbouw en de vergroting 
van het welvaartspeil - behandeld, aangevuld met een onderwerp dat naar 
inhoud voor plaatsing in dit hoofdstuk in aanmerking kwam, namelijk de 
Beneluxdouaneovereenkomst voorafgaand aan de parlementaire goedkeu
ring van de toetreding van Nederland tot de G.A.T.T.. Van de beperkte wet
geving, die door Economische Zaken was voorbereid in de periode-Beel, was 
die op het Centraal Planbureau kenmerkend voor het nieuwe beleid dat on
der Huysmans als uitwerking van de formatieafspraken werd gevoerd en 
door de politieke constellatie van dat moment mogelijk werd gemaakt. 
Voor de PvdA was de wetgeving betreffende de voorbereiding van de vast
stelling van een Centraal Economisch Plan de bevestiging van het sombere 
vermoeden dat men in 1946 ondanks de fraaie afspraken van de Proeve van 
een regeringsprogram had gehad: het verlies van het ministerie van Econo
mische Zaken zou de ontmanteling van de geleide economie en van de 
centrale plaats die het ministerie van Economische Zaken had te vervullen 
betekenen. De socialisten zouden dan ook in de periode 1946-1948 hun aan
dacht bij de debatten over de begrotingen van Economische Zaken vooral 
richten op de vraag of de geleide economie in het beleid van de minister 
van Economische Zaken nog kon worden onderkend. Nieuwsgierig waren 
de socialisten ook naar de visie van de minister van Economische Zaken op 
de zozeer door de PvdA naar voren gebrachte wens tot socialisatie (d.i. in 
bezit of onder beheer van de gemeenschap brengen) van belangrijke bedrij
ven en op de wetgeving op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO). 
Uit de antwoorden van Huysmans en Van den Brink kon worden opge
maakt dat deze ministers eerder dachten aan een beleid dat gericht zou zijn 
op het scheppen van voorwaarden voor de maximale ontplooiing van het 
bedrijfsleven dan aan een door de overheid te leiden economie. Het ada
gium van deze ministers was: geen geleide of gedirigeerde economie (met 
productiedwang), maar een tegen uitwassen en terwille van het algemeen 
welzijn gecontroleerde en aan indicatieve planning getoetste economie. 
Voor socialisatie voelden de beide ministers natuurlijk niets. De invoering 
van de PBO moest maar worden afgewacht, alvorens men kon oordelen of 
alsnog socialisatie noodzakelijk was, aldus het standpunt van Economische 
Zaken. De bedrijfsorganisatie was dan ook in het tijdvak-Beel het tover
woord bij regering en Kamers in de debatten over het economisch bestel van 
het land. Juist in het katholieke kamp werd veel van de bedrijfsorganisatie 
verwacht. De bedrijfsorganisatie moest de katholieke arbeiders, die slechte 
herinneringen hadden aan de economische verhoudingen voor de oorlog, 
verzoenen met de wijze waarop de economische vrijheid steeds meer werd 
hersteld. Geleide economie, socialisatie en bedrijfsorganisatie trokken in de 
Kamers in de genoemde periode veel meer aandacht dan de werkelijke 
knelpunten in de Nederlandse economie van dat moment. De inrichting 
van het economisch leven - paragraaf II in dit hoofdstuk - bood daarbij ook
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meer gelegenheid voor politiek vuurwerk dan een behandeling van deze 
knelpunten, die immers niet door maatregelen op nationale schaal tot een 
oplossing konden worden gebracht (zie paragraaf III in dit hoofdstuk).

Hoewel de overheid verantwoordelijk was voor de handelsakkoorden, 
die de noodzakelijke grondslag vormden van het bilaterale handelsverkeer 
en veelal waren gekoppeld aan nauwgezette betalingsovereenkomsten, is 
het handelsverkeer in de periode-Beel geen belangrijk onderwerp bij de par
lementaire debatten geweest. De handelsakkoorden zijn wel aan de orde ge
weest in de Vaste Commissie uit de Tweede Kamer voor overleg met de re
gering inzake handelspolitieke aangelegenheden. Veel wijzer over het be
leid inzake de handelsakkoorden is de Tweede Kamer, blijkens de begin 1948 
door Kortenhorst (KVP), lid van deze Vaste Commissie (voor de samenstel
ling: zie de Inleiding op hoofdstuk IV in dit boek), tegenover de nieuwe mi
nister van Economische Zaken, Van den Brink, geuite klacht bij de behan
deling van de begroting van Economische Zaken in de Kamer, door dit 
commissieoverleg niet geworden. Ook andere woordvoerders in de Tweede 
Kamer lieten weten onvoldoende geïnformeerd te zijn. Wél is de Kamer 
breeduit ingelicht over de financiële kant van het handelsverkeer van Ne
derland met het buitenland via de deviezennota van 1947, die door de hier
voor genoemde Vaste Commissie is besproken. Waarschijnlijk zou de 
volksvertegenwoordiging niet op extra gegevens over het handels- en be
talingsverkeer, buiten hetgeen in de toelichting op de Rijksbegroting voor 
1948 was verstrekt, hebben aangedrongen en hebben volstaan met goed ver
trouwen in het snelle herstel van het land, ware het niet dat een van de di
recteuren van De Nederlandsche Bank zich begin 1948 zeer pessimistisch 
had uitgelaten over de financieel-economische vooruitzichten van het land. 
De Amerikaanse hulpverlening (Marshall-hulp) was immers nog niet ge
realiseerd. De gehele volksvertegenwoordiging wenste daarop van de rege
ring de nodige informatie te krijgen over de financieel-economische stand 
van zaken (zie hoofdstuk IV, par. V.3.b). Van den Brink heeft vervolgens 
met de minister van Financiën de Vaste Commissie van de Tweede Kamer 
voor de handelspolitiek in enkele zittingen details van een aantal handels
overeenkomsten verstrekt en enkele knelpunten in het economisch ver
keer toegelicht. De minister van Financiën deed de Kamer een nieuwe de
viezennota toekomen. Het handelsbeleid zelf werd niet in een afzonderlijke 
nota toegelicht.9

Ook over de mogelijkheid de export en de industrialisatie te bevorderen 
zijn de Kamers mét de regering in de periode-Beel in het vage gebleven. Al
leen het vermoeden dat de prijszetting voor de buiten- en binnenlandse 
markt voor veel producten gelet op de productiekosten en de berekening 
van een normale winst te hoog was en producent en exporteur op bijzonde
re wijze profiteerden van de schaarste aan goederen op dat moment en van 
de prijsbepalingen van de overheid, heeft het thema prijzen en winsten - 
het directoraat-generaal van de Prijzen viel onder Economische Zaken - bij 
de begrotingsbehandeling van Economische Zaken voor 1947 en 1948 een 
opvallende plaats in de parlementaire debatten gegeven, veelal in samen-
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hang met bespreking van het algemene loon- en prijsbeleid van de regering. 
In het hoofdstuk Sociale Zaken is een paragraaf over Lonen en Prijzen op
genomen, waarin dit deel van de discussie over het beleid van de ministers 
van Economische Zaken is ondergebracht.

De enige keer dat het parlement in de periode-Huysmans goed inzicht 
kreeg in de problematiek van de Nederlandse im- en exportverhoudingen 
was via de behandeling van de Beneluxdouaneovereenkomst, de belang
rijkste doorbraak in de eerste jaren na de oorlog naar betere kansen voor de 
Nederlandse export. Hoewel de douanetarieven allereerst de minister van 
Financiën regarderen en minister Lieftinck dan ook de eerstverantwoorde
lijke minister voor deze overeenkomst was, is vanwege de strekking van de 
overeenkomst en de inhoud van de parlementaire debatten er de voorkeur 
aan gegeven om deze douaneovereenkomst in dit hoofdstuk op te nemen 
als onderdeel van het beleid ter bevordering van het handelsverkeer. Zoals 
in hoofdstuk II en IV beschreven was de samenwerking in Beneluxverband 
op politiek en financieel terrein eveneens succesvol bij de verdediging van 
de economische belangen, zoals in de onderlinge afstemming van de poli
tiek inzake Duitsland in de periode 1947-1948 en op de Marshall-hulpconfe- 
rentie in Parijs in de zomer van 1947. De tweede voor Nederland in beginsel 
belangrijke stap naar een vrijer internationaal handelsverkeer was de Al
gemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (G.A.T.T.), waarvan 
de parlementaire afwikkeling in schrille tegenstelling stond met die van de 
Beneluxdouaneovereenkomst. Een bewijs te meer dat de overeenkomst met 
de Zuiderburen en de Luxemburgers algemeen van daadwerkelijke beteke
nis werd geacht, waartegenover de G.A.T.T. kennelijk pover afstak. Een 
derde, in dit hoofdstuk opgenomen, forse verbetering van de kansen voor 
de Nederlandse economie en van de mogelijkheden tot herstel van de wel
vaart in het land was het Marshall-plan en de tenuitvoerlegging daarvan 
via de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (1947-1948). 
In de Inleiding (subpar. 1) op het hoofdstuk Buitenlandse Zaken is al ver
meld dat de buitenlandse economische betrekkingen door Economische Za
ken worden verzorgd via het (interdepartementale) directoraat-generaal 
voor de BEB. De betrokkenheid van Economische Zaken bij dit beleid en bij 
de verzorging van de Nederlandse industrie - via de Rijksbureaus voor 
Handel en Nijverheid (3000 man) voor de besteding van de grondstoffen en 
goederen - gaf de minister van Economische Zaken en zijn ambtenaren een 
zware stem in het deviezenbeleid en de onderhandelingen over de 
Marshall-hulp. Aangezien de Marshall-hulp in de periode 1947-1948 aller
eerst is gezien als een oplossing voor het chronische deviezentekort van 
Nederland als geheel en minder als middel voor een bepaald economisch 
beleid (b.v. industrialisatie), is de ontwikkeling rond dit hulpplan beschre
ven in het kader van het algemene deviezenbeleid, waarvoor minister Lief
tinck verantwoordelijk was.

In dit hoofdstuk wordt geen verslag gedaan van de parlementaire verant
woording van de vele inspanningen die Economische Zaken leverde in het 
interdepartementale overleg, onder leiding van Buitenlandse Zaken, om
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het vroeger zo belangrijke handelsverkeer tussen Nederland en Duitsland 
op gang te brengen. Het Duitse vraagstuk is in al zijn aspecten in het hoofd
stuk Buitenlandse Zaken ondergebracht, zodat ook daar aandacht is besteed 
aan het Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belan
gen in Duitsland, dat onder Economische Zaken ressorteerde (hoofdstuk II, 
par. III.4.a). Evenmin zal in dit hoofdstuk van de geringe aandacht in het 
parlement voor de Distributiedienst, de Prijscontroledienst, de Centrale 
Dienst voor de Economische Controle en de Centrale Dienst voor In- en 
Uitvoer verslag worden gedaan. De politieke opvattingen over het (voort-) 
bestaan van al deze diensten komen ten principale aan de orde in de discus
sies over de geleide economie (par. II. b in dit hoofdstuk). Al deze diensten 
getuigden wel van de macht van de minister van Economische Zaken, die 
echter in de periode-Beel door de bewindslieden op dit departement zoveel 
mogelijk werd teruggedrongen. Over de subsidiepolitiek wordt een korte 
uiteenzetting gegeven in de Inleiding op de paragraaf over het loon- en 
prijsbeleid in het hoofdstuk Sociale Zaken. De prijspolitiek, zoals voorge
staan door het genoemde directoraat-generaal van de Prijzen van Econo
mische Zaken, komt in deze genoemde paragraaf uitvoerig aan de orde. 
Deze prijspolitiek was er mede op gericht het merendeel van de midden
stand in staat te stellen te kunnen bestaan. Uiteraard gaf het marginale be
drijf hierin niet de toon aan, zoals minister Van den Brink in antwoord op 
vragen over dit thema uit de Tweede Kamer begin 1948 heeft verklaard. In 
hoofdstuk I is bij de analyse van Proeve van een regeringsprogram-1946 
apart aandacht besteed aan de uitwerking van de beleidsvoornemens ten 
aanzien van het midden- en kleinbedrijf, zoals die in deze Proeve en in de 
Troonrede-1946 waren geformuleerd, aangevuld met enkele opmerkingen 
van gewicht die aan de middenstand in de periode-Beel in het parlement 
zijn gewijd. Zoals daar is opgesomd zijn de wensen van de KVP-Tweede 
Kamerfractie op dit punt pas in de volgende kabinetsperiode vervuld. De 
zeer beperkte aandacht in de Kamers voor het thema middenstand in de pe- 
riode-Beel maakte het overbodig naast hetgeen over dit thema in hoofdstuk 
I is geschreven in dit hoofdstuk eveneens ruimte hiervoor vrij te maken.

AANTEKENINGEN:

1 J.A.A. Bervoets, lemma: Gerardus Wilhelmus Maria Huysmans, in: J. Charité (red.). 
Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. I, 's-Gravenhage 1979, p. 264; Duynstee- 
Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, hfdst. II. 2.
2 Over de Herstelbank: J.F. Posthuma, Tien jaar Herstelbank, in: Tien jaar economisch leven in 
Nederland, Herstelbank 1945-1955, 's-Gravenhage 1955, pp. 1-44.

3 Zie H. de Liagre-Böhl e.a., Nederland industrialiseert! Politiek en ideologische strijd 
rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid 1945-1955, Nijmegen 1981, pp. 188-196, met de in 
bijlage opgenomen polemiek tussen Het Vrije Volk, Het Parool en De Volkskrant eind 1947 
(a.w., pp. 351-356). Zie hierover ook: P.E. de Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek in 
Nederland. De overheid en de ontwikkeling van de Nederlandse industrie in de jaren dertig 
en tussen 1945 en 1950, Amsterdam 1980, p. 274. De houding van Romme tegenover Huysmans,
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die in nieuwjaarstelegram het "geweten van Welter" werd genoemd: Jan Bank, Katholieken 
en de Indonesische Revolutie, Baarn 1983, p. 361.
4 Zie de interpellatie-Joekes en de reacties van de zijde van het kabinet, TK 22 en 23 april 
1947, pp. 1479-1518. De controleorganen waren op dat moment: de Centrale Controle Dienst 
(Landbouw-Voedselvoorziening), de Centrale Dienst Economische Controle (distributie voor
zover Economische Zaken daarbij betrokken was), de Opsporingsdienst voor de prijzencontrole 
(Economische Zaken), de Dienst van de Douane (Financiën), de (Rijks-)politie en de 
marechaussee. De CEDEC van Economische Zaken had 1400 man in dienst; de controledienst 
van het Dir. Gen. van de Prijzen van Economische Zaken 850 man in de (buiten-) dienst. Sedert 
1 maart 1947 bestond een Coördinatiecommissie Opsporing Economische Delicten (CCD, 
CEDEC, Prijscontroledienst, FIOD, Douanerecherchedienst, parketten en polities). De wet 
economische delicten moest de chaos - en de leemten - in de bestaande vervolgingsmogelijkhe- 
den verbeteren. Genoemd kunnen worden de In- en Uitvoerwet van 1914 (Stbl. nr. 344), de wet 
op vervoer van goederen van 1915 (Stbl. nr. 533), de Distributiewet-1939, de Prijsopdrijvings- 
en hamsterwet 1939, het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941, het Deviezenbesluit- 
1945, het Besluit Regeling In- en Uitvoer 1944, het Machtigingsbesluit Geldzuivering 1945, zie 
de Memorie van Toelichting op Regelen voor de opsporing, de vervolging en de berechting van 
economische delicten, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 603, 3. Aan het daartoe strekkende wets
ontwerp lag een rapport van de commissie-Langemeijer ten grondslag. De Nederlandse Juris- 
ten-Vereniging had in 1947 haar jaarvergadering aan het economisch delict gewijd. Na het 
Voorlopig Verslag van 23 april 1948 kwam de Memorie van Antwoord pas uit op 12 juli 1949. 
De openbare behandeling in de TK op 27 april 1950 en in de EK op 20 juni 1950 eindigde met een 
aanvaarding van het gewijzigde wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming. De wet Economi
sche Delicten is vastgesteld op 22 juni 1950, Stbl. K. 258.

5 Zie de tirade van Nederhorst (PvdA), in TK 10 febr. 1948, p. 1336 II.

6 Voor de activiteiten van Huysmans en zijn medewerkers inzake het industriebeleid, zie De 
Liagre Böhl e.a., a.w. (aantek. 3), pp. 179-212; De Hen, a.w. (aantek. 3), pp. 273-278.

7 J.R.M. van den Brink, Maatschappijstructuur en werkgelegenheid, Utrecht-Nijmegen 1942. 
Het bedoelde artikel over de theorie van Keynes is opgenomen als bijlage I in: Idem, Zoeken 
naar een "heilstaat". Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartstaat, 
Amsterdam-Brussel 1984. Van Van den Brink verscheen in 1944 diens preadvies voor het 
Thijmgenootschap over Prijzen en rentevoet in Nederland na den oorlog (Amsterdam 1944). 
Voor zijn tijd onder en kort na de oorlog: Van den Brink, Zoeken naar een "heilstaat", pp. 176- 
178. Voor de rol van Van den Brink in de NVB ook: J.Th.M. Bank, Opkomst en ondergang van 
de Nederlandse Volksbeweging (N V B ), Deventer 1978, passim. Korte biografie ook bij: 
J.H.Th.M . Cuppen, J.R.M . van den Brink: wetenschapper, minister en bankier, in: Politieke 
Opstellen 6, Nijmegen 1986, pp. 73-83. De inaugurale rede van Van den Brink van 26 oktober 
1945 handelde over: Eenige economische aspecten van het vraagstuk der herstelbetalingen 
(Nijmegen-Utrecht 1945), waarin hij op kracht en wijsheid bij de aanpak van dit vraagstuk 
aandrong om van een herstelregeling een bijdrage aan de wederopbouw van de geteisterde we
reld te kunnen verwachten. Voor Van den Brink diende de overwinning allereerst van geeste
lijke aard te zijn om te voorkomen dat de herstelbetalingen oorzaak konden worden van het 
verliezen van de vrede. Overige informatie: onderhoud met dr. J.R.M. Van den Brink, 24 fe
bruari 1987. Zie tenslotte: C.P.M. Romme, J.R.M. van den Brink, Verbreiding van privaat-ei- 
gendom, deelneming in de winst, kapitaaldeelname en vermogensvorming door werknemers, 
Amsterdam 1945.

8 Informatie ontleend aan onderhoud met dr. J.R.M. Van den Brink, 24 februari 1987. Evenals 
Lieftinck heeft Van den Brink eigen geld aan zijn functieuitoefening moeten besteden. Waar 
Lieftinck ongeveer 100.000 gulden (waarde: 1950) over de periode 1945-1952 heeft toegelegd, 
heeft Van den Brink ongeveer een halve ton extra moeten uitgeven (1948-1952). Klachten van
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Van den Brink jegens premier Drees over de geringe honorering van het ministersambt vonden 
bij Drees geen begrip: hij kwam naar zijn zeggen met het salaris uit en hield er zelfs aan over. 
I.t.t. Drees ontvingen ministers als Lieftinck en Van den Brink voor hun werk belangrijke per
sonen thuis en zorgden op buitenlandse reizen voor goede contacten. Zo onthaalde Van den 
Brink Ludwig Erhard bij hem thuis, toen Erhard nog directeur van de Verwaltung für Wirt- 
schaft van de Bizöne (sedert februari 1948) was. Beel heeft, toen zijn kabinet al demissionair 
was en derhalve het verwijt van eigenbelang in dit opzicht niet kon worden aangewreven, een 
ontwerp-AMvB met betrekking tot representatiekosten in de vergadering van de Raad op 12 
juli 1948 (pt. 5) ter discussie gesteld. De ministers Fiévez, Van den Brink, Van Maarseveen en 
Lieftinck - die er op wees dat Nederland het laagste ministersalaris in Europa had - klaag
den dat men niet rond kon komen met het salaris. Beel stelde voor om 3000 gulden extra per 
minister als vergoeding van representatiekosten (niet als inkomen te beschouwen) toe te ken
nen, (niet voor de minister van Buitenlandse Zaken, voor wie een aparte regeling bestond die 
volgens Beel onvoldoende was)(vgl.hfdst. II, aantek. 4 bij par. I. 1). Het was Drees die in dit 
beraad meende dat tegen deze regeling verzet zou kunnen rijzen en voorstelde om deze repre
sentatievergoeding alleen voor de premier en de minister van Buitenlandse Zaken in te voeren. 
Hieruit resulteerde het besluit van het nieuwe kabinet onder aanvoering van Drees op 16 au
gustus 1948 om de vergoeding per minister te beperken tot 1800 gulden per jaar. Wel kreeg de 
minister van Buitenlandse Zaken een vrijwel kostendekkende vergoeding toegewezen.

9 Van de eerste vier vergaderingen van de Vaste Commissie uit de Tweede Kamer voor overleg 
met de regering inzake handelspolitieke aangelegenheden na de hervatting van de werk
zaamheden van deze commissie na de oorlog is een verslag gemaakt, dat als bijlage van de 
Handelingen van de Staten-Generaal is opgenomen, zie HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 398, d.d. 4 
maart 1947. De inlichtingen die de minister van Economische Zaken had verstrekt hadden 
betrekking op de positie van Nederland op handelspolitiek gebied, namelijk de positie van 
de BEB, de "bottle necks" in de aanvoer van sommige goederen, de cijfers voor de in- en uitvoer. 
Meer specifieke gegevens over de handelspolitiek zelf ontbraken echter. Zie verder: Korten
horst, TK 10 febr. 1948, p. 1348 II. De door Kortenhorst ook gesignaleerde geringe frequentie in 
de contacten tussen regering en genoemde Vaste Commissie wordt bevestigd in het Verslag van 
deze Vaste Commissie van 20 juli 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 903, waaruit blijkt dat se
dert het vorige Verslag (4 maart 1947) slechts drie vergaderingen zijn gehouden. Van rege
ringszijde waren in deze vergaderingen zowel de minister van Economische Zaken als die van 
Financiën aanwezig. Gesproken was over handelsverdragen, het handelsverkeer met de 
Bizöne en binnen de Benelux, alsook over de afrekening van de oorlogsschulden met Engeland. 
Uit deze opsomming kan met grote waarschijnlijkheid worden afgeleid dat twee van de drie 
vergaderingen zijn gehouden, nadat Van den Brink minister van Economische Zaken was ge
worden.
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De meeste aandacht bij de behandeling van de begrotingen van Economi
sche Zaken voor de jaren 1947 en 1948 is uitgegaan naar de inrichting van 
het economisch leven. De vraagstukken die in dit verband meestal door de 
PvdA werden aangesneden waren: in hoeverre zou de staat leiding blijven 
geven aan de economie, wat zou de rol daarbij zijn van het Centraal Plan
bureau, moesten niet bepaalde bedrijven of bedrijfstakken gesocialiseerd of 
genationaliseerd worden en welke vorm zou de bedrijfsorganisatie in Ne
derland dienen aan te nemen? Dat de PvdA-fracties deze thema’s aankaart
ten lag voor de hand. Wat kon er onder een KVP-minister op Economische 
Zaken nog overblijven van de geleide economie, van de rol die het Planbu
reau daarbij had te vervullen, van het brengen in gemeenschapshanden 
van het mijnbedrijf, bedrijven van openbaar nut en monopolistische be
drijven en van een bedrijfsorganisatie die ingeschakeld kon worden bij de 
uitvoering van het centraal economisch plan (CPB) en waarbij de overheid 
een overwegende rol moest hebben? Al deze wensen uit het PvdA-urgen- 
tieprogram van 1946 stonden op de tocht. Het KVP-urgentieprogram bond 
de ideeën over bedrijfsorganisatie en socialisatie veel meer aan doelmatig- 
heidscriteria, voortvloeiend uit het subsidiariteitsbeginsel dat de katholieke 
sociaal-economische leer beheerste. Rechtstreekse bemoeienis van de over
heid met het economisch leven diende dan ook volgens het KVP-program 
vervangen te worden door een algemeen toezicht ter waarborging van het 
welzijn van allen.

Het regeringsprogram had inzake het planbureau, de geleide economie, 
socialisatie en bedrijfsorganisatie compromisteksten opgeleverd, waarin de 
KVP zich eerder dan de PvdA kon herkennen. Voor de PvdA was het de 
grote vraag hoe de KVP-minister van Economische Zaken, Huysmans, met 
deze teksten zou omspringen. De bedoeling bij deze compromissen over een 
aantal economische thema’s werd duidelijk gemaakt in de regeringsverkla
ring van 5 juli 1946, toen de zelfwerkzaamheid van individuen en groepen 
noodzakelijk werd genoemd voor de uitvoering van het op te stellen wel- 
vaartsplan, waarbij het Centraal Planbureau een voorbereidende en advise
rende taak kreeg toebedeeld. Die zelfwerkzaamheid moest de regering de ge
legenheid verschaffen "om waar mogelijk de rechtstreekse overheidsbe
moeiing, die onder druk der omstandigheden van de laatste jaren sterk was 
toegenomen, ingrijpend in te krimpen".1 Socialisatie van andere bedrijven 
dan De Nederlandsche Bank zou worden onderzocht, aldus de regerings
verklaring. Waar nodig zou de algemeen leidende taak van de overheid bij 
het opzetten van een bedrijfsorganisatie tot gelding worden gebracht. Van 
der Goes heeft in het debat na deze regeringsverklaring wel uitgelegd dat or
dening in socialistische zin functionele decentralisatie inhield, waarbinnen 
de aankondigingen van de regeringsverklaring over de inkrimping van de 
overheidstaak en socialisatie wel pasten, maar in de kringen van de PvdA 
was men toch wel bevreesd dat de beleidsaankondigingen op korte termijn 
de liquidatie van elke ordeningsgedachte en planeconomie, die moesten
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voorkomen dat het land opnieuw in de ellende van de jaren dertig werd ge
stort (misinvesteringen, overschotten), konden betekenen.2 De wetgeving 
met betrekking tot de opstelling van het centraal economisch plan moet de 
PvdA overtuigd hebben dat bij de krachtsverhoudingen van dat moment de 
geleide economie een tijdelijk verschijnsel zou zijn, de socialisatie van an
dere bedrijven dan De Nederlandsche Bank niet zou worden overwogen en 
bedrijfsorganisatie geen middel kon worden tot het voeren van een door de 
overheid te leiden economische politiek.

a. Het Centraal Planbureau
Het voor het beleid van de minister van Economische Zaken én voor het 

compromis waarop het kabinet-Beel berustte meest kenmerkende wetsont
werp was dat met betrekking tot de werkzaamheden van het Centraal Plan
bureau (CPB). Zoals al in het eerste deel van de parlementaire geschiedenis 
van Nederland na 1945 is uiteengezet had de plan-gedachte in het econo
misch leven - naar ideeën die al vóór de oorlog in verschillende landen en 
ook in Nederland, onder meer door Tinbergen en Vos, waren gelanceerd 
om de economische crisis de baas te worden en toekomstige crises te ver
mijden - onder het kabinet Schermerhorn-Drees 1945-1946 concreet gestalte 
gekregen in de oprichting van een voorlopig Centraal Planbureau onder lei
ding van Tinbergen (15 september 1945), dat ten laste zou komen van de be
groting van Economische Zaken. Het CPB zou echter een zelfstandig bureau 
zijn, dat jaarplannen voor de Nederlandse economie zou ontwerpen. Het 
karakter van de plannen, normatief of adviserend, was nog onduidelijk, zo
lang de positie van het CPB nog niet in een wet was geregeld. Op 25 maart 
1946 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend dat de strekking 
had het CPB vaste grond onder de voeten te geven. Hierin werd bepaald dat 
er een CPB zou zijn, dat het Nationaal Welvaartsplan zou ontwerpen ten 
behoeve van de coördinatie van het regeringsbeleid op economisch, sociaal 
en financieel gebied. Het CPB zou worden bijgestaan door een Raad van Ad
vies voor het Nationaal Welvaartsplan, bestaande uit personen afkomstig 
uit de wetenschap, uit het bedrijfsleven, en uit ambtenaren van het CBS, de 
Generale Thesaurie en de Rijksdienst voor het Nationale Plan (Economi
sche Zaken). Een Centrale Plancommissie, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de diverse departementen, waarvan de directeur van het CPB voorzitter 
zou zijn, zou de regering met betrekking tot het Welvaartsplan adviseren.3

Het is de Memorie van Toelichting geweest die het meeste stof deed op
waaien. Deze Memorie, waarvan Vos de eerste ondertekenaar was, ging er 
van uit dat de geleide economie, geboren uit de nood van het land, ook na 
de schaarsteperiode zou worden gehandhaafd. Daarbij paste een plan van 
actie, dat de plannen van diverse departementen coördineerde en waarbor
gen zou scheppen voor het zo soepel mogelijk functioneren van het be
drijfsleven "binnen de getrokken lijnen". Doordat de technische mogelijk
heden voor het in kaart brengen van de gehele volkshuishouding waren 
toegenomen - onder meer via de statistiek - , was het tijdstip genaderd 
"waarop men in het beheer der volkshuishouding enkele der middelen kan
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gaan bezigen die hun waarde bewezen hebben bij het beheer ener grote on
derneming", ook al zouden grote delen van de volkshuishouding worden 
verzorgd door particuliere bedrijfshuishoudingen. Een centraal plan, geba
seerd op de ramingen van de productie- en afzetmogelijkheden, zou kun
nen aangeven welk mogelijkheden voor herstel van de welvaart er waren, 
hoeveel buitenlandse hulp nodig was, hoe de verdeling van de beschikbare 
middelen over verbruik en wederopbouw zou moeten zijn en welke finan
ciële politiek voor een en ander nodig zou zijn. Hoewel de Memorie van 
Toelichting meende dat de verwerkelijking van het plan in de toekomst 
vooral een zaak zou zijn van de nieuwe te vormen organen van het be
drijfsleven - de PBO -, werd tevens gepleit voor de concentratie van de no
dige bevoegdheden in de handen van de overheid. Gedacht werd aan de 
wetgeving terzake van vestiging, financiering, prijsvorming, kartellering, 
in- en uitvoer, die de overheid gelegenheid gaven "blijvend leiding aan het 
economisch proces te geven".4

Ook al bevestigde de Memorie van Toelichting op dit wetsontwerp op 
sommige punten de ondernemingsgewijze productie, de algemene indruk 
was toch dat het CPB en het welvaartsplan dat door het CPB zou moeten 
worden opgesteld instrumenten werden voor de leiding van de overheid in 
het economisch leven. Het Voorlopig Verslag van de (oude) Tweede Kamer 
liet zien dat een groep Kamerleden (PvdA) voor dit wetsontwerp was en een 
andere groep - vooral de protestants-christelijke partijen en de liberale afge
vaardigden - tegen. Een derde stroming (KVP) aanvaardde het planbureau 
als instrument en ook wel een zeker interventionisme in de economie, 
maar vroeg zich af of over de omvang en de vorm ervan, alsmede over de 
doeleinden van dit ingrijpen nader beraad niet gewenst was. Algemeen 
werd de wens uitgesproken tot coördinatie van het beleid van die departe
menten, die iets met het economisch leven in Nederland te maken hadden.5 
Aan die coördinatie was meer behoefte dan aan plannen. De verdere afwik
keling van het wetsontwerp viel na de verkiezingen van mei 1946.

Zo goed als bij andere punten in het sociaal-economisch beleid betekende 
de overwinning van de KVP in de verkiezingen ook voor het Planbureau 
en het Welvaartsplan een andere plaats in het beleid dan Vos had bedoeld. 
De PvdA had in het urgentieprogram nog gedacht aan een nationaal wel
vaartsplan ter bevordering van de bestaanszekerheid bij een behoorlijk be- 
staanspeil voor allen; de KVP noemde dit plan niet, maar legde in het ur
gentieprogram wel de nadruk op een zodanige ordening van het bedrijfsle
ven, dat het algemeen belang en de belangen van diegenen die bij het be
drijfsleven betrokken waren werden ontzien. De staat had slechts een aan
vullende taak. Zoals al eerder is opgemerkt is bij de formatie een compromis 
over het CPB bereikt, dat bij de regeringsverklaring door Beel werd bekend 
gemaakt. De regering, voorgelicht door een voorbereidend en adviserend 
planbureau, zou in nauw overleg met de volksvertegenwoordiging richtlij
nen geven, waarlangs het economisch herstel zou worden nagestreefd, met 
inschakeling van de zelfwerkzaamheid van groepen en individuen. 
Romme (KVP) heeft onmiddellijk in de Kamer bij het debat over deze rege-
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ringsverklaring de eigen inbreng van deze groepen en individuen aange
scherpt.6 De benoeming van Huysmans tot minister van Economische Za
ken moet voor Romme de garantie geweest zijn dat aan die zelfwerkzaam
heid ruim baan zou worden gegeven en het CPB zou worden ontdaan van 
al te grote invloed.

Evenals inzake het voorontwerp-Vos op de bedrijfsorganisatie was het 
wetsontwerp van Vos inzake het CPB voor de KVP aanleiding het Centrum 
voor Staatkundige Vorming (CvSV) te verzoeken een rapport over dit on
derwerp op te stellen. Een commissie, onder leiding van de later als staatsse
cretaris bij Economische Zaken (speciaal belast met de PBO) en hoogleraar 
burgerlijk recht te Tilburg en Nijmegen bekend geworden jurist W.C.L. van 
der Grinten, publiceerde op 17 september 1946 een nota over Het Nationaal 
Welvaartsplan. Deze nota, die voor Huysmans richtinggevend was in zijn 
poging het wetsontwerp op het CPB aan te passen aan de wensen van de 
KVP, brak met het uitgangspunt van Vos: de blijvend geleide economie. Het 
rapport maakte een duidelijk onderscheid tussen een schaarstetijd, waarin 
de leiding van de overheid niet kon worden gemist, en de tijd daarna. Een 
welvaartsplan, opgesteld door een Planbureau, kon in een tijd van schaarste 
een goed hulpmiddel zijn bij de coördinatie van het overheidsbeleid, al zou 
ook in zo'n tijd de zelfwerkzaamheid van individuen en groepen tot haar 
recht moeten komen. Een normatief karakter kon dit plan in een schaarste
tijd niet worden ontzegd. Voor de normale tijden echter was een dergelijk 
karakter onjuist, al kon niet worden uitgesloten dat op sommige gebieden 
een normatief element in de plannen moest worden aanvaard (b.v. de wo
ningbouw). Voor normale tijden kon het welvaartsplan niet meer zijn dan 
een hulpmiddel, een prognose. Verder was de CvSV-commissie van oordeel 
dat het CPB kon verdwijnen als coördinatiepunt van de plan-afdelingen 
van de departementen. De zelfstandige positie van het CPB kon het doen 
uitgroeien tot een superdepartement, waartegen het rapport de ernstigste 
bezwaren had. De Raad van Advies voor het Nationaal Welvaartsplan kon 
uitstekend worden vervangen door de SER. "Laat hem die functie vervul
len."7

Dit voor de socialistische drang naar een permanente overheidsbemoeie
nis met het economisch leven vernietigend rapport uit KVP-hoek moet 
voor Huysmans eens te meer reden zijn geweest iedere gedachte aan een 
door de overheid geleide economie en normatieve CPB-plannen in het ou
de wetsontwerp te bestrijden. De rooms-rode samenwerking dicteerde echter 
óók dat het CPB niet meer ongedaan werd gemaakt. Met een Nota van Wij
ziging werd het wetsontwerp daarom aangepast aan de nieuwe politieke 
verhoudingen. Afgezien van de toevoeging van de minister van Binnen
landse Zaken, die bij het CPB-werk werd betrokken, bevatte deze nota enkele 
forse wijzigingen. Het CPB zou het Centraal Economisch Plan - dat de term 
Nationaal Welvaartsplan verving en meer het coördinerend karakter van 
het CPB-werk tot uitdrukking bracht; ook werd de term "welvaartsplan", ge
let op de verwachting dat op korte termijn het welvaartspeil niet tot de vóór 
de oorlog bereikte hoogte kon worden opgevoerd, misplaatst geacht - voor
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bereiden (in plaats van ontwerpen), dat vervolgens door de regering zou 
worden vastgesteld (dit laatste was nieuw). Toegevoegd werd de opdracht 
aan het CPB adviezen uit te brengen over algemene vragen, welke zich ten 
aanzien van de verwezenlijking van het plan zouden kunnen voordoen. 
Nieuw was ook de omschrijving van het Plan, dat een "evenwichtig sa
menstel van schattingen en richtlijnen met betrekking tot de Nederlandse 
volkshuishouding" zou dienen te bevatten. Het plan bevatte geen concreet 
na te streven economische grootheden meer, maar "toekomstige". Gehand
haafd werd een verbrede Centrale Plancommissie, waarvoor het aantal le
den werd vastgelegd. Deze commissie zou de minister van Economische 
Zaken of de directie van het CPB adviseren met betrekking tot de werk
zaamheden van het CPB. Geschrapt was de Raad van Advies, waarvoor 
werkcommissies ter uitwerking van onderdelen van het Plan - in te stellen 
door de minister van Economische Zaken na advies van de Centrale Plan
commissie - in de plaats kwamen.8

De accentverschuiving was evident. Het belangrijkste echter was dat het 
CPB bleef bestaan. De Memorie van Antwoord, die door zoveel ministers - 
ook Vos! - was ondertekend en toch de opvatting van Huysmans het meest 
weerspiegelde, wees het CPB echter een andere plaats aan dan door het vorig 
kabinet was gedacht. In deze Memorie werden gedachtengangen uit het 
CvSV-rapport herhaald. Zo werd geconstateerd dat de overheid op dat mo
ment moest ingrijpen in het economisch leven. Naarmate de schaarste zou 
afnemen, moesten echter de "positieve krachten in de maatschappij en 
meer in het bijzonder de intiatieven van het bedrijfsleven" tot gelding kun
nen komen, waardoor het CPB meer diende als een technisch hulpmiddel 
om "georganiseerd vooruit (te) zien" en regering en bedrijfsleven voorlich
ting te verschaffen. Het CPB zou in ieder geval "geen enkele dirigerende be
voegdheid krijgen". De noodzaak van een CPB werd echter niet betwist. Hoe 
men ook kon denken over geleide economie, over de aard en de omvang 
van de overheidsbemoeiing met het economische leven en over de duur 
der overgangsperiode naar meer normale toestanden en hoe de feitelijke 
omstandigheden zich ook verhielden, "een concreet en samenvattend 
overzicht van de factoren, die de Nederlandse welvaart bepalen, en van de 
verwachte toekomstige ontwikkeling zal onmisbaar blijken te zijn. Indien 
men dan bovendien in aanmerking neemt, dat wellicht reeds vóór het 
einde der herstelperiode een conjunctuuromslag onze nauwelijks op gang 
gekomen nationale economie kan komen bedreigen, kan kwalijk worden 
ontkend, dat ook voor een dergelijke eventualiteit een Planbureau uiterma
te nuttige diensten zal kunnen bewijzen", aldus de Memorie van Antwoord 
van 19 november 1946.

De nadruk op het adviserend karakter van het CPB in het herziene wets
ontwerp zou de tegenstand bij een aantal politieke groeperingen in het par
lement wegnemen. Voor de socialisten was het al meegenomen dat het CPB 
als belangrijke permanente adviesinstantie werd gehandhaafd, ook al was 
men bij de PvdA niet enthousiast over het wetsontwerp betreffende de op
stelling van het Centraal Economisch Plan zelf. Het CPB werd al gezien als
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een enorme vooruitgang vergeleken met de tijd voor de oorlog. De persoon 
van Tinbergen leek ook garant te staan voor een behoorlijke ontplooiing 
van het CPB, aldus Nederhorst - toenmalig Tweede Kamerlid voor de PvdA 
- in een terugblik op zijn standpuntbepaling van 5 februari 1947.9

In zijn Kamerrede zag Nederhorst in de indiening van het wetsontwerp 
met betrekking tot de voorbereiding van de vaststelling van een Centraal 
Economisch Plan "een mijlpaal in de economische wetenschap in Neder
land", daar volgens hem het economisch liberalisme in Nederland diep ge
worteld was. Een door de Rotterdamse Kamer van Koophandel tegen dit 
wetsontwerp ingediende adres achtte hij in dit opzicht kenmerkend.10 Het 
principe van een planeconomie, dat Nederhorst zonder meer aan dit wets
ontwerp verbond, werd dan ook volgens hem door de PvdA met vreugde 
binnengehaald. Tegenover de planeconomie plaatste de PvdA-woordvoer- 
der de vrije markteconomie, waar de vrije prijsvorming het regelende prin
cipe was. Het nadeel van dit vrije systeem was volgens Nederhorst dat het 
evenwicht verstoord moest zijn, alvorens de prijs reageerde. Daarom moest 
een systeem worden gehanteerd dat de fouten voorkwam. Niet langer moest 
de prijsvorming het richtsnoer zijn voor de productie, maar een productie- 
plan, waardoor periodiek optredende crises en werkloosheid konden wor
den vermeden. Planeconomie was geen monopolie van het socialisme. 
"Planning is een techniek, welke met verschillende maatschappelijke stel
sels te combineren is." Nederhorst noemde in dit verband enerzijds het 
streng centraal geleide stelsel van de Sovjet-Unie, dat zich de budgetterings
technieken van het Amerikaanse grootbedrijf had eigen gemaakt en in de 
vorm van vijfjarenplannen dit beginsel voor de volkshuishouding als ge
heel centraal had gesteld, en anderzijds het plan-Monnet in Frankrijk uit 
1946 (vgl. hoofdstuk IV, par. V. 3.a, aantek. 14), dat in een geheel andere 
maatschappij moest functioneren. Hoe planning in een grotendeels vrije 
markteconomie moest werken verduidelijkte Nederhorst echter niet. Dit 
Kamerlid deed verder een poging om hetgeen de regering over de rol van 
het CPB in de toekomst bij een omslag van de conjunctuur had vastgelegd, 
zodanig uit te leggen dat het economisch plan ook een element werd in de 
opgaande conjunctuur en daarmee een blijvend instituut in het economisch 
proces. Nederhorst probeerde hoe dan ook uit te komen bij een daadwerke
lijk centraal geleide economie, waarvan het CPB het hart moest worden. 
Vandaar ook zijn klacht dat het CPB in het luchtledige moest werken, zo
lang er nog geen organen waren om de economische plannen te bestuderen 
en te doen uitvoeren. Daarvoor zouden volgens hem de bij de PBO beho
rende Sociaal-Economische Raad (studie) en de product- en bedrijfschappen 
van de PBO moeten gaan zorgen. In zijn gedachten zouden ook de onder
nemingsraden in het overleg over het plan voor de betreffende onderne
ming betrokken moeten worden. Uit alles bleek dat het Nederhorst niet om 
een statistisch bureau ging, maar om een bureau dat een productieplan zou 
maken. Een dergelijk plan zou "als een verplichting door het bedrijfsleven" 
moeten worden gevoeld. Om die reden zou het bedrijfsleven in al zijn 
aspecten bij de samenstelling van het plan moeten worden ingeschakeld. De
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overheid zou de bevoegdheden moeten krijgen om de productie in de rich
ting, door het plan aangewezen, verplicht te stellen. In verband hiermee 
achtte de PvdA-woordvoerder een Productiewet vereist.

Bij de grote vaagheid over planning in een overigens vrije marktecono
mie, die door Nederhorst niet was opgehelderd, was het voor de minister 
van Economische Zaken vrij eenvoudig lippendienst te bewijzen aan de so
cialistische verlangens, zonder ook maar een millimeter af te wijken van 
zijn beleid het economisch leven te liberaliseren en de markteconomie zo
veel mogelijk te herstellen. Zo kon het gebeuren dat Nederhorst van 
Huysmans de bevestiging kreeg dat het Centraal Economisch Plan als eco
nomisch richtsnoer een blijvend verschijnsel zou worden in het econo
misch proces in Nederland. De crux school in de betekenis van het woord 
"richtsnoer". Huysmans kon het betoog van het socialistische Kamerlid 
daarom "buitengewoon welkom" noemen, in zoverre de beoogde planning 
door dit Kamerlid zou zijn onderstreept als technisch-wetenschappelijk 
hulpmiddel ten dienste van de regering bij de vaststelling van haar beleid. 
Tegelijk betekende aanvaarding van dit wetsvoorstel voor de minister naar 
zijn zeggen dat in geen enkel opzicht het economisch beleid van de regering 
in de een of andere richting werd vastgelegd, "althans zeker niet prejudi
cieert in de staatssocialistische zin van het woord". Aan de andere kant had 
de staat volgens Huysmans wel degelijk een verantwoordelijkheid met be
trekking tot het algemeen welzijn ook op sociaal-economisch terrein. Waar 
het algemeen welzijn dreigde te worden aangetast, kon de overheid in de 
noodzaak komen te verkeren zich met details van het sociaal en econo
misch leven bezig te houden. De klassieke leer van de staatsonthouding op 
economisch terrein werd immers door vrijwel niemand meer gehuldigd. 
Juist in de fase van herstel zag Huysmans dan een plaats voor het CPB, als 
zuiver-adviserend instrument. Daarmee wilde hij niet afdingen op het be
lang van het CPB. Hij was er van overtuigd dat de staf van het CPB niets an
ders wilde zijn dan een hulpmiddel, "dat de regering bij de behartiging van 
het algemeen belang van dienst kan zijn". Men zou het CPB volgens de mi
nister ook slechts kunnen schaden, indien men er te hoge verwachtingen 
van koesterde, "in die zin, dat men met de vinger kan aanwijzen in de ont
wikkeling van het sociaal-economisch leven welke nu de lijn is, die door 
het CPB is onderkend". Het CPB moest slechts omtrent de ontwikkelingen, 
die aan de gang waren, de regering van advies kunnen dienen. In een eco
nomisch plan, dat in al zijn details moest worden afgedwongen, zag de mi
nister niets. Al te zeer zouden de grondvesten van de persoonlijke vrijheid 
daarmee worden aangetast.11

Het was begrijpelijk dat de minister in deze Kamer vooral bij Kortenhorst 
(KVP) steun vond. Deze refereerde voornamelijk aan het rapport van het 
CvSV over het ontwerp-Vos. Hij was het dan ook eens met de Memorie van 
Antwoord en de Nota van Wijziging en voelde er weinig voor Nederhorst 
te volgen in diens pleidooi om allerlei organen in de toekomst te doen in
schakelen bij de uitvoering van het Centraal Economisch Plan. De KVP- 
Kamerfractie was van oordeel dat in normale omstandigheden het accent
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verlegd diende te worden van gebondenheid naar vrijheid, conform de eis 
van subsidiariteit van de katholieke sociale leer: "wat het individu kan 
doen, moet niet door de gemeenschap worden gedaan en wat een lagere ge
meenschap kan doen, moet niet door een hogere gemeenschap ter hand 
worden genomen. Alleen dan kan de Staat, zich van bagatels ontdoende, 
zich wijden aan de behartiging van het algemeen belang in de grote lijn." In 
wezen hoorde de discussie over de geleide economie niet thuis bij de be
handeling van het wetsontwerp op het CPB, maar bij dat over de PBO. Dan 
kon worden nagegaan welke taken van de staat in het economisch leven 
konden worden overgedragen aan de lagere organen van de gemeenschap 
(bedrijfsorganen). Zonder meer achtte hij een diep ingrijpen in de economie 
om een economisch plan te doen uitvoeren - bijvoorbeeld consumptiever- 
laging ten behoeve van de investeringen - "in een klein land als Nederland 
met een nogal eigengereide bevolking, die over democratische instellingen 
en even democratische inborst beschikt" niet doorvoerbaar. De KVP-fractie 
zag in het wetsontwerp dan ook niet die mijlpaal die de PvdA-fractie er in 
zag. Aan de andere kant wees de KVP-fractie bij monde van Kortenhorst te
rugkeer tot een totaal ongebonden economie, zonder ordening en zonder 
instrumenten tot ordening, af. Wantrouwend tegenover het particuliere in
itiatief - zoals de socialist Nederhorst - stond Kortenhorst niet: "wij achten 
het de plicht van de overheid en van de staat om het particulier initiatief te 
prikkelen, mogelijkheden te openen voor de ontplooiing van particulier 
initiatief, daarbij uiteraard toezicht houdende op en afsnijdende datgene, 
wat tot excessen aanleiding zou kunnen geven". Kortenhorst zag concreet 
twee belangrijke zaken met het wetsontwerp gemoeid: coördinatie van het 
overheidsbeleid op economisch terrein; oriëntering op een nationaal her
stelplan in de herstel- en wederopbouwperiode. In de periode daarna, 
"waarin een volle bezetting van het bedrijfsleven met gezonde financiën en 
met de mogelijkheid van een meer vrije prijsvorming en meer vrije loon
vorming gegeven is", zou een geheel ander stelsel van geleide economie 
noodzakelijk zijn dan op dat ogenblik voor onmisbaar moest worden ge
houden, al zou ook in die periode een ordenende kracht, hetzij direct van de 
staatsoverheid, hetzij via de PBO, al naar gelang de omstandigheden niet 
kunnen worden gemist.

De vraag of dit wetsontwerp niet spoedig achterhaald zou zijn door de 
totstandkoming van de PBO, waardoor inschakeling van de PBO bij het 
werk van het CPB zou moeten worden vastgelegd - bij adres van 1 mei 1946 
had de KAB daarom op een werkingsduur van maximaal drie jaar voor dit 
wetsontwerp aangedrongen -, deed Kortenhorst een amendement indienen, 
waardoor in de aanhef zou worden toegevoegd, dat "in afwachting van een 
nadere regeling na de totstandkoming van de Publiekrechtelijke Bedrijfs
organisatie" het wenselijk zou zijn dat op geregelde tijden een Centraal Eco
nomisch Plan werd vastgesteld. Nederhorst had aanvankelijk aarzelingen 
over dit amendement gehad, omdat hij bevreesd was dat de KVP uit was op 
opheffing van het CPB op termijn. Zijn eigen idee dat PBO en CPB in de 
toekomst met elkaar te maken zouden krijgen en de toelichting van
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Kortenhorst deden hem namens de PvdA-fractie steun geven aan dit KVP- 
voorstel. Onder bevestiging dat het CPB geen tijdelijke zaak zou zijn, nam 
Huysmans dit voorstel over.12

De rechterzijde van de oppositie steunde het wetsontwerp. De staatssocia
listische tendenzen in het oorspronkelijke ontwerp waren nu verwijderd, 
waardoor instemming met het wetsontwerp mogelijk was, aldus de betogen 
van Smeenk (ARP), Schmal (CHU) en Korthals (PvdV).13 Twijfels over de 
effectiviteit van die plannenmakerij had Smeenk wel; hij achtte "geschied
schrijving van de toekomst" verre van gemakkelijk. Schmal zag het zo
veelste researchinstituut opgericht, waarvan het nut - tenzij als oefenschool 
voor doctorandi - nog niet was aangetoond. De liberalen waren verheugd 
dat Huysmans het realisme had laten zegevieren. Bezorgd was Korthals wel 
over de politieke gezindheid van de medewerkers van het CPB. Als dit CPB 
een adviesorgaan zou zijn, diende er voor gezorgd te worden dat die advie
zen objectief zouden zijn. De uiterst linkerzijde in de oppositie toonde zich 
bij monde van Hoogcarspel (CPN) teleurgesteld. De oorspronkelijk idealis
tische geest van het wetsontwerp was verwaterd. Dat was "zeer begrijpelijk, 
gezien de reactionaire geest, die zich ook van de nieuwe regering heeft 
meester gemaakt".14 Maar "zakelijkheid behoeft aan idealisme niet in de 
weg te staan", aldus repliceerde Huysmans hierop.15 In ieder geval miste de 
CPN in het wetsontwerp de mogelijkheid om de planning uit te voeren en 
macht te verwerven over de grote bedrijven en "financiële kolossen", het
geen een juiste constatering was. Om te voorkomen dat Nederland een ko
lonie zou worden van het ongebroken Amerikaans kapitalisme, aldus 
Hoogcarspel, diende de arbeidsproductiviteit te worden opgevoerd, onder 
meer door inschakeling van de arbeiders in het opstellen van de economi
sche plannen. Een korte verwijzing naar de zijns inziens hoge ontwikkeling 
op sociaal-economisch gebied in de Sovjet-Unie dank zij centrale planning 
sloot zijn betoog af.16

In zijn antwoord heeft Huysmans sterk geleund op de betogen van Kor
tenhorst en die van de rechterzijde van de oppositie. Hij benadrukte dat het 
CPB geen beleid bepalende instantie was, maar een adviserende. In samen
hang hiermee was het van belang dat de minister op de desbetreffende vra
gen van Nederhorst toezei het Centraal Economisch Plan voorwerp van 
discussie in de Staten-Generaal te doen zijn. Het was de minister echter niet 
ontgaan dat het parlement geen aandacht had besteed aan de verwerking 
van de cijfers van het CPB bij de opstelling van de Rijksbegroting voor 1947 
(vgl. hfdst. IV, par. I. 1. b). Huysmans vond het verder administratief-tech- 
nisch vrijwel onmogelijk elke drie maanden een nota aan de Staten-Gene
raal uit te brengen over de vorderingen, die met de uitvoering van het door 
de regering bepaalde centrale plan waren gemaakt. Een jaar later zou blijken 
dat zelfs het jaarlijkse plan, officieel vanwege de onzekerheid over de eco
nomische vooruitzichten voor 1948, ontbrak. De Tweede Kamer ging ten
slotte zonder hoofdelijke stemming met dit wetsontwerp akkoord.17 De lin
kerzijde, tegen wie Huysmans zich allereerst heeft gericht in het Kamer
debat, heeft het ontnuchterende verhaal van de minister, die zich zo zeer

1242



Par. II. De inrichting van het economisch leven

had gedistantieerd van een staatssocialistische geleide economie en de vrij
heid van de particuliere ondernemer, zij het in zekere gebondenheid (PBO), 
in de periode na het herstel tot norm had verheven, geaccepteerd.

De behandeling in de Eerste Kamer leverde weinig nieuws op. Meer dan 
in de Tweede Kamer Kortenhorst had gedaan, juichte Wijffels (KVP) de in
stelling van een CPB toe. "Wij geloven niet, dat wij bij de economische ver
houdingen in ons land en in de gehele wereld een dergelijke observatiepost 
nog ooit zullen kunnen ontberen", aldus diens betoog op 17 april 1947. Na
mens de PvdA-fractie stelde Van de Kieft dat de regering die van de voort
schrijdende mogelijkheden van de economische wetenschap geen gebruik 
maakte, niet voor haar taak berekend was. Molenaar (PvdV) kon deze laatste 
stelling nog wel onderschrijven, al had hij - evenals Rip (ARP) - weinig fi
ducie in al die economische gissingen en ramingen, afhankelijk als men was 
van te veel onzekere factoren bij lange termijn-planning. Een regering met 
de CPN erin had het CPB niet zo behoeven te ontmantelen, aldus Van San
ten (CPN), die het wetsontwerp echter niet verwierp. "Juist uit een oogpunt 
van algemeen belang vind ik het buitengewoon nuttig, dat de verschillende 
groeperingen ongeacht de maatschappelijke inzichten een op zich zelf nut
tige instelling als het CPB aanvaardbaar achten. Op deze wijze kan construc
tief worden gewerkt", aldus Huysmans bij zijn constatering van de algeme
ne steun voor dit wetsontwerp. In diens antwoord werd een verduidelijking 
van belang gegeven. Wat moest worden verstaan onder het vaststellen van 
het centrale plan door de regering, zoals Molenaar vroeg? Dit was, "het be
palen van een zekere kijk, het vaststellen, het constateren van een zeker in
zicht, dat de regering heeft, gegrond op wetenschapelijke adviezen en in
zichten. Het betekent geenszins een terhandneming van de uitvoering en de 
uitwerking daarvan ten volle en geheel door de centrale regering of haar or
ganen, hetgeen menselijkerwijze gesproken ook uitgesloten moet worden 
geacht."18 De geleide economie lag dus nergens op de loer. Het wetsontwerp 
werd vervolgens zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De wet is sinds
dien op hoofdlijnen niet gewijzigd.19

Het CPB heeft ondanks de beperkte taakstelling een vaste plaats bij de be
leidsadvisering van de overheid veroverd. De directeur van het CPB nam 
vanaf het begin deel aan het beraad in de REA. Met Holtrop, de President 
van De Nederlandsche Bank, en de directeur-generaal van de BEB, vormde 
Tinbergen het groepje niet-bewindslieden, dat deel uitmaakte van deze on
derraad van het kabinet in de periode 1946-1948. Vermeld is in het vorige 
hoofdstuk dat het kabinet-Beel voor het eerst bij de begroting voor 1947 ge
bruik heeft gemaakt van de cijfers van het CPB om de overheidsuitgaven in 
een breder perspectief te plaatsen. In het parlement is geen aandacht besteed 
aan deze nieuwe wijze van presentatie van de begrotingscijfers tegen de 
achtergrond van andere economische grootheden. Wellicht is het hierdoor 
verklaarbaar dat Lieftinck het een jaar later aandurfde om de verwerking 
van de gegevens van het CPB over de gehele Nederlandse volkshuishou
ding, geraamd voor 1948, achterwege te laten om hem moverende reden (zie 
het vorig hoofdstuk, par. I. 3. b). Voor de PvdA-fractie in de Tweede Kamer
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was dit aanleiding tot de nodige klachten. Ook in later jaren zouden geregeld 
fricties tussen de regering en het parlement ontstaan over het al dan niet 
publiceren van plannen en prognoses afkomstig van het CPB.20

Voor de regering had het CPB, ook al was dit bureau een zuiver advies
orgaan geworden, zijn nut bewezen. Zo was met vrucht gebruik gemaakt 
van de gegevens die het CPB samen met afdelingen van Economische Za
ken had verzameld over de mogelijke besteding van de dollars die met de 
lening van de Wereldbank (1947) konden worden verkregen. Evenzo heeft 
het CPB bijgedragen aan de Nederlandse argumentatie voor het verkrijgen 
van Marshall-hulp. De twijfel van sommige Tweede Kamerleden over het 
nut van het CPB eind 1947 werd dan ook met een verwijzing naar deze acti
viteiten van het CPB door de regering bestreden. Van den Brink heeft als 
minister van Economische Zaken in de Tweede Kamer op 12 februari 1948 
de waarde van het CPB, zoals dat toen al enkele jaren draaide, onderstreept: 
wilde men het economisch beleid juist voeren, dan was het CPB onmisbaar 
en zeer belangrijk bij de coördinatie van de verschillende onderdelen van 
het economisch beleid. Aan de andere kant liet ook Van den Brink geen 
misverstand verstaan over de positie van het CPB. Het plan dat door het 
CPB werd opgesteld was naar de woorden van Van den Brink vooral een 
"oriënteringsschema, om de overheid bij het nemen van maatregelen 
voortdurend de detailpunten in verband met het grote geheel te doen be
schouwen". Ook al is sedertdien het prestige van het CPB toegenomen: het 
CPB beperkt zich tot het geven van een dergelijk schema; het heeft geen 
normatieve taak.21

b. De geleide economie slechts als tijdelijk verschijnsel
Nadat Van der Goes bij de Algemene Politieke Beschouwingen naar aan

leiding van de ordeningsvraagstukken slechts de bevestiging van de aan
kondigingen uit de regeringsverklaring had losgekregen, was de begrotings
behandeling van Economische Zaken de beste gelegenheid deze zaken uit te 
diepen. Allereerst was daarbij de positie van de overheid in de economie 
aan de orde, derhalve het vraagstuk van de geleide economie, naar aanlei
ding van de voordelen die Huysmans zag in het geven van ruimer baan aan 
het particuliere intiatief. Hij noemde constructieve wedijver, verbetering in 
kwaliteit en prijs van de producten en betere behoeftenbevrediging van de 
consument. Toch zag ook Huysmans een taak voor de overheid om des
noods in detail in het economisch leven in te grijpen, namelijk "ter be
scherming en behartiging van de belangen der sociaal zwakkeren". In de 
Tweede Kamer draaide Schilthuis deze stelling om. De overheid moest in 
het kader van centraal opgestelde plannen door middel van een goed amb
tenarenapparaat directe leiding geven bij de beslissingen van het bedrijfsle
ven. Daarnaast wilde hij dan wel de "bevruchtende werking van het parti
culier initiatief" erkennen. Zijn fractiegenoot Suurhoff verklaarde dit zo dat 
de PvdA etatisme afwees. "De almachtige totale Staat is voor ons, die ons 
gaarne personalisten noemen, evenzeer een schrikbeeld als voor wie ook." 
Het toezicht moest derhalve gerealiseerd worden via de bedrijfsorganisatie,
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waarbinnen dan een stevige en actieve vertegenwoordiging van het al
gemeen belang moest zijn opgenomen. Het bedrijfsleven zelf diende, om in 
de bedrijfsorganisatie het algemeen belang tot zijn recht te doen komen, een 
minder kapitalistische mentaliteit te hebben.22

De overige fracties, die zich over dit thema hebben uitgesproken, steun
den Huysmans in zijn streven de ambtelijke bemoeienis met het bedrijfsle
ven terug te schroeven. Koersen (KVP) vond dat de noodtoestand in het 
land, waardoor overheidsingrijpen geboden was, was geëindigd. De over
heid kon zich gaan bepalen tot de eigenlijke taak, die niet verder diende te 
gaan dan algemene leiding en toezicht. Wat verzorgd kon worden door la
gere organen moest daaraan worden overgelaten. De bedrijfsorganisatie was 
daarvoor een goede weg, al zag hij in die bedrijfsorganisatie eerder een mo
del waarbinnen sociaal-economische vraagstukken van de bedrijven wer
den opgelost dan een middel om de controle van de staat te delegeren. De 
KVP wilde zo spoedig mogelijk ruimte voor ondernemers die de beslom
meringen en risico’s wilden overnemen van de staat. Het liberale Kamerlid 
Korthals toonde zich zeer ingenomen met het optreden van deze minister, 
die het prestige van het departement, dat geleden zou hebben onder mini
ster Vos, weer opvijzelde. Ook voor Korthals was overheidsingrijpen ge
rechtvaardigd in een tijd van schaarste-economie. Daarna diende de over
heid de algemene leiding in de economie uit te oefenen, omdat ook volgens 
de beginselen van de PvdV er een taak was voor de overheid in het sociaal- 
economische. Voorop echter diende te staan de erkenning dat het particu
liere initiatief de motor was van de samenleving en dat in gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid het welzijn van allen moest worden verzorgd.23 
In de Eerste Kamer zou de liberaal Stikker het in dit kader betreuren dat de 
sfeer van eensgezindheid van kort na de oorlog was verdwenen en partij
politiek werd bedreven ter verwezenlijking van ideologische toekomstdro
men. De Stichting van de Arbeid werd door hem - en door Van den Brink 
(KVP) - ten voorbeeld gehouden als de wijze waarop die gemeenschappelij
ke verantwoordelijkheid werd uitgeoefend en de sociale vrede werd verze
kerd. De overheid had hierop slechts een aanvullende taak, door een juiste 
loon- en prijspolitiek te voeren en de sfeer van overleg te bevorderen.24 De 
ARP en CHU hebben eveneens in algemene zin aangedrongen op vermin
dering van de ambtelijke druk en op verlening van grotere vrijheid aan het 
bedrijfsleven.

Huysmans heeft in zijn antwoord gesteld de voor- en nadelen verbonden 
aan de detailbemoeienis van de overheid met het bedrijfsleven te moeten 
afwegen. De terugtred van de overheid kon slechts worden aanvaard als ze
kerheid was verkregen dat een chaos op voorzieningsgebied kon worden 
voorkomen. Het verlenen van grotere vrijheid voor het bedrijfleven be
hoefde echter niet te wachten tot herstel van het vooroorlogse voorzie- 
ningsniveau bereikt was. In de eerder ingediende Memorie van Antwoord 
aan de Tweede Kamer met betrekking tot het Centraal Economisch Plan 
(CPB) had de regering de prognose gedaan dat de periode van welvaartsher- 
stel voor Nederland voor meerdere sectoren van de volkshuishouding
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"waarschijnlijk zal liggen tussen de vijf en acht jaar, voor andere vermoe
delijk nog langer zal duren". De regering kon niet, zonder het risico te lopen 
dat de coalitie over dit thema ernstig verdeeld zou raken, voor een zo lange 
periode het geldende regime aan voorschriften en controles voor het be
drijfsleven handhaven. Begrijpelijk dat de regering de toezegging deed dat al 
in de herstelperiode de overheidsbemoeienis met het economisch leven zou 
worden teruggedrongen. Ook de taak voor de overheid bij de nieuwe ont
wikkeling die Nederland behoefde - de industrialisatie - zou er een van in
directe aard zijn, aldus Huysmans, zoals bij de verzorging van goed (tech
nisch) onderwijs, economische voorlichting en credietverlening. De rest 
moest aan het vrije initiatief worden overgelaten, waarbij de bedrijfsorgani
saties een grote rol kon spelen. Geleide economie in de zin van het schep
pen van het tegendeel van de liberale economie, die er van uit gaat dat de 
ondernemer het algemeen belang het beste dient door het eigen belang te 
cultiveren, vond in Huysmans een voorstander. Doelde men op een eco
nomie die de vrijheid van de mens om waar mogelijk zijn belangen op re
delijke wijze waar te nemen wenste te beknotten, dan achtte de minister 
zich daarvan een tegenstander. Zo gesteld kon iedereen wel de minister bij
vallen. Omdat Huysmans ook wel begreep dat hiermee het vraagstuk in 
hoeverre de overheid nog moest ingrijpen in het economisch leven niet 
was opgelost, vond hij het al met al maar beter het begrip geleide economie 
te laten voor wat het was en "door daden te tonen hoe men de menselijke 
waardigheid, de rechten van de maatschappij, de samenleving en het alge
meen belang in aanmerking wil nemen en op de voorgrond wil schui
ven".25

Na een vol jaar ministerschap van Huysmans kon de linkerzijde de re
kening opmaken van een beleid dat door Huysmans zelf ironisch werd ge
kenschetst als niet uitgesproken socialistisch van karakter.26 Voor de PvdA- 
fractie in de Tweede Kamer bewoog het economisch beleid zich te veel in 
conservatief-liberale richting. Van de toepassing van de plangedachte was 
weinig terecht gekomen en een structuurplan voor de industrialisatie was 
uitgebleven. Te veel werd gewacht op initiatieven van het bedrijfsleven. 
Hoe moest zo de groeiende bevolking aan werk worden geholpen? Deze 
klachten hebben tot een felle reactie van de KVP-fractie in dezelfde Kamer 
geleid in het Voorlopig Verslag op de begroting van Economische Zaken 
voor 1948. De KVP-Kamerfractie vond dat planpolitiek niet moest zijn "het 
wringen van het bedrijfsleven in een keurslijf van moderne slavernij en 
het gevangen houden van het Nederlands bedrijfsleven in een net van ge
boden, verboden, vergunningen en formulieren, waarin het momenteel als 
gevolg van oorlog en wereldgebrek helaas nog is verstikt".27 De KVP-fractie 
was "voorstander van een georganiseerd en geordend gemeenschapsleven, 
waarvan het uitgangs- en zwaartepunt ligt bij een verantwoordelijke zelf
werkzaamheid van de werkgevers en werknemers in de ondernemingen in 
het verband van een goed georganiseerd bedrijfsleven onder het wakend 
toezicht en de positieve algemene leiding van de centrale overheid". De 
concrete overheidsbemoeiingen van dat moment hadden met deze norm

1246



Par. II. De inrichting van het economisch leven

niets uitstaande en het was volgens de KVP-fractie in de Tweede Kamer dan 
ook onjuist om de ambtelijke bemoeiing uit een schaarste-economie als 
norm te nemen voor de toepassing van een geleide economie. Voor deze 
KVP-fractie was het dan ook terecht dat de minister zich voorstander had 
betuigd van het particulier initiatief, voor zover dit geen ontoelaatbare 
machtsposities schiep en waar dit het algemeen welzijn ten goede kwam. 
Zelfwerkzaamheid van het bedrijfsleven en een goede samenwerking tus
sen overheid en bedrijfsleven waren in deze visie de kernen van een goed 
economisch beleid. Alleen zo kon, zoals Kortenhorst het later in de Kamer 
verwoordde, het juiste klimaat voor de industrialisatie worden geschapen.28

De fricties tussen de twee regeringspartijen over de mate waarin de over
heid zich met het economisch leven moest bemoeien, ontstaan ook door de 
wijze waarop Huysmans de compromissen van het regeerakkoord had 
geïnterpreteerd en elke politieke speelruimte over deze compromissen al tot 
het minimum had beperkt, werden nog aangescherpt door het aantreden 
van Van den Brink als minister. De begroting van Economische Zaken 
moest door hem worden afgewikkeld. Nederhorst toonde zich in de Tweede 
Kamer op 10 februari 1948 ten overstaan van de nieuwe minister bitter 
teleurgesteld over het beleid van dit departement. Er was door de minister 
van Economische Zaken geen daadkracht getoond. Wetgeving van belang 
was achterwege gebleven; er was niets geordend. Door het ontbreken van 
een plan, waarover kon worden gediscussieerd, ontbrak elk inzicht over het 
beleid en de economische ontwikkelingen in Nederland. Zolang de organen 
nog niet bestonden, waaraan de staat taken in de economische besturing van 
het land kon afstoten - het subsidiariteitsbeginsel, waarmee Nederhorst wel 
kon instemmen - , diende de overheid haar verantwoordelijkheid te ne
men.29 Veel bijval ondervond de PvdA-woordvoerder niet, ook niet van de 
CPN. Smeenk (ARP) ontkende niet dat de overheid op dat moment heel wat 
te verzorgen had. Maar van een blijvende staatsleiding, bijvoorbeeld via een 
invloed op de bedrijfsorganisatie, moest hij niets hebben. In beginsel dien
den de bedrijfsorganen zo souverein mogelijk eigen regelingen te kunnen 
opstellen, waarbij de overheid had te waken voor het algemeen welzijn. De 
CHU en de VVD wezen de geleide economie ook krachtig af. Kortenhorst 
(KVP) vond dat alle overheidsbemoeiing slechts tot doel moest hebben het 
bevorderen van de vrijheid, niet een absolute vrijheid, maar een in ge
adelde vorm: die van bedrijfsorganisatie.30 Volgens Haken (CPN) had deze 
hele discussie over geleide economie weinig zin, aangezien niet de geleide 
of vrije economie ter discussie stond, maar een door monopolies beheerste 
Amerikaanse vorm van economie. Het enige plan dat inmiddels op tafel lag 
was het Amerikaanse Marshall-plan.31

Het antwoord van Van den Brink moet ontnuchterend hebben gewerkt 
bij de PvdA. Hij plaatste zich voor alles op basis van de realiteit. De econo
mische vormgeving moest derhalve worden beoordeeld naar de doelmatig
heid. Een totaal gebonden economie, noch een relatief vrije economievorm 
waren volgens de minister in staat de welvaart voor het land te verzekeren. 
De juiste vorm was afhankelijk van de omstandigheden van tijd en plaats.
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"Wat ik zoek, is het economisch doelmatigste." Overheidsbemoeienis 
mocht de burgers in hun economisch handelen niet beknotten. "Dan vallen 
de motorische en regulerende krachten in het bedrijfsleven weg." Het beste 
evenwicht in Nederland kon worden gevonden in de Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie die hij dan ook met kracht wenste te bevorderen.32 De 
PBO werd hier door de minister handig als politiek-psychologisch instru
ment gebruikt om de discussie over de geleide economie te smoren, zoals 
hij de PBO ook had ingezet om de plannen voor socialisatie voorlopig in de 
ijskast te zetten (zie volgende subparagraaf). Daarmee kreeg de PBO wel een 
bijzonder grote taak toegewezen: te bewijzen dat discussie over geleide eco
nomie en socialisatie overbodig waren geworden.

Zoals in hoofdstuk IV, par. V.3.d, De Organisatie voor Europese Econo
mische Samenwerking, is beschreven, heeft Nederhorst namens de fractie 
van de PvdA in de Tweede Kamer op 1 juli 1948 bij de behandeling van het 
wetsontwerp tot goedkeuring van het OEES-Verdrag, in samenwerking met 
de KVP-Kamerfractie, bij motie de genoemde verwijzing door Van den 
Brink naar de PBO als middel om tot sociaal-economische ordening te ko
men en socialisatie overbodig te maken willen vastleggen. Deze motie is op 
30 november 1948 door de Tweede Kamer in meerderheid aanvaard. Daar
mee werd de hiervoor aangeduide bijzondere taak van de PBO concreet 
aangegeven. Met deze motie heeft de PvdA-fractie in de Tweede Kamer het 
vrijwel tegelijkertijd aanhangig gemaakte wetsontwerp op de PBO, dat een 
compromis was tussen de wensen van de PvdA (ordening van bovenaf) en 
de KVP (ordening door de bedrijfsgenoten zelf), willen aanvaarden en er de 
thema's geleide economie en socialisatie (volgende subparagraaf) min of 
meer voor opgegeven. Van den Brink had de socialisten waar hij ze, vol
gens eigen zeggen achteraf, hebben wilde.

c. De socialisatie gefrustreerd
Geen politiek punt uit de regeringsverklaring is zo snel ten offer gevallen 

aan de veranderde politieke krachtsverhoudingen in Nederland als de so
cialisatie, die in de vernieuwingsgedachte na de oorlog, zoals die werd ge
koesterd door de NVB en de PvdA, een voorname plaats innam. Het in ja
nuari 1946 gepubliceerde programma van de PvdA-i.o. plaatste de socialisa
tie in het kader van de ordening van het bedrijfsleven. De socialisatie van 
de beschikkingsmacht of van de eigendom van de voortbrengingsmiddelen 
diende te worden toegepast met het algemeen welzijn als richtsnoer. In het 
urentieprogram van de PvdA uit 1946 werd concreet om socialisatie van de 
circulatiebank, het mijnbedrijf, bedrijven van openbaar nut en monopolis
tische bedrijven gevraagd. Onder socialisatie werd begrepen het in gemeen- 
schapshanden brengen van deze bedrijven. Totdat Van der Goes in novem
ber 1946 in de Tweede Kamer dit zou nuanceren, was er alle reden om te 
menen dat de PvdA hierbij nationalisatie op het oog had. Vandaar dat 
Romme in De Volkskrant begin 1946 het gemeenschapsbezit van de voor
naamste productiemiddelen, zoals de toenmalige premier Schermerhorn 
dat als beleidsdoel had geformuleerd, met kracht had afgewezen: een derge-
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lijke concentratie van economische macht in handen van de staat was te ge
vaarlijk voor de geestelijke en staatkundige vrijheid in het land. De KVP 
had zo haar eigen ideeën over de wijze waarop de economie geordend kon 
worden: de PBO moest de garantie bieden dat het algemeen belang vol
doende door het bedrijfsleven in het oog werd gehouden. Vernieuwing in 
de productieverhoudingen wilde de KVP, aldus het urgentieprogram-1946, 
bereiken door herziening van het vennootschapsrecht, waardoor medezeg
genschap van de werknemers werd verkregen, en vooral door verbreiding 
van het bezit door deelneming van de bevolking in de eigendom van de 
productiemiddelen.33

De regeringsverklaring van 5 juli 1946 had alleen de socialisatie van De 
Nederlandsche Bank, waarvoor al de commissie-De Vries was ingesteld en 
het nodige werk had verzet, vanwege de centrale positie van deze instelling 
in het credietwezen voorzien. Ten aanzien van andere daarvoor blijkens in 
te stellen onderzoek in aanmerking komende bedrijven werd, zoals was 
vastgelegd in de Proeve van een regeringsprogram van Beel, de voorberei
ding van voorstellen aangekondigd. Deze formulering was reden voor de 
nodige schermutselingen in de Tweede Kamer. Hoewel Van der Goes wist 
dat de KVP niets van socialisatie moest hebben en daarvan bij de opstelling 
van het regeringsprogram had doen blijken en de PvdA zich bij de com- 
promisformule van dat program had neergelegd, kwam de PvdA-fractie- 
voorzitter toch op deze zaak terug. In het debat over de regeringsverklaring 
op 9 juli 1946 drong Van der Goes concreet aan op socialisatie van de - nog 
resterende particuliere - mijnen, waarvoor een onderzoek weinig tijd mocht 
vergen. Socialisatie van andere bedrijven zou zeer spoedig tot wetsvoorstel
len moeten leiden, in 's lands belang. Romme zei in het debat over de rege
ringsverklaring dat de KVP tegenstander was van socialisatie als stelsel van 
productie, maar dat zij voorstander zou zijn "voor zover komt vast te staan, 
dat op grond van het bijzonder karakter van de betrokken bedrijfstak de ei
gendom er van bij particulieren, ook al is de kring er van nog zo wijd, gro
tere gevaren oplevert dan de eigendom bij de staat of bij de gemeenschap".34 
Niet alleen het regeringsblok was over dit thema verdeeld; ook de oppositie 
reageerde uiteenlopend op de socialisatieparagraaf in de regeringsverklaring. 
In de visie van de CPN-woord voerder Wagenaar was de regeringsverklaring 
op dit punt een troostprijs voor de socialistische kiezers, aangezien het pro
gram het land "verder van het socialisme afhoudt dan ooit".35 Voor de 
rechtse oppositie was de regeringsverklaring inzake socialisatie het uiterste 
dat aanvaardbaar was. Bierema (PvdV) achtte het schadelijk op dit gebied 
ideologische doeleinden na te streven. Het algemeen belang moest bij socia
lisatie het enige criterium zijn, aldus deze liberaal. Dit criterium werd ook 
door Tilanus (CHU) gehanteerd, die de regeringsvoorstellen inzake sociali
satie daarom wilde afwachten.36

Beel heeft in zijn antwoord aan de Tweede Kamer op 10 juli 1946 sociali
satie bij voorbaat beperkt tot bedrijven van algemeen nut die nog niet in 
gemeenschapshanden waren of tot bepaalde monopolistische bedrijven, 
waarvan na onderzoek om redenen van algemeen belang socialisatie gebo
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den was.37 Dit was de formule, zoals die bij het opstellen van de definitieve 
versie van de Proeve van een regeringsprogram bij de kabinetsformatie was 
overeengekomen (zie hoofdstuk I, par. III. b.2).Dat betekende dat naast De 
Nederlandsche Bank, waarvan "socialisatie" was afgesproken, niet veel 
meer dan de particuliere mijnbouw en enige nuts- en vervoersbedrijven 
voor dergelijke socialisatie in aanmerking konden komen. Aangezien Beel 
zeer goed had bemerkt dat zelfs de compromis tekst over de socialisatie in de 
regeringsverklaring de nodige onrust in de KVP-gelederen en het rechter- 
deel van de oppositie in de Tweede Kamer had verwekt, benadrukte hij dat 
socialisatie altijd bij wet zou geschieden en de Kamer derhalve altijd voor
stellen op dit punt zou kunnen beoordelen. Verrassingen waren derhalve 
uitgesloten.38 In de Troonrede van 23 juli 1946 liet de regering socialisatie 
van nog niet in gemeenschapsbezit overgegane openbare nutsbedrijven en 
van monopoliebedrijven afhangen van bepaalde waarborgen die de PBO 
kon bieden, een formulering die al bij de formatie van het kabinet-Beel was 
overeengekomen. De vraag was maar of dit standpunt ook zo gelezen mocht 
worden - zoals kennelijk de socialisten zouden gaan doen - dat socialisatie 
zou kunnen worden onderzocht, wanneer tevoren vast zou staan dat de 
PBO vanwege de gekozen wetsconstructie die garanties voor goede sociaal- 
economische verhoudingen en voor het consumentenbelang niet zou kun
nen geven. De regering zou later bij monde van Van den Brink hierover 
uitsluitsel geven en de socialisten van een illusie beroven: de ervaring met 
de PBO zou moeten uitwijzen of socialisatie nog nodig was. Concreet werd 
in de Troonrede-1946 aangekondigd, dat socialisatie van de mijnen zou 
worden bevorderd, zodra een commissie het algemeen belang daarvan zou 
hebben bevestigd. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede 
Kamer in november 1946 heeft Van der Goes nog eens met nadruk ver
klaard dat voor de PvdA socialisatie van het gehele mijnbedrijf op dat mo
ment en van andere sleutelindustrieën later "een onafwijsbare noodzake
lijkheid" was. Deze socialisatie behoefde echter volgens hem, anders dan 
Schouten (ARP) in hetzelfde debat als bezwaar tegen dit socialistische stok
paardje had aangevoerd, geen staatsexploitatie te betekenen, maar kon ook 
de vorm aannemen van een coöperatie of een beheer door lagere publiek
rechtelijke organen.39 Omdat Beel in deze Kamerdebatten aankondigde dat 
op korte termijn een commissie voor de socialisatie van de mijnen zou 
worden ingesteld - zulks geschiedde op 26 november 1946 - en Lieftinck kon 
mededelen dat de wetsontwerpen inzake de nationalisatie van De Neder
landsche Bank en de nieuwe Bankwet vrijwel gereed waren, kon dit thema 
als onderdeel van het algemene regeringsbeleid voorlopig worden afgeslo
ten.40 De PvdA was een kluif toegeworpen en de KVP wist dat het kabinets- 
compromis nauwkeurig werd bewaakt. Het rechterdeel van de oppositie 
wilde, zoals aangekondigd, de betreffende wetsontwerpen afwachten.

Het onderwerp socialisatie kwam weer aan de orde bij de behandeling 
van de begroting van Economische Zaken voor 1947. De socialisten wilden 
wel eens weten wat minister Huysmans van socialisatie vond. Zou hij na
melijk van mening zijn dat socialisatie onzin was, dan kon worden ver-
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wacht dat verder onderzoek naar het nut van socialisatie van andere bedrij
ven dan de mijnen wel eens op zijn verzet alleen zou kunnen stranden. 
Suurhoff (PvdA) vroeg daarom op 11 december 1946 of de minister, die zei 
het algemeen welzijn in het economisch leven te willen laten prevaleren 
boven de particuliere belangen, socialisatie van bepaalde ondernemingen 
zou willen laten onderzoeken. Het socialistisch Kamerlid stelde voor om 
bedrijfstakken met vergaande monopolievorming, met verouderde bezits- 
en bedrijfsverhoudingen, die het onmogelijk maakten tot een efficiënt be
drijfsbeheer te komen, of bedrijfstakken, waarbij zo vitale volksbelangen of 
belangen van de wederopbouw waren gemoeid dat men die niet langer in 
particuliere handen kon laten, hiervoor in aanmerking te brengen. Het was 
een vraag die Kortenhorst (KVP) zonder meer al weinig actueel vond, ge
zien de ambtelijke controle op dat moment in het bedrijfsleven. Huysmans 
heeft Suurhoff weinig illusies gelaten. "Wanneer in een bepaald bedrijf deze 
wenselijkheid (tot socialisatie) zou blijken, zal ik niet dralen om naar de 
noodzaak ener socialisatie een onderzoek te doen instellen, maar ik be
schouw principieel de particuliere ondernemingsvorm als de normale 
vorm, zodat ik geen aanleiding heb als zodanig een onderzoek te doen in
stellen naar de noodzakelijkheid van socialisatie van enig bedrijf, indien 
geen summiere, doch duidelijke aanwijzing daartoe bestaat." Later zei de 
minister in de Eerste Kamer het ontoelaatbaar te achten dat monopolistische 
(wereld-) concerns een beleid zouden voeren dat het volksbelang zou be
dreigen. Ook erkende hij dat bepaalde industriële projecten vanwege het te 
grote financiële risico alleen met overheidssteun konden worden opgezet. 
Of er dan gekozen moest worden voor een door de overheid geleid en be
heerd bedrijf of voor overheidsparticipatie (b.v. KLM) hing volgens 
Huysmans van talloze factoren af. Duidelijk was in ieder geval dat 
Huysmans de door Suurhoff genoemde problemen in enkele bedrijfstakken 
wel erkende, maar dat het antwoord nog niet gevonden behoefde te worden 
in socialisatie. Huysmans achtte socialisatie ook daarom een gevaarlijk 
experiment, omdat over de noodzaak daarvan een zeer groot deel van het 
Nederlandse volk negatief oordeelde, Tenslotte was hij, zoals hij tegenover 
de Eerste Kamer op 18 april 1947 verklaarde, bevreesd dat dit soort experi
menten buitenlandse geldschieters zou kunnen afschrikken. De actieve 
welvaartspolitiek - deel van het aangekondigde regeringsbeleid - , waarbij 
het gehele sociaal-economische leven werd getoetst aan de norm van het al
gemeen belang op dat moment, bood naar de mening van Huysmans ge
noeg mogelijkheden om een ongebreidelde economie, met alle willekeur 
vandien, te vermijden.41 De antwoorden van Huysmans maakten duidelijk 
dat van deze minister op het terrein van de socialisatie weinig meer kon 
worden verwacht dan medewerking aan het onderzoek betreffende de 
socialisatie van de mijnen. Onderzoek naar socialisatie van andere bedrij
ven, zoals de PvdA had gewenst, werd door deze minister voorlopig niet in 
overweging genomen.

De PvdA nam de draad weer op, toen in het najaar van 1947 de Algemene 
Politieke Beschouwingen werden gehouden. Hoe stond het met de
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socialisatie van de monopolistische bedrijven, aldus Van der Goes (PvdA), 
die overigens aantekende dat geen democratisch socialist de socialisatie 
wilde, "als niet de geestelijke vrijheid gewaarborgd blijft, garantie tegen 
misbruik van recht, eventueel administratieve rechtspraak, aanwezig is en 
door bedrijfsorganisatie en functionele decentralisatie het dagelijkse leven 
van het te socialiseren bedrijf buiten het onmiddellijke machtsbereik van de 
Leviathan in Den Haag wordt gesteld".42 Beel vond dat men er beter aan 
deed eerst de resultaten van het onderzoek naar de wenselijkheid van de 
socialisatie van de mijnen en van de commissie ter voorbereiding van de 
PBO af te wachten.43 Dit vage antwoord van de minister-president heeft er 
ongetwijfeld toe bijgedragen dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer alle 
aandacht op Economische Zaken richtte om inzake de socialisatie duidelijk
heid te verkrijgen. Het Voorlopig Verslag op de begroting van dit departe
ment voor 1948 stond vol socialistische grieven. Volgens de PvdA-fractie 
waren veel van de door de regering gedane toezeggingen niet gestand 
gedaan. Onderzoek naar de mogelijkheden van socialisatie was achterwege 
gebleven, zo werd als eerste punt genoemd. Waar de regering bepaalde mo
nopolistische economische activiteiten zelf had gehekeld en de PBO als 
oplossing van veel problemen in het economisch leven had genoemd, vond 
de PvdA-fractie het te betreuren dat een regeling voor het trust- en kartel- 
wezen en een wetsontwerp op de PBO tot dan toe waren uitgebleven. De 
KVP-fractie liet in hetzelfde Kamerstuk aantekenen dat socialisatie (en na
tionalisatie) slechts een laatste mogelijkheid diende(n) te zijn, aangezien 
"socialisatie de ontwikkeling van de persoonlijkheid remt, het algemeen 
welzijn niet dient en het geestelijk welzijn bedreigt".44 Met dit standpunt 
werd de minister het groene licht gegeven om de socialisten op dit punt de 
pas af te snijden. In de Memorie van Antwoord van 29 december 1947, die 
Huysmans nog net zelf had kunnen doen opstellen naar zijn richtlijnen, 
werd de beschuldiging dat de regering in wezen geen constructieve econo
mische politiek had gevoerd kortweg afgewezen. Een bepaalde economische 
politiek was niet conservatief, omdat het geen socialistische politiek was, al
dus de minister.

Het punt van socialisatie zou zeker bij de mondelinge gedachtenwisseling 
in de Kamer een grote rol hebben gespeeld, indien niet de wisseling in het 
ambt van minister van Economische Zaken had plaats gevonden. De nieu
we man aan de top, Van den Brink, maakte van de gelegenheid gebruik om 
snel aan de Kamer te laten weten dat hij wel andere dingen aan zijn hoofd 
had dan in te gaan op de door de PvdA aangekaarte kwesties. In de nota naar 
aanleiding van het Verslag van 2 februari 1948 liet hij de Tweede Kamer 
weten dat de regering eerst dan pas socialisatie zou overwegen als gebleken 
zou zijn dat de PBO bepaalde waarborgen onvoldoende kon bieden. De na
druk viel derhalve op de ervaring uit de praktijk van de PBO. Eerst daarna 
zou kunnen worden nagegaan of in concrete gevallen, waarin socialisatie 
werd overwogen, de socialisatie inderdaad om redenen van algemeen be
lang geboden en doelmatig zou zijn. Tegelijk liet Van den Brink weten dat 
hij de voorbereiding voor een wetsontwerp op de PBO zou versnellen.45
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Van den Brink had hiermee een bepaalde interpretatie gegeven aan de 
passage over socialisatie in de Troonrede van 1946. De socialisten hadden 
het er moeilijk mee, omdat zij altijd regeringsverklaring en Troonrede-1946 
in eikaars verlengde hadden gezien. In de regeringsverklaring was onder
zoek naar socialisatie los gezien van de PBO, zodat mocht worden aangeno
men dat de Troonrede alleen maar had willen aangeven dat de PBO bij de 
overweging van socialisatie een belangrijke rol diende te spelen, niet op 
grond van praktijkervaring, maar op basis van hetgeen op voorhand bekend 
kon zijn omtrent de mogelijkheden van een PBO. Suurhoff verklaarde dan 
ook op 12 februari 1948 in de Tweede Kamer dat de minister met zijn uitleg 
had geraakt aan een kwestie die voor de socialisten "van uitermate groot ge
wicht" was, ook "in politiek opzicht".46 Kortenhorst (KVP) schoot de minis
ter te hulp, daar hij zich de exponent achtte "van wat in de katholieke partij 
omtrent vraagstukken, die met socialisatie samenhangen, leeft".47 De KVP 
zou alles, wat in de regeringsverklaring en de Troonrede uit 1946 was gezegd 
over socialisatie, loyaal uitvoeren. Van den Brink nam van deze KVP-uitleg 
afstand. Hij hield vast aan de uitleg van de Troonrede-1946, zoals hij die had 
gegeven. Hoewel in een hoogst uitzonderlijk geval de invoering van de 
PBO niet behoefde te worden afgewacht om tot socialisatie te besluiten - de 
nationalisatie van De Nederlandsche Bank was daarvan een voorbeeld -, 
meende hij dat het in bijna alle gevallen onmogelijk was een weloverwo
gen oordeel te vellen over de noodzaak van socialisatie van delen van het 
economisch leven of van bedrijfstakken, zolang niet concreet vaststond hoe 
de PBO er ging uitzien en was beoordeeld of de PBO in staat was het alge
meen welzijn te dienen. Pas bij gebleken tekortkomingen in de PBO kon 
men volgens hem op dit thema terugkomen.48

De PvdA heeft zich bij dit standpunt van Van den Brink neergelegd. 
Woordvoerders van de fracties van de PvdA zijn bij de behandeling van de 
begroting van Economische Zaken voor 1948 niet meer op dit onderwerp te
ruggekomen. Wel heeft de PvdA in haar verkiezingsprogram voor 1948 
vastgehouden aan een artikel over de wenselijkheid van socialisatie van 
bedrijven van openbaar nut en van daarvoor uit een oogpunt van alge
meen belang in aanmerking komende bedrijven. Van den Brink, overge
gaan als minister van Economische Zaken, bleef, daarnaar gevraagd door de 
PvdA - bijvoorbeeld in de persoon van oud-minister Vos, die lid van de 
Tweede Kamer was geworden -, bij zijn standpunt: socialisatie moest alleen 
bij gebleken noodzaak, na beoordeling van de werking van de PBO, worden 
overwogen.49 Het kon daarom wel eens lang gaan duren. Suurhoff (PvdA) 
heeft begin 1948 al voorspeld dat het standpunt van Van den Brink neer
kwam op "uitstel van het socialisatie-onderzoek tot St. Juttemis". Dat had 
hij goed gezien.

d. De socialisatie van de mijnen bestudeerd
Bij KB van 26 november 1946 werd een staatscommissie ingesteld met de 

opdracht advies te geven over de vraag of het algemeen belang wijziging in 
de positie van de nog resterende particuliere steenkoolmijnen in Nederland
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door socialisatie of anderszins vorderde en zo ja, op welke wijze de positie 
van deze ondernemingen en van de daarin rechthebbenden zou zijn te re
gelen, "zonder dat verkregen rechten meer worden geschaad dan door het 
algemeen belang wordt geëist". Met dit KB werd aan de afspraak daarom
trent bij de kabinetsformatie en de aankondiging in de Troonrede van 23 
juli 1946 gevolg gegeven. Op 10 december 1946 installeerde Huysmans de 
commissie, samengesteld uit enkele mijnbouwdeskundigen, KVP-kopstuk- 
ken op het gebied van de economie en de bedrijfsorganisatie (de Tilburgse 
hoogleraar Cobbenhagen en de al genoemde Van der Grinten), de PvdA- 
Kamerleden Van der Goes en Hofstra, een hoogleraar (Rotterdam NEH) in 
het arbeidsrecht (Slotemaker), onder voorzitterschap van de raadadviseur 
voor het Mijnwezen van Economische Zaken, mr. N.C. Couvée.50

De opdracht van de commissie was ruim gesteld. Zoals Huysmans in zijn 
installatierede naar voren bracht waren de vier particuliere mijnen in Lim
burg door het Buitengewoon Mijnbesluit van 26 april 1945 (Stbl. F. 63) we
gens de noodzaak maatregelen te treffen ter vergroting van de winning van 
delfstoffen tijdelijk onder overheidsbeheer gesteld. Nog afgezien van het 
advies over het vraagstuk van de socialisatie zou de commissie alleen al 
van groot nut kunnen zijn bij de advisering aan de regering over de vraag 
hoe aan de tijdelijke onder-beheer-stelling een einde kon worden gemaakt. 
Of socialisatie een oplossing kon zijn voor het vraagstuk op welke wijze het 
staatsbeheer over de particuliere mijnen kon worden beëindigd werd door 
Huysmans in zijn installatierede sterk betwijfeld. Het begrip socialisatie was 
volgens hem te vaag en de meningen over de wenselijkheid van socialisatie 
in het algemeen waren in Nederland zo verdeeld dat hij het beter vond de 
commissie te vragen naast socialisatie ook andere vormen voor de oplos
sing van het vraagstuk van de particuliere mijnbouw te onderzoeken. "Het 
staat voor mij vast, dat de norm voor een overheidsingrijpen in gevestigde 
rechtsverhoudingen moet worden gebonden aan de noodzaak daartoe op 
grond van het algemeen belang." Wellicht is ten departemente en in be
paalde politieke kringen gedacht aan de mogelijkheid om de coördinatie 
tussen de particuliere mijnbouw en de staatsmijnen ter verzekering van het 
algemeen belang én het bedrijfsbelang dwingend op te leggen via de onmid
dellijk na de oorlog onder sterke druk van de toenmalige minister van So
ciale Zaken in het tweede kabinet-Gerbrandy (en lid van de Eerste Kamer 
voor de RKSP/KVP sedert 20 november 1945), ir. F.C.M. Wijffels, ingestelde 
bedrijfsorganisatie voor de mijnindustrie (bij KB van 20 juni 1945, Stbl. F. 
99,werd het Mijnstatuut vastgesteld; aansluitend hierop werd op 18 oktober
1945 de Mijnindustrieraad MIR geïnstalleerd). Zoals bij het onderwerp so
cialisatie is vermeld is de bedrijfsorganisatie met zoveel woorden van de 
kant van de minister van Economische Zaken in 1948 ook gezien als de op
lossing van het socialisatievraagstuk in het algemeen.51 De MIR had een 
voorbeeldfunctie, zoals in de volgende subparagraaf zal worden uiteengezet.

Op 1 juli 1948 bracht de commissie-Couvée rapport uit aan de Kroon. Het 
rapport kwam, na formulering van de eisen van het algemeen belang met 
betrekking tot het mijnbedrijf, tot de conclusie dat de particuliere mijnen,
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gezien de positie waarin zij zich bevonden, niet een minder sociaal beleid 
hadden gevoerd dan de Staatsmijnen en het werk hadden gedaan in over
eenstemming met de eisen, die in het verleden uit het oogpunt van alge
meen belang konden worden gesteld. Deze conclusies sloten niet uit dat 
moest worden ingegrepen in de positie van de particuliere mijnbouw. In
grijpen werd echter niet gevorderd door enig wanbeheer. De gewijzigde po
sitie van de kolenmijnbouw tot basisindustrie voor de nationale economie 
na de oorlog - voornamelijk veroorzaakt door de wereldschaarste aan 
brandstof en het deviezen tekort - was van tijdelijke aard. De opvatting over 
de eisen die aan ondernemingen in het kader van de verzorging van het al
gemeen welzijn konden worden gesteld was volgens de commissie daaren
tegen blijvend veranderd. Een meerderheid van de commissie vond dat op 
grond van deze veranderde visie socialisatie een te diep ingrijpend middel 
was als met andere middelen hetzelfde doel, de verzorging van het alge
meen belang, kon worden gediend. "Slechts wanneer het algemeen belang 
grotelijks wordt geschaad door het individu eigenaar te laten, is de gemeen
schap gerechtigd de eigendom aan het individu te ontnemen. De eigendom 
is een recht dat ook de gemeenschap heeft te eerbiedigen." De meerderheid 
van de commissie was van oordeel dat economisch noch sociaal socialisatie 
gevorderd werd. Economisch kon niet worden gesproken van onredelijke 
prijzen. "De geïnvesteerde kapitalen hebben geen hoge rendementen opge
leverd." Socialisatie zou eerder economische nadelen, namelijk aantasting 
van de efficiency, met zich meebrengen. In sociaal opzicht had socialisatie 
geen zin, "omdat door een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, gelijk deze 
in het Mijnstatuut belichaamd is, op sociaal terrein alles verwezenlijkt kan 
worden wat sociaal wenselijk en economisch mogelijk is". De conclusie van 
de meerderheid was dat socialisatie van de mijnen niet alleen vanuit het al
gemeen belang niet vereist werd, "doch dat het algemeen welzijn in het ge
heel niet beter gediend wordt door een gesocialiseerd mijnbedrijf, ja zelfs, 
dat het algemeen welzijn door zodanige socialisatie vermoedelijk geschaad 
zal worden".52

Tegenover deze nadrukkelijke afwijzing van socialisatie van de mijnen, 
hebben Van der Goes en Hofstra in een minderheidsnota toch op socialisatie 
aangedrongen. Ook De Nederlandsche Bank werd genationaliseerd, omdat 
de verantwoordelijkheid van de overheid voor het te voeren beleid zijn 
complement diende te vinden in de aansprakelijkheid van de overheid 
voor het doen en laten van de Bank, aldus de redenering van deze twee so
cialisten. Socialisatie van het beleid, dat wilde zeggen het richten van het 
beleid op het algemeen belang, betekende volgens deze minderheidsnota 
dan ook altijd socialisatie van de eigendom. De beide socialistische commis
sieleden vonden dat de verantwoordelijkheid van de overheid voor het te 
voeren beleid, vanwege het algemeen belang, letterlijk ook op de mijnin
dustrie als "basic industry" van toepassing kon worden verklaard. Een na
tionale kolenpolitiek kon in het algemeen belang namelijk niet meer wor
den gemist. De ondertekenaars van de minderheidsnota vonden het ook 
psychologisch fout een stap terug te doen en de nationale leiding bij de ko-

1255



V. Economische Zaken

lenvoorziening weer prijs te geven. Hoezeer ook in het verleden de particu
liere mijnbouwondernemingen aan de eisen van het algemeen belang had
den voldaan, de verwachting dat dit ook wel in de toekomst het geval zou 
zijn bood volgens Van der Goes en Hofstra onvoldoende zekerheid. Er 
moesten waarborgen worden geschapen voor alle omstandigheden. Met 
name werd gedacht aan de situatie waarbij het algemeen belang ontginning 
van niet rendabele kolenlagen op grond van deviezentekorten of strategi
sche overwegingen zou vorderen en de particuliere onderneming de verlie
zen niet zou kunnen dragen. De bijdrage van de gemeenschap in deze vorm 
van exploitatie zou socialisatie onafwendbaar maken, precies als bij De Ne
derlandsche Bank. Vanuit de functionele decentralisatie, die bij de naasting 
van de Bank er toe had geleid te kiezen voor een vorm van zelfstandigheid, 
stelden Van der Goes en Hofstra voor om een NV Nederlandse Steenko- 
lenmijnbouw, waarin de Staatsmijnen en de particuliere mijnbouwonder
nemingen zouden worden ondergebracht, in het leven te roepen. In deze 
NV zou de nodige decentralisatie moeten worden gegarandeerd (via doch
tervennootschappen). De medezeggenschap van de werknemers van de NV 
zou moeten worden vastgelegd en de bedrijfsorganisatie voor de mijnin
dustrie zou sociale én economische bevoegdheden moeten krijgen. De 
winstmogelijkheden van de particuliere eigenaren zouden moeten worden 
beperkt en de aandelen van deze eigenaren zouden geleidelijk aan moeten 
worden overgenomen. In geen geval wensten de beide socialisten een gebu
reaucratiseerd mijnbedrijf, dat de overige commissieleden als het grote 
schrikbeeld zagen bij socialisatie van de particuliere mijnen.53

De commissie gaf ook aan welke voorzieningen gewenst waren gezien de 
veranderde opvattingen over de verzorging van het algemeen belang. Al
lereerst diende de vrijwillige samenwerking tussen de mijnen in Limburg 
een verplicht karakter te krijgen. Dit ondernemersoverleg - de werknemers 
konden met de werkgevers overleg voeren in de Mijnindustrieraad - zou 
moeten plaats vinden in een Stichting Gezamenlijke Nederlandse Steen
kolenmijnen, waarvoor de commissie een ontwerp van een bedrijfsregeling 
had opgesteld. Tot oprichting van deze Stichting heeft de regering inderdaad 
aangezet. Verder achtte de commissie toezicht op de ontginning van kolen
lagen gewenst. Zo nodig moest de minister de bevoegdheid hebben aanwij
zingen te geven omtrent de wijze van ontginning. Deze suggestie is door de 
regering niet overgenomen. De commissie stelde voor een Nationale Steen- 
kolenraad - vgl. de Engelse Coal Board - in het leven te roepen die naast de 
bestaande Mijnraad zich speciaal zou belasten met de advisering van de re
gering over de gehele steenkolenwinning in Nederland (staatsmijnen en 
particuliere mijnen). Ook dit voorstel nam de regering niet over. Zoals is 
aangegeven hebben Van der Goes en Hofstra met hun voorstel voor een 
NV, waarin de staatsmijnen en de - te socialiseren - particuliere mijnen 
zouden worden ondergebracht, de eerste twee voorstellen van de commissie 
ondervangen; advisering over de steenkolenwinning zagen zij liever toege
wezen aan een uit te breiden Mijnindustrieraad.
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Tenslotte bepleitte de commissie zo snel mogelijke beëindiging van het 
tijdelijk beheer door de staat. Bij de opheffing zou dan wel een samenwer
king tussen de mijnondernemingen tot stand dienen te komen, zoals hier
voor vermeld. Mede gelet op de bestaande bedrijfsorganisatie voor de mijn
industrie, kon deze samenwerking volgens een meerderheid van de com
missie, bij onmiddellijke beëindiging van het overheidsbestuur over de 
particuliere mijnen, voorlopig op vrijwillige basis worden georganiseerd. 
Een minderheid van de commissie achtte dit onjuist: er diende eerst een 
wettelijke voorziening voor dit overleg te zijn geschapen, alvorens tot op
heffing van het beheer kon worden besloten. De overheid heeft het meer- 
derheidsadvies gevolgd. De onderbeheers telling is beëindigd met ingang 
van 1 januari 1949.54

In de Eerste Kamer zou, bij de behandeling van de begroting van de 
Staatsmijnen voor 1949 - zoals na de oorlog gebruikelijk had de senaat meer 
belangstelling voor de mijnbouwzaken dan de Tweede Kamer55 - , Regout 
(KVP) op 22 maart 1949 grote waardering uitspreken voor het werk van de 
commissie-Couvée. Terecht was volgens hem socialisatie door de commis
sie afgewezen. Naar zijn mening was de bedrijfsorganisatie (Mijnstatuut) 
voldoende in staat om in overleg met betrokkenen het bedrijfsbelang en het 
algemeen belang te coördineren. Daarentegen heeft Kramer (PvdA) de peri
ode van beheer door de overheid van de particuliere mijnen heilzaam voor 
de productie genoemd. Hij verschilde derhalve van mening met Regout, die 
deze periode van overheidsbeheer als een belemmering op een goede pro
ductie wenste te beschouwen. Kramer is niet teruggekomen op de verwer
ping door de commissie-Couvée van de socialisatiegedachte voor de mijn- 
inustrie. De minister van Economische Zaken op dat moment, Van den 
Brink, heeft nadere discussie over het rapport van deze commissie uitge
steld tot de behandeling van de wettelijke regeling van de voorstellen uit de 
commissie-Couvée die zouden worden overgenomen. Op 30 november 1949 
verklaarde Van den Brink echter in de Tweede Kamer dat hij er niets voor 
voelde om de samenwerking van de directies van de staatsmijnen en de 
particuliere mijnen wettelijk af te dwingen. De vrijwillige samenwerking, 
die tot stand was gekomen in de vorm van een door de mijnen opgerichte 
Stichting Gezamenlijke Steenkolenmijnen - het enige positieve resultaat 
van het werk van de commissie-Couvée -, had zijn voorkeur. Hij wees er 
bovendien op dat de wettelijke regeling van die samenwerking een publiek
rechtelijk karakter zou moeten krijgen. Aangezien voor de gehele mijnin
dustrie en alle betrokkenen, ook de directies, een publiekrechtelijke organi
satie reeds bestond, namelijk de MIR, zou het instellen van een afzonderlijk 
orgaan van dit karakter voor de ondernemers de positie van de MIR slechts 
kunnen uithollen.

Het doek voor de socialisatiedroom van de linkerzijde in het parlement 
inzake de nog bestaande particuliere mijnbouw in Nederland viel definitief 
met de indiening van het wetsontwerp tot goedkeuring van een verlenging 
en nadere wijziging van de overeenkomst tussen de Staat en de Domaniale 
Mijn-Maatschappij NV in Kerkrade inzake de exploitatie van de particuliere
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steenkolenmijn aldaar op 21 november 1952 bij de Tweede Kamer, waar
voor de minister van Financiën J. van de Kieft (PvdA) de eerstverantwoor
delijke minister was. De regering had zich bij de besluitvorming om deze 
particuliere mijnbouwmaatschappij bij de afloop van de concessie al dan 
niet verlenging van de exploitatie toe te staan laten raden door een aparte 
commissie onder voorzitterschap van de Tilburgse hoogleraar dr. P.P. van 
Berkum, Men kwam tot de conclusie dat voortzetting van de verleende 
concessie gewenst was. De concessie werd verleend tot 31 december 1982; het 
bedrijf kreeg de plicht een behoorlijke exploitatie te verzorgen binnen de 
grenzen van hetgeen redelijk was; een regeringsvertegenwoordiger diende 
toe te zien op een behoorlijke exploitatie van de mijn, die door het op 18 ja
nuari 1952 tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland tot stand ge
komen verdrag over de ontginning van voor de Duitse mijnbouw onbe
reikbare (breukvlak) kolenlagen op Duits gebied door aangrenzende Neder
landse mijnondernemingen (Trb. 1952, nr. 23) de nodige ruimte was gege
ven. Zowel in de Tweede Kamer op 15 juli 1953 als in de Eerste Kamer op 9 
februari 1954 spraken de PvdA-fracties zich uit tegen dit voorstel van de ei
gen minister. Beide fracties stelden zich op het standpunt dat het aflopen 
van de concessie reden had moeten zijn om de betrokken mijn in te schake
len in het staatsmijnbedrijf. Gewezen werd daarbij op de inwerkingtreding 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waardoor de overheid 
diende toe te zien op de nakoming van de verplichtingen, die uit de Neder
landse toetreding tot het EGKS-verdrag voortvloeiden. Deze PvdA-fracties 
én die van de CPN waren daarbij van oordeel dat de particuliere mijnbouw 
zich weinig gelegen had laten liggen aan de sociale belangen van de werk
nemers en de winst, die voor de oorlog zouden hebben geleid tot hoge divi
denden voor de aandeelhouders (ca. 40%), voorop zou hebben gesteld. Zo
wel van de kant van de regering als van de coalitiepartner KVP werd hierte
gen stelling genomen. De staat beschikte via de bestaande wetgeving en de 
beoogde regeringsvertegenwoordiger over voldoende middelen om toezicht 
te houden op de exploitatie in het kader van de internationale verplichtin
gen. Voor het behartigen van de sociale belangen werd gewezen op de MIR. 
Voor de minister is de opstelling van zijn politieke vrienden in het parle
ment geen reden geweest met zijn portefeuille te zwaaien. Hij moet ver
moed hebben dat het verzet van de linkerzijde, de PvdA voorop, eerder een 
uiting was van het depit over de teloorgang van een lang gekoesterde poli
tieke wens en het wetsontwerp - dat met de invoering van de regeringsver
tegenwoordiger links toch enigszins tegemoet kwam - geen gevaar deed lo
pen. Het wetsontwerp werd inderdaad met 49-25 en 29-13 aangenomen; 
PvdA en CPN hebben en bloc tegengestemd. De wet werd vastgesteld op 10 
februari 1954, Stbl. 81.56 Als politiek thema zou de socialisatie van de bodem 
en bodemschatten door de socialisten weer van zolder worden gehaald, toen 
de inrichting van de nieuwe IJsselmeerpolders en de exploitatie van de 
aardgas vondsten aan de orde kwamen.
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e. Bedrijfsorganisatie als panacee
De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) zou, zoals hiervoor is 

aangegeven, het antwoord moeten zijn op de discussie over de ordening 
van het bedrijfsleven. Hoever stond het daarmee?

In deel I van de parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 is be
schreven hoe onder de oorlog in afwachting van de invoering van een wer
kelijke PBO twee voorlopige constructies voor de bedrijfsorganisatie waren 
gegroeid. Er was een horizontale, op de functie gerichte organisatie van 
werkgevers, verdeeld over de sectoren ambacht, banken, handel, industrie, 
verkeer en verzekering, die was opgericht aan het begin van de bezetting en 
genaamd naar de ontwerper van dit model, mr. H.L. Woltersom. Daarnaast 
bestond een verticale organisatie, per product (-fase) opgebouwd, op het ter
rein van de voedselvoorziening, daterend uit 1941. Ordening van het be
drijfsleven, zoals bedoeld was in de artikelen, die bij de herziening in 1938 
aan de Grondwet waren toegevoegd en volgens welke verordenende be
voegdheid kon worden verleend aan openbare lichamen voor beroep en be
drijf, was dit zeker niet. De organisaties weerspiegelden hetzij de Duitse mo
dellering, hetzij het noodkarakter van de organisatie. De invloed van de 
werknemers was nihil. Het ging er eerder om bij het ingrijpende overheids
beleid, dat door de nood was opgelegd, partners te hebben die bij de uitvoe
ring ervan behulpzaam waren in ruil voor bepaalde voordelen (prijsbepa
ling; toewijzing grondstoffen). Slechts de bedrijfsorganisatie die onmiddel
lijk na de oorlog voor het mijnbedrijf in Limburg tot stand werd gebracht 
(Mijnstatuut, 1945) kon als een eerste stap naar een echte bedrijfsorganisatie 
van alle betrokkenen worden gezien. Deze bedrijfsorganisatie voor de mijn
industrie, bedoeld om de arbeidsrust in dit voor het herstel van het land zo 
vitale deel van het bedrijfsleven te verzekeren, had autonome verordenen
de bevoegdheden en was belast met de uitvoering in medebewind van ho
gere regelingen. Aan de opsomming van de verschillende doeleinden in het 
Mijnstatuut was de ware reden voor de opstelling van dit statuut wel af te 
lezen. Zo stond in dit Mijnstatuut het bevorderen van het welzijn van de 
Nederlandse volkshuishouding voorop, gevolgd door het optimaal econo
misch en sociaal beheer van de mijnen. De verzorging van de sociale zeker
heid van de bedrijfsgenoten kwam achteraan. De samenstelling van de 
Mijnindustrieraad was paritair tussen beambten-arbeiders enerzijds en on
dernemers en vertrouwensmannen anderzijds. De voorzitter van deze MIR 
werd door de Kroon benoemd. De centrale overheid oefende slechts een re
pressief toezicht uit. Het Mijnstatuut legde vast dat de MIR medewerking 
kon verlenen aan de uitvoering van wetten of AMvB's, het mijnbedrijf be
treffende; opgesomd werd op welke terreinen de MIR eigen verordeningen 
kon maken. De MIR had verder te zorgen voor het toezicht op de On
dernemingsraden in het mijnbedrijf en was betrokken bij het toezicht op de 
mijnonderneming (goedkeuring begrotingen). Sociale en economische me
dezeggenschap waren derhalve vastgelegd. Het mijnbedrijf was een proef
tuin voor de bedrijfsorganisatie, maar vormde door zijn regionale concen
tratie en geringe productdiversiteit geen ideale proeftuin.57
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Door de rest van het Nederlandse bedrijfsleven moest noodgedwongen 
worden gewerkt met de organisatie-Woltersom en de voedselorganisatie- 
1941, hoewel iedereen het er over eens was dat aan deze organisaties zo 
spoedig mogelijk een einde moest komen, zowel vanwege de reminiscentie 
aan de oorlogstijd, die deze organisaties forceerde, als vanwege het autori
taire model ("leidersbeginsel", via de almachtige voorzitters in deze organi
saties). Doordat het sociale overleg in ruimer kader plaats vond binnen de 
Stichting van de Arbeid, behoefde ter verzekering van de sociale rust geen 
bedrijfsorganisatie op korte termijn te worden geschapen. Ook leek het mo
gelijk de economische medezeggenschap voor de werknemers door middel 
van een aparte wetgeving op de ondernemingsraden te regelen. Wat echter 
meer en acute problemen opriep was de wijze waarop de overheid van de 
bestaande organisaties uit de oorlogstijd scheen gebruik te maken om op 
economisch gebied (prijzen!) richtlijnen te geven aan het bedrijfsleven, wat 
niet alleen door de ondernemers minder wenselijk werd gevonden, maar 
ook door de werknemers werd gezien als ondermijning van de mogelijk
heid te komen tot economische medezeggenschap. In dit verband moge 
worden verwezen naar het hoofdstuk Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening in dit boek, waarin het conflict uit 1947 tussen minister Mansholt en 
de groentehandel aan de orde komt.

Het conflict tussen Mansholt en delen van de voedselorganisatie speelde 
zich af op een moment dat de overheid nog niet verder was dan het (doen) 
bestuderen van het bedrijfsorganisatievraagstuk. Vaart zat er niet in deze 
zaak. Onder het kabinet Schermerhorn-Drees was een poging gedaan om 
een werkelijke PBO te ontwerpen. Het resultaat was toen een PBO-ontwerp 
met een hoofdzakelijk verticale structuur, met sociale en economische be
voegdheden, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd waren. 
Het doel van dit zogeheten voorontwerp-Vos (Handel en Nijverheid) was 
het laten voeren van het sociaal-economisch beleid door de betrokkenen 
zelf in het kader van de algemene regeringspolitiek en het doen coördineren 
van het sociaal en economisch beleid. Gedacht was aan per bedrijfstak geor
ganiseerde (verticale) schappen, die onder een door de Kroon benoemde 
commissaris en een in een sociale - met paritaire vertegenwoordiging van 
werknemers en werkgevers - en een economische kamer (met vertegen
woordiging van werknemers, niet paritair) verdeeld bestuur zouden ko
men. De sociale kamer zou zich bezig moeten houden met zaken als lonen 
en scholing; de economische kamer met prijzen en mededinging. Het be
drijfschap zou regelende, besturende en adviserende bevoegdheden krijgen. 
De topconstructie in het voorontwerp-Vos werd gevormd door de Sociaal- 
Economische Raad (SER), die een aantal bestaande raden voor bedrijfs- 
vraagstukken, zoals de "Woltersomse" Raad voor het Bedrijfsleven en de 
nog nader te noemen vooroorlogse hoge adviescolleges, de Hoge Raad van 
Arbeid en de Economische Raad, moest vervangen. De taak van de SER zou 
vooral liggen in advisering aan de regering en beoordeling van regelingen 
van de bedrijfschappen uit de op te richten PBO. De samenstelling van de 
SER zou door de regering, mede op voordracht van de werkgevers- en
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werknemersorganisaties en voor een deel de vertegenwoordiging beogend 
van de overheid, de consumenten en deskundigen, geschieden. Hoewel de 
opzet voor een bedrijfsorganisatie van Vos kon worden begrepen als uit
drukking van de socialistische idee van functionele decentralisatie, leek het 
ontwerp door de aan de overheid toegekende macht ook te gaan om het 
scheppen van organen die als uitvoerders van de directieven van de staat 
binnen de geleide economie zouden kunnen gaan dienen naar richtlijnen 
van het Centraal Planbureau. Zo in ieder geval hebben de tegenstanders van 
dit voorontwerp-Vos het begrepen. De "commando-economie" leek zich 
aan te kondigen. Vooral de zware rol, die de door de Kroon te benoemen be- 
drijfschap-commissaris kreeg toegemeten, wekte veel argwaan. Een ander 
bezwaar was dat de positie van de bestaande organisaties van werkgevers en 
werknemers en van de pas opgerichte Stichting van de Arbeid in de beoogde 
PBO in het voorontwerp-Vos onduidelijk was gelaten. Gedacht is wel aan 
het betrekken van de organisaties van groepsbelangen bij het uitstippelen en 
uitvoeren van het sociaal beleid binnen de PBO, terwijl de Stichting van de 
Arbeid een plaats zou kunnen krijgen in de SER.

Het voorontwerp-Vos heeft weinig bijval gekregen. Zelfs socialistische 
Kamerleden toonden zich matig ingenomen met deze constructie. Fel was 
het verzet van de katholieken, die in de bedrijfsorganisatie hun hoop had
den gevestigd een nieuwe gemeenschap te vestigen. De PBO werd door hen 
gezien als de aangewezen oplossing van het vraagstuk hoe tot ordening te 
komen tussen totale vrijheid zonder sociale bekommernis (liberalisme) en 
totale controle zonder individuele ontplooiing (communisme), waarbij ge
hoopt werd tot uitvoering te kunnen komen van de katholieke sociale leer 
(encycliek Quadragesimo Anno, 1931). Harmonie zou in de plaats moeten 
treden van strijd. De zelfstandigheid en de waardigheid van alle groepen, 
betrokken in deze bedrijfsorganisatie, moesten dan wel tot gelding gebracht 
kunnen worden. Daarom tekenden de KVP en de KAB verzet aan tegen het 
voorontwerp-Vos, omdat daarin het subsidiariteitsbeginsel - de leidende ka
tholieke gedachte bij het denken over ordening, zoals de souvereiniteit in 
eigen kring bij protestanten en de functionele decentralisatie bij de sociali
sten - door de positie van de (overheids-) commissaris in het voorontwerp- 
Vos leek te zijn aangetast. Ook van socialistische zijde vond men dit de 
zwakste stee. Uitputtend is het voorontwerp-Vos niet in het parlement be
handeld, omdat men liever een definitief wetsontwerp wilde afwachten. 
Algemeen werd begrepen dat een dergelijk wetsontwerp, hoe ook de verkie
zingen van 1946 zouden uitvallen, op veel punten met het voorontwerp- 
Vos zou moeten breken om een voldoende maatschappelijke basis te kun
nen vinden. Bedrijfsleven noch vakbeweging hadden zich namelijk 
enthousiast over het voorontwerp-Vos uitgelaten. Zij waren in de opzet 
van dat voorontwerp dan ook niet betrokken geweest. Het bedrijfsleven zag 
het model-Vos als het begin van een definitieve geleide economie; de vak
beweging wenste de onafhankelijkheid van de bedrijfsorganisaties én de po
sitie van de vakbeweging gegarandeerd te zien. De Stichting van de Arbeid 
stelde in maart 1946 in een reactie op het voorontwerp-Vos voor om een
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commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid en van het 
georganiseerde bedrijfsleven, de opdracht te geven een nieuw PBO-model, 
waarin de bezwaren van werkgevers en werknemers zouden worden ver
werkt, te ontwerpen.58 Dit voorstel zou uiteindelijk worden overgenomen.

De overwinning van de KVP bij de verkiezingen van 1946 betekende 
voor de bedrijfsorganisatiegedachte dat de KVP-bezwaren tegen het voor
ontwerp-Vos tot gelding konden worden gebracht, wat een van de argu
menten voor de politieke top van de KVP was om bij de kabinetsformatie de 
portefeuille van Economische Zaken op te eisen. De visie van de KVP op dit 
vraagstuk was te vinden in het KVP-urgentieprogram, waarin werd ge
vraagd om verwezenlijking van zelfstandige publiekrechtelijke lichamen 
voor het bedrijfsleven, "die geen staatsorganen zijn, doch binnen het kader 
van het algemeen regeringsbeleid, onder toezicht der overheid het bedrijfs
belang behartigen". Deze lichamen hadden een sociale en economische taak 
en dienden de verschillende groepen van medewerkers in het productie
proces te vertegenwoordigen. Elders werd aangedrongen op de nodige aan
dacht voor de horizontale bedrijfsorganisatie (middenstand, ambacht, land
bouw), die in het voorontwerp-Vos niet voldoende ontwikkeld was. Het ur- 
gentieprogram van de PvdA had getracht zich op het punt van de bedrijfs
organisatie los te maken van het verwijt de bedrijfsorganisatie te willen ge
bruiken als instrument in de permanente geleide economie. Zo werd in dit 
program de overdracht van bevoegdheden naar nieuwe organen voor het 
beroeps- en bedrijfsleven, op democratische grondslag, "zodanig dat de lei
ding berust bij de overheid, ondernemers en arbeiders gezamenlijk", nood
zakelijk genoemd. De overheid werd hier als partner opgevoerd. Gelet op de 
andere artikelen in dit program die het planmatig karakter van de economie 
wensten te vergroten, was deze plaats van de overheid in een organisatie 
van belanghebbenden omineus. Bij de kabinetsformatie-1946 is beschreven 
dat het regeringsprogram het algemeen belang bij de opbouw van de PBO 
verzekerd wenste te zien en waar nodig de algemene leidende taak van de 
overheid. De Troonrede-1946 had echter ook de verlangens van het bedrijfs
leven als noodzakelijke bouwstenen voor de PBO genoemd. Deze laatste 
passage kondigde aan dat de regering overwoog om de door de Stichting van 
de Arbeid gesuggereerde oplossing te volgen.

Huysmans heeft bij de behandeling van zijn begroting voor 1947 zijn 
PBO-beleid ontvouwd. Hij wenste de organisatie-Woltersom te handhaven, 
zolang de nieuwe PBO-structuur nog niet bestond. Ondanks de heroprich
ting van de vrije stand- en vakorganisaties meende hij dat de overheid be
hoefte had aan contact met representatieve organen uit het bedrijfsleven. 
Doordat in veel gevallen samenwerking tot stand was gekomen tussen de 
organisatie-Woltersom en de vrije organisaties en in de meeste bedrijfsor
ganisaties een aantal bestuurszetels was ingenomen door vooraanstaande 
personen uit de vrije vereenigingen, achtte Huysmans de organisatie- 
Woltersom voor de overgangsperiode voldoende geëquipeerd. Als bedrijfs- 
organisatievorm vond hij deze organisatie uit de oorlogstijd weinig aan
trekkelijk, maar de technische outillage was volgens hem waardevol. Zijn
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idee was om de vakgroepen en bedrijfsgroepen zolang te laten bestaan, tot
dat deze bedrijfsorganen konden worden overgenomen, na de nodige aan
passing, in de nieuwe PBO. Het was Stapelkamp (ARP) die op 11 december
1946 heftig verzet aantekende tegen dit voornemen van de minister om de 
organisatie-Woltersom te laten voortbestaan en als aanknopingspunt te ge
bruiken voor de nieuwe PBO. De structuur van de bestaande bedrijfsorgani
satie was daarvoor naar zijn mening te totalitair nationaal-socialistisch van 
origine. De doelstelling van deze organisatie was uitsluitend "om de Duitse 
oorlogsvoering te dienen".59 De vrije organisaties moesten alle kansen krij
gen, vooral op sociaal terrein. Daarentegen nam Schmal (CHU) genoegen 
met de bestaande organisatie-Woltersom, in afwachting van de nieuwe 
PBO-structuur. Wél vond hij dat de bestuurders van de bestaande organisa
tie geen "doctorandi van onze economische hogescholen", die de vakgroe
pen slechts als een aardig opstapje beschouwden, dienden te zijn, maar per
sonen die afkomstig waren uit de vrije verenigingen van ondernemers en 
werknemers. De visie van Korthals (PvdV) op de organisatie-Woltersom 
kwam overeen met die van Schmal.60

Steun in zijn voornemen de organisatie-Woltersom voorlopig te hand
haven kreeg Huysmans ook van de kant van de KVP- en PvdA-fracties in de 
Tweede Kamer, zij het dat de socialisten het nodig vonden om tegelijk deze 
organisatie als restant van de Duitse bezetting aan de kaak te stellen. Bachg 
(KVP) was het oneens met Stapelkamp in de beoordeling van de waarde van 
de organisatie-Woltersom. Hij meende dat positieve waardering voor deze 
organisatie op zijn plaats was, wegens de bruikbaarheid van de vakgroepen- 
Woltersom "als voorportaal voor publiekrechtelijke bedrijfsorganen". Wél 
moesten de bestaande vakgroepen zich beperken tot het vervullen van een 
publiekrechtelijke functie en zich niet bewegen op privaatrechtelijke terrei
nen, die voorbehouden waren aan de herrezen vrije werkgevers- en werk
nemersorganisaties. De bedrijfsorganisaties zouden zich bezig moeten hou
den met zuivere bedrijfsvraagstukken in het licht van het algemeen belang 
en daarover regels moeten uitvaardigen of adviezen moeten geven; de vrije 
vakorganisaties waren zuivere belangenbehartigende instellingen, ook te
genover de bedrijfsorganen.61 Suurhoff (PvdA) noemde de organisatie- 
Woltersom "onaanvaardbaar", waarmee hij nog het meest in de buurt van 
Stapelkamp - die op dit punt geheel door Van Dis (SGP) werd gesteund - 
kwam, maar hij aanvaardde tegelijk de noodzaak deze organisatie voort te 
laten bestaan, op voorwaarde dat de organisatie op een aantal punten zou 
worden bijgesteld. Suurhoff drong aan op grote spoed bij de totstandkoming 
van een echte PBO als oplossing van de onvrede over de organisatie-Wol
tersom.62

Hoe zou die PBO-wet er uit moeten zien? Naast het voorontwerp-Vos be
schikte de minister van Economische Zaken sedert mei 1946 over een com
mentaar van het aan de KVP gelieerde Centrum voor Staatkundige Vor
ming (CvSV) op het voorontwerp-Vos, waarbij een proeve van een ontwerp 
van wet op de bedrijfschappen en de SER was gemaakt. In dit commentaar 
waren de bekende katholieke bezwaren tegen het voorontwerp-Vos uitge
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werkt. Omdat de katholieken, zoals al opgemerkt, grote interesse hadden in 
de PBO en hoopten in Nederland datgene te kunnen realiseren wat in ande
re, katholieke landen was ontaard - het corporatieve stelsel in Italië en Por
tugal - , heeft het Centrum voor Staatkundige Vorming het kennelijk niet 
willen laten bij een negatief commentaar op het voorontwerp-Vos, maar de 
bezwaren tegen dat ontwerp zorgvuldig verwerkt in een proeve van een 
wetsontwerp. Legt men het voorontwerp-Vos en het CvSV-ontwerp inzake 
de PBO naast elkaar, dan valt onmiddellijk het essentiële verschil op in de 
beide wetsontwerpen: de betrokkenheid van de centrale overheid in de PBO. 
In de CvSV-visie kreeg de overheid slechts een indirecte plaats ten opzichte 
van de PBO toegewezen, waar het voorontwerp-Vos de overheid een directe 
betrokkenheid gaf. De door de Kroon benoemde commissaris (ontwerp-Vos) 
werd in het CvSV-ontwerp vervangen door een voorzitter en een dagelijks 
bestuur, gekozen door de gewone leden van het bestuur van de bedrijfsor
ganisatie, waaraan door de minister te benoemen waarnemers werden toe
gevoegd. Deze waarnemers hadden een raadgevende stem. Voor het toe
zicht op de bedrijfschappen werd de SER voorgesteld. Anders dan het ont
werp-Vos kende dit CvSV-voorstel horizontale bedrijfschappen, die voor 
alle daarvoor in aanmerking komende aangelegenheden konden worden 
samengevat in verticale lichamen. In dit CvSV-voorstel werd het terrein, 
waarop het bedrijfschap regelend kon optreden, omlijnd, onverminderd de 
bevoegdheid van de ministers aanwijzingen te geven met het oog op het al
gemeen belang. Aangescherpt in het CvSV-ontwerp werd de verhouding 
tussen de economische en sociale kamer, waarin het bestuur van het be
drijfschap werd opgedeeld, waardoor economische verordeningen die van 
invloed waren op sociaal terrein altijd eerst aan de sociale kamer zouden 
moeten worden voorgelegd. Ook de SER kreeg in dit CvSV-voorstel een an
dere plaats dan in het ontwerp-Vos. De SER werd in het CvSV-ontwerp een 
adviesorgaan en een orgaan met bepaalde door de wet aan te geven be
voegdheden, voor twee-derde bestaande uit vertegenwoordigers van werk
gevers en werknemers en voor een-derde uit ambtenaren en specialisten. De 
SER zou onder een door de Kroon te benoemen voorzitter met stemrecht 
staan.63

Er lagen aldus bij het aantreden van het kabinet-Beel twee stukken over 
een PBO-opzet op tafel, die ten dele overeenkwamen met de onderscheiden 
visies van de twee regeringspartijen. Huysmans heeft de Tweede Kamer al 
spoedig verzekerd dat er volgens hem een synthese van de twee voorstellen 
mogelijk was. Daarbij diende dan rekening te worden gehouden met de 
verlangens van de ondernemers en werknemers, voor zover die niet in de 
twee voorstellen tot uitdrukking waren gekomen. Om die synthese te berei
ken heeft Huysmans zich in het najaar van 1946 gewend tot de Stichting van 
de Arbeid - conform de eigen suggestie van deze Stichting - om in nauwe 
samenwerking met een klein aantal ambtenaren aan de hand van door de 
ministerraad vast te stellen richtlijnen op korte termijn een voorontwerp 
van wet met toelichting op te stellen. Eventueel zou de SER afzonderlijk en 
sneller tot stand kunnen worden gebracht. In ieder geval zou, om de PBO-
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wetgeving niet extra te bezwaren en te vertragen, voor de ondernemingsra
den een afzonderlijke wetgeving worden voorbereid. Daarmee heeft 
Huysmans een voorschot genomen op het nog op 28 juni 1948 te nemen ka
binetsbesluit over een afzonderlijke wetgeving op de ondernemingsraden, 
die op aandrang van minister Van den Brink door Sociale Zaken zou wor
den verzorgd. Aanvankelijk wilde men in politiek Den Haag algemeen de 
materie rondom de ondernemingsraden oplossen in het kader van de 
wettelijke regeling op de PBO (zie verder hierover: Sociale Zaken, II. c).64

Nog voor de commissie ter bestudering van het PBO-vraagstuk zou wor
den ingesteld hebben alle politieke groeperingen bij gelegenheid van de be
spreking van de Rijksbegroting voor 1947 hun visie op de tot stand te bren
gen bedrijfsorganisatie gegeven. Het zou de eerste en de enige keer zijn in de 
periode-Beel. Zo verklaarde Koersen (KVP) in de Tweede Kamer op 11 de
cember 1946 dat hij verheugd was dat niemand meer bezwaar maakte tegen 
ordening in het bedrijfsleven, maar dat het verschil nog slechts ging over de 
vraag hoe er geordend moest worden. Om de zaak naar KVP-visie goed op te 
zetten moesten de bedrijfsorganen "zulke levende instellingen worden, dat 
de persoonlijkheid van een ieder wordt geëerbiedigd en de gemeenschaps
zin wordt bereikt, waardoor in de werkelijke zin een 'samenwerking' ont
staat en door de gezamenlijke bedrijfsgenoten daden worden gesteld, waar
door het persoonlijk en het algemeen welzijn op de beste wijze wordt ge
diend".65 Kleine gemeenschappen met eigen wetgeving, uitvoering en 
rechtspraak moesten worden gevormd. De groei in de bedrijfsorganisatie 
diende van onderop te zijn. Subsidiariteit als basis voor de ware bedrijfsge- 
meenschap. Van socialistische zijde werd door Suurhoff de functionele de
centralisatie in het geding gebracht, waarbij voor het algemeen belang (bij
voorbeeld de consumenten) de overheid met de partners in de bedrijfsorga
nisatie zou samenwerken. De overheidsvertegenwoordigers, die de PvdA 
gaarne in het PBO-ontwerp zag vastgelegd, waren niet bedoeld als een soort 
dwarskijkers of dictators. Repressief toezicht in de bedrijfsorganen zou aller
eerst aan de hogere organen (de SER) toevallen. De PvdA was volgens hem 
vrij "van elk etatisme". Daarvoor was de PvdA te personalistisch van ka
rakter.66

De protestants-christelijke groeperingen ARP en CHU kwamen bij de be
spreking van dit thema bij deze gelegenheid tot andere accenten dan de 
KVP, al werd de bedrijfsorganisatie door deze politieke groeperingen - van 
waaruit bedrijfsorganisatie ver voor de oorlog was gepropageerd - op zich
zelf niet afgewezen. De "souvereiniteit in eigen kring", die door Kikkert 
(CHU) onder verwijzing naar de CNV-brochure over richtlijnen voor de 
bedrijfsorganisatie naar voren werd gebracht als beste beginsel voor een be
drijfsorganisatie, leverde wel principiële verschillen op met het door de 
KVP voorgestane subsidiariteitsbeginsel, dat ondergeschiktheid aan hoger 
gezag in zich sloot. Kikkert verduidelijkte dat souvereiniteit in eigen kring 
betekende dat de levenskringen in de maatschappij naast elkaar - niet onder 
elkaar - geplaatst dienden te worden, elk met een eigen terrein, met een ei
gen taak "hun van Godswege toegekend". De bedrijfsgenoten moesten zelf,

1265



V. Economische Zaken

door middel van de vakorganisaties van patroons en arbeiders, met mede
werking van de staat, de bedrijfsorganen vormen. De erkende vakorganisa
ties dienden derhalve de pijlers van de bedrijfsorganen te zijn en te blijven. 
Alleen zo kon de bedrijfsorganisatievorm, met paritaire vertegenwoordi
ging voor de werknemers, bijdragen aan de taak "de wet van Christus" te 
vervullen: draagt elkanders lasten.67 Suurhoff had als socialist dit einddoel 
bij de bedrijfsorganisatie aardser geformuleerd: dat "de negatieve houding 
van zovele arbeiders, gevoed uit sociale wrok en uit wantrouwen" zou 
kunnen worden overwonnen.68 De ARP-fractie had kennelijk weinig aan te 
vullen op Kikkerts betoog, zodat volstaan werd met aan te dringen op spoe
dige invoering van een PBO, waarbij werkgevers en werknemers gezamen
lijk met volledig begrip voor ieders verantwoordelijkheid de rechtsregels 
voor het bedrijfsleven zouden opbouwen. Wel vroeg de ARP-fractie om 
aandacht voor de denkbeelden, zoals die in de christelijk-sociale beweging 
leefden.

Koersen (KVP) had gelijk met zijn betoog dat ordening van het bedrijfs
leven als zodanig op geen verzet meer stuitte, noch van rechter-, noch van 
linkerzijde. Zo werd van liberale zijde door Korthals op 11 december 1946 
erkend dat de verhouding staat-maatschappij zich had gewijzigd en dat op
lossingen moesten worden gevonden voor het vacuum tussen burger en 
staat. "Dit kan geschieden door de organische maatschappelijke krachten 
meer dan tot dusverre te stimuleren en in te schakelen bij de behartiging 
van algemene belangen." De bedrijfsorganisatie kon daarvoor een middel 
zijn.69 In de Eerste Kamer zou Stikker op 18 april 1947 voluit verklaren dat 
een organische opbouw van het bedrijfsleven voor een goede samenwer
king tussen alle betrokkenen in het bedrijfsleven en tussen bedrijfsleven en 
overheid noodzakelijk was.70 Naast de rechtervleugel in de oppositie stelde 
ook de uiterst linkervleugel in de oppositie zich achter de bedrijfsorganisa- 
tiegedachte, zij het op een aantal voorwaarden. Op 18 april 1947 heeft Van 
Santen (CPN) in de Eerste Kamer gewaarschuwd dat de PBO aan die hierna 
te noemen voorwaarden moest voldoen, wilde men vermijden dat de PBO 
zou leiden "tot een overwegende positie van de grote ondernemers eerst in 
de bedrijfschappen en daarna via deze in de staat". Dit economisch corpora
tisme, zoals Van Santen dat noemde, moest dan wel tot ontbinding van de 
democratische staat voeren. Het gevaar kon worden gekeerd met de volgen
de middelen: verordenende bevoegdheid voor de SER onder verantwoor
delijkheid van de minister; uitvoerende en controlerende bevoegdheid bij 
de bedrijfschappen; pariteit in de economische en sociale kamers van vak
verenigingen en ondernemers; nationalisatie van de allergrootste bedrijven; 
medezeggenschap in de afzonderlijke bedrijven.71

Huysmans heeft in antwoord op de verschillende betogen in de Tweede 
Kamer over de bedrijfsorganisatie verklaard dat het nieuwe PBO-voorstel - 
ook al had het eenzijdig ten departemente opgestelde ontwerp-Vos volgens 
hem goed gewerkt door kritiek uit te lokken - zou moeten steunen op de 
opinie "van een zeer representatief lichaam van direct belangstellenden en 
belanghebbenden". De Stichting van de Arbeid zou in samenspel met enkele
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ambtenaren zeker in staat moeten worden geacht een dergelijk tweede ont
werp voor een PBO te kunnen opstellen. De minister heeft vervolgens de 
richtlijnen voor het wetsontwerp op de PBO, zoals die door de ministerraad 
waren vastgesteld, geopenbaard. Er dienden autonome organen te komen 
ingevolge art.152 van de Grondwet (1938/1946) ter behartiging van de "ge
mene bedrijfsbelangen op een wijze, die ondergeordend is aan het algemeen 
welzijn". In de regel zouden werkgevers en werknemers in het bestuur van 
een bedrijfschap zijn vertegenwoordigd. De keuze tussen een horizontale 
(bedrijfschap van alle in een bedrijfstak betrokkenen) en een verticale (naar 
het product op te zetten) organisatievorm was een zaak van doelmatigheid. 
De omvang van de autonome en zelfbesturende taak van ieder bedrijfschap 
was eveneens een zaak van doelmatigheid, zodat bevoegdheden konden 
worden verleend of ingeperkt. "Bij dit laatste is gedacht aan conjunctuur- of 
andere omstandigheden, die het nodig maken, dat de centrale overheid op 
grond van het algemeen belang bepaalde bevoegdheden tijdelijk over
neemt". In grote schappen, met name de verticale, "zal de door de centrale 
overheid benoemde voorzitter bevoegdheden bezitten, overeenkomstig die 
van een burgemeester of Commissaris der Koningin". Bij alle daartoe bij
zonder in aanmerking komende bedrijfschappen zou de centrale overheid 
een waarnemer kunnen benoemen. De SER, als overkoepelend, controle
rend, adviserend en organiserend orgaan, zou in een vroeg stadium kunnen 
worden ingesteld, waarbij Huysmans vooral dacht aan de mogelijkheid de 
SER in een zuiver adviserende, voorbereidende taak vóór de invoering van 
de gehele bedrijfsorganisatie bij de hand te hebben met het oog op de behan
deling van toekomstige sociaal-economische problemen. De SER zou in 
deze voorlopige vorm de Economische Raad - een adviesorgaan van de re
gering op economisch terrein, bestaande uit enkele economen en personen 
uit het bedrijfsleven en (na enige tijd) uit de vakbeweging, ingesteld bij de 
wet van 8 juli 1932 (Stbl. 346), tijdens de Duitse bezetting tot stilstand geko
men en na de bevrijding nog niet herrezen - kunnen vervangen (het ad
viesorgaan op sociaal gebied, de Hoge Raad van Arbeid, die was ingesteld bij 
KB van 4 oktober 1919, Stbl. 591, en een wettelijke grondslag had gekregen 
bij de wet van 24 december 1927, Stbl. 407, werd in dit kader niet genoemd: 
deze eveneens door de oorlog tot staking der werkzaamheden gekomen ad
viescommissie was praktisch door de Stichting van de Arbeid vervangen). 
De aldus bekend gemaakte instructie voor de nog te installeren PBO-com- 
missie hield het midden tussen de verschillende gepubliceerde PBO-model- 
len.72 Kenmerkend voor deze instructie was het woord "doelmatigheid", dat 
Huysmans ook hanteerde bij de discussies over geleide economie en sociali
satie om zijn standpunt samen te vatten.

Op 24 januari 1947 installeerde Huysmans de PBO-commissie van de 
Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers, werknemers en de ministers 
van Economische Zaken, Landbouw en Sociale Zaken waren vertegenwoor
digd, welke onder voorzitterschap stond van de Tilburgse hoogleraar dr. 
F.J.H.M. van der Ven.73 In zijn installatierede heeft Huysmans benadrukt 
dat de bedrijfschappen de taak hadden het algemeen welzijn te behartigen
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en niet een of ander groepsbelang. De verordenende bevoegdheid zou dan 
ook voorzichtig moeten worden gehanteerd en derhalve ook slechts 
geleidelijk worden toegekend. Omdat het algemeen belang voorop diende te 
staan moest de overheid de bevoegdheid hebben corrigerend in te grijpen, 
hetzij preventief door voorafgaand overleg voor te schrijven hetzij door de 
eis van goedkeuring door de overheid achteraf.74 In het milieu van 
belangenbehartigers van groepen werknemers en werkgevers was dit accent 
van Huysmans op het algemeen belang begrijpelijk. De commissie kon nu 
aan het werk. Bij dit werk hebben natuurlijk de richtlijnen van de regering 
en het vermanend woord van de minister als algemeen kader dienst 
gedaan. Bij de uitwerking van de PBO-gedachte in detail stonden in het 
interne commissieberaad de beide PBO-ontwerpen, dat van Vos en dat van 
het Centrum voor Staatkundige Vorming, centraal. Huysmans had de beide 
ontwerpen in zijn installatierede in de aandacht van de commissie-Van der 
Ven aanbevolen, omdat die twee ontwerpen "de in brede kring gevoelde 
wenselijkheid van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie" concreet gestalte 
hadden gegeven. De synthese van deze twee ontwerpen zou bijgevolg poli
tiek op de meest brede en relevante steun kunnen rekenen.75

Huysmans heeft de commissie laten weten dat de regering er van af zag 
om de SER afzonderlijk en eerder bij wet in het leven te roepen. Dientenge
volge is een aankondiging hierover in de Troonrede-1947 achterwege geble
ven. Vragen daarover vanuit het parlement hebben Huysmans gedwongen 
dit regeringsstandpunt bekend te maken. Van den Brink heeft als opvolger 
van minister Huysmans zich door dit besluit van het kabinet genoopt ge
zien om de hiervoor genoemde Economische Raad weer tot leven te wek
ken om op economisch terrein advies van deskundigen en betrokkenen (de 
Marshall-hulp was aanstaande) te kunnen inwinnen totdat de PBO zou gaan 
functioneren. Nadat in 1947 alle leden van deze Economische Raad vrijwil
lig waren afgetreden om de regering gelegenheid te geven in verband met de 
door de oorlog gewijzigde omstandigheden de samenstelling van deze Raad 
te herzien, kon bij KB van 24 februari 1948 een geheel nieuwe Economische 
Raad worden benoemd. Voorzitter werd de hoogleraar aan de Rotterdamse 
Hogeschool, dr. F. de Vries. Naast de gebruikelijke vooraanstaande personen 
uit industrie, bankwezen en wetenschap, waren drie vertegenwoordigers 
van de werknemersorganisaties (NVV, KAB, CNV) opgenomen. Opmerke
lijk was de benoeming van Z.K.H. Prins Bernhard tot lid van deze Econo
mische Raad. Naast zijn functie als inspecteur-generaal voor de krijgsmacht, 
heeft Prins Bernhard zich in deze opbouwperiode actief ingezet voor de be
vordering van de handelsrelaties van het land. Zijn benoeming in deze 
Raad, die naar Van den Brink bij de installatie de leden voorhield nog 
slechts een korte tijd zou functioneren, gaf een kader voor deze activiteiten, 
die de Prins aan zijn functie van prins-gemaal graag wilde verbinden.76 Zo
wel de Economische Raad als de Hoge Raad van Arbeid zijn na de inwer
kingtreding van de PBO opgeheven.
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Naar het wetsontwerp op de PBO
Op 1 maart 1948 bracht de commissie-Van der Ven rapport uit in de vorm 

van een voorontwerp van wet op de bedrijfsorganisatie met bijbehorende 
toelichting. Dit voorontwerp van wet is door de regering grotendeels over
genomen als basis voor het wetsontwerp op de PBO. Het voorontwerp van 
de commissie-Van der Ven behelsde oorspronkelijk een wetsconstructie zo
wel voor de SER met de Algemene Bedrijfsorganisatie als voor de onderne
mingsraden. Doordat de regering had gekozen voor een afzonderlijke wet
geving op de ondernemingsraden, los van een ontwerp van wet op de PBO - 
zie het hoofdstuk Sociale Zaken -, is het ontwerp van wet op de onderne
mingsraden van de commissie-Van der Ven komen te vervallen.

Wat de resterende PBO-constructie betreft zou men in algemene zin kun
nen zeggen dat in de PBO-opzet van de commissie-Van der Ven de rol van 
de overheid was teruggedrongen. Dat wekt de indruk dat de katholieken 
met het CvSV-ontwerp het hebben gewonnen van de anderen. Zo eenvou
dig was het niet. Bij de meeste deelnemers aan het overleg - werkgevers én 
werknemers - bestond een voorkeur voor een bedrijfsorganisatie, die zo los 
mogelijk van de overheid zou staan. Zou voor sterke overheidsinvloed zijn 
gepleit dan zouden er meer minderheidsrapporten zijn ingediend. Nu heeft 
alleen Borst, die namens het Verbond van Protestants-Christelijke Werkge
vers in de commissie-Van der Ven zitting had, reden gezien om een min
derheidsnota in te dienen, waarin hij een nog grotere zelfstandigheid van de 
PBO en een grotere vrijwilligheid bij de opzet en toepassing van de PBO dan 
in het ontwerp van de commissie-Van der Ven waren voorzien bepleitte. 
Zo was Borst tegenstander van de hiërarchische verhouding tussen SER en 
product- en bedrijfschappen. Hij vond de uitrusting van de SER met een 
verordenende bevoegdheid te vergaand (gevaar voor een Derde Kamer in 
het Nederlands bestel, vergelijk het over het thema Derde Kamer gestelde in 
hoofdstuk XV, Inleiding) en hij achtte de productschappen niet in overeen
stemming met de opzet van de bedrijfsorganisatie, aangezien daarmee te 
veel kans op overheidsinvloed werd geboden. Verder wenste Borst dat ver
ordeningen van de bedrijfsorganisaties zouden worden getoetst door de 
vrije organisaties alvorens te worden afgekondigd. Een uitputtende opsom
ming van de onderwerpen die ter regeling aan de PBO werden overgelaten, 
zoals de commissie-Van der Ven die voorstelde, achtte Borst niet geschikt 
voor een raamwet als de PBO-wet diende te zijn. De controle op het finan
ciële beheer van de vakgroepen zag hij liever ondergebracht bij de bedrijfs
genoten die het geld hadden opgebracht, in plaats van bij de voorgestelde 
SER. Een afdoende regeling van de bedrijfsrechtspraak in deze PBO-wet was, 
waar die in het voorstel-Van der Ven ontbrak, noodzakelijk.

Naast de nota van Borst konden nog andere verschillen van opvatting 
binnen de commissie-Van der Ven over de opzet van de PBO worden geno
tuleerd, zij het op slechts enkele punten. Enkele van deze dissidente opvat
tingen hebben invloed uitgeoefend op het door de regering uiteindelijk ge
formuleerde wetsontwerp. Zo is door vertegenwoordigers van het bedrijfs
leven in de commissie er op aangedrongen om vast te leggen dat de SER zo
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danig moest worden samengesteld dat daarin de belangrijkste sectoren van 
het bedrijfsleven waren vertegenwoordigd. Een van de commissieleden had 
bezwaar aangetekend tegen de benoeming van Kroonleden (1/3) in de SER. 
Sommige leden van de commissie wilden de eis voor een gekwalificeerde 
meerderheid in de SER bij de vaststelling van verordeningen ook toegepast 
zien bij de instelling van de schappen. De NVV-vertegenwoordigers hadden 
er bezwaar tegen dat de Stichting van de Arbeid als vast advieslichaam voor 
de SER voor sociale aangelegenheden werd genoemd. Drees heeft later in 
het kabinetsberaad over het uiteindelijke wetsontwerp dit bezwaar gedeeld. 
Het resultaat was dat het regeringsontwerp op dit door het NVV aangeroer
de punt afweek van het commissievoorstel. Een ander bezwaar uit NVV- 
hoek binnen de commissie is in de ministerraad wél besproken, maar had 
geen effect op de eindversie. De NVV-leden binnen de commissie-Van der 
Ven wensten namelijk de pariteit tussen werkgevers en werknemers voor 
alle PBO-organen vastgelegd te zien. De commissie had voorgesteld om, bij 
niet voldoen aan de paritaire vertegenwoordiging, de minderheid eenvou
digweg meer stemmen te geven bij beslissingen op sociaal terrein. Het NVV 
vond echter dat de werknemers en hun organisaties de plicht tot het dragen 
van medeverantwoordelijkheid hadden en dat bijgevolg de pariteit dwin
gend moest worden voorgeschreven. Ook dit bezwaar is door Drees in het 
latere kabinetsberaad overgenomen, maar Van den Brink heeft gemeend dat 
pariteit niet dwingend moest worden voorgeschreven gezien de onvol
doende reserve aan ingewerkte krachten bij de werknemers voor het ver
vullen van alle plaatsen in de PBO, een argument ontleend aan het voor
ontwerp-Vos. De ministerraad boog voor dit laatstgenoemde argument, 
want de pariteit is in het regeringsontwerp niet dwingend voorgeschreven 
voor alle lagen in de bedrijfsorganisatie. De ambtelijke commissieleden en 
het al genoemde commissielid Borst hadden bezwaar tegen de, aan het 
CvSV-ontwerp voor een PBO ontleende, limitatieve opsomming van on
derwerpen, waarover de besturen van de schappen verordeningen konden 
maken. Deze groep binnen de commissie-Van der Ven vond het beter dit 
achterwege te laten om de bedrijfsorganisatie groei in velerlei richtingen te 
gunnen. Het ambtelijk bezwaar heeft geleid tot schrapping van de betref
fende opsomming in het voorstel, zoals Van den Brink dat in de minister
raad voorlegde. Het kabinet heeft hiermee ingestemd. Het kabinetsberaad 
over het ontwerp van de commissie-Van der Ven, heeft derhalve aan een 
aantal minderheidsstandpunten recht gedaan.77

Het kabinetsberaad over dit wetsontwerp heeft niet tot ernstige menings
verschillen geleid. Natuurlijk: Drees wilde de rol van de centrale overheid 
alsnog aanscherpen en vroeg om de nodige ruimte voor aanwijzingen door 
de centrale overheid aan de schappen. Van den Brink achtte die wens echter 
in strijd met de opzet van het wetsontwerp. Van den Brink nam wel van 
Drees de suggestie over om in de formulering van de taakstelling van de 
PBO het dienen van het algemeen belang scherper tot uitdrukking te laten 
komen. Dat zou moeten gelden voor de algemene taakomschrijving van de 
PBO. Beel wenste dit ook toegepast te zien voor de taakomschrijving van de
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schappen in de PBO. Het resultaat was dat de formule van de commissie- 
Van der Ven dat de Algemene Bedrijfsorganisatie - de PBO - tot taak had het 
belang van het gehele Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen met inacht
neming van het algemeen belang en dat de schappen tot taak hadden het 
gemeenschappelijk belang van de ondernemingen, waarvoor zij waren in
gesteld, en van de daarbij betrokken personen met inachtneming van het 
algemeen belang te bevorderen zodanig werden gewijzigd dat het dienen 
van het algemeen belang voorop werd gesteld. Het heette in het definitieve 
wetsontwerp dat de PBO tot taak had - afgezien van de taak in het kader van 
medebewind - "een het belang van het Nederlandse volk dienende werk
zaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van het 
bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen". Ten aanzien 
van de taak van de schappen werd als opdracht geformuleerd "een het be
lang van het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening door de onder
nemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeen
schappelijke belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken 
personen te behartigen". Deze herformulering was wel de meest opvallende 
wijziging ten opzichte van het ontwerp van de commissie-Van der Ven.78

Op 23 juni 1948 werd het wetsontwerp op de PBO bij de Tweede Kamer 
ingediend. De Memorie van Toelichting zette allereerst de zin van bedrijfs
organisatie uiteen. Uitgaande van de geleidelijke overgang in de maat
schappij naar een gemengd systeem in sociaal-economisch opzicht tussen 
vrijheid en gebondenheid, onder aanvaarding van de noodzaak tot een be
langrijke mate van sociaal-economische leiding bij de overheid, werd de 
PBO in deze Toelichting "één der belangrijkste bijdragen tot de oplossing 
van het vraagstuk van de doelmatige sociaal-economische organisatie der 
maatschappij" genoemd. De Toelichting, waarvoor het gehele kabinet-Beel 
tekende met uitzondering van de ministers van Buitenlandse Zaken, Over
zeese Gebieden en Zonder Portefeuille (Götzen), stelde verder dat in de PBO- 
wetsconstructie was uitgegaan van de gedachte datgene aan een lager orgaan 
over te laten, wat dit lagere orgaan evengoed of beter dan een hoger orgaan 
kon doen. Ook was in deze constructie getracht het strijdpunt over de op
bouw van de PBO van onderop of van bovenaf op te lossen. Afgezien van 
de instelling van de SER, was gekozen voor een raamwet, die niet al te star 
zou werken en rekening zou houden met de veelvormigheid van de eco
nomische werkelijkheid. De PBO-wet zou derhalve slechts voorzien in de 
grote lijnen voor een Algemene Bedrijfsorganisatie met als bestuur de SER - 
waarover de PBO-wet gedetailleerd was - ,  terwijl de instelling van de schap
pen bij afzonderlijke wet moest geschieden. Dat betekende dat de Staten-Ge
neraal zouden moeten meewerken aan de instelling, de wijziging van de 
samenstelling of de taak van de schappen, te meer noodzakelijk, omdat de 
PBO onbekend terrein was. Het representatieve karakter van de commissie- 
Van der Ven had de regering volgens de Toelichting genoopt zo min moge
lijk in de wezenlijke aspecten van het voorontwerp-Van der Ven wijziging 
te brengen. De regering meende dat zo bevorderd werd dat de nieuwe orga
nen de instemming en het vertrouwen van brede lagen der bedrijfsgenoten
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zouden hebben. Daarbij stemde het voorontwerp-Van der Ven overeen met 
de richtlijnen die het kabinet had gegeven, aldus de Toelichting.

In de Memorie van Toelichting werd speciaal aandacht besteed aan de 
taak van de PBO, zoals die in het wetsontwerp was geformuleerd en hier
voor is aangehaald. De nieuwe lichamen van de PBO kenden een zelfstan
dig doel, maar dit doel kon niet los worden gezien van het algemeen belang. 
Uit de zelfstandigheid van de PBO-lichamen vloeide voort dat de zelfwerk
zaamheid van de bedrijfsgenoten zoveel mogelijk tot ontwikkeling moest 
worden gebracht, zij het onder de nodige waarborgen voor de verzekering 
van het algemeen belang zoals die in de taakstellingen voor de Algemene 
Bedrijfsorganisatie en de schappen werden omschreven. Die waarborgen 
dienden volgens de Toelichting groter te zijn, naarmate het gebied, dat door 
een PBO-lichaam werd omvat, voor het algemeen belang van groter gewicht 
was. Vandaar dat de benoeming van de voorzitter van een productschap bij 
de Kroon was gelegd in dit wetsontwerp, terwijl de voorzitters van de be
drijfschappen werden benoemd door de besturen van deze schappen. Om 
dezelfde reden werd de voorzitter van de SER door de Kroon benoemd en 
werd een-derde van het totaal aantal leden van de SER eveneens door de 
Kroon benoemd. Ook het recht van de Kroon tot vernietiging en schorsing 
van verordeningen van PBO-organen moest volgens de Toelichting worden 
gezien als rechtstreeks gevolg van de ondergeschiktheid van het zelfstandig 
doel van deze PBO-lichamen aan het algemeen belang. Een gepaste invloed 
van de overheid op de nieuwe PBO-lichamen was noodzakelijk vanuit de 
overweging dat de PBO ook werkelijk belangrijke zaken, die het algemeen 
belang konden regarderen, zou kunnen behartigen. "Het is immers de be
doeling een deel van de taak van de centrale overheid geleidelijk in de, on
getwijfeld meer deskundige, handen der bedrijfsgenoten te leggen, ten einde 
de doelmatigheid van het maatschappelijk-economisch stelsel te vergroten." 
Niettemin was de rechtstreekse bemoeiing van de overheid naar de mening 
van de ondertekenaars tot het noodzakelijke minimum beperkt.79

Het wetsontwerp viel in drie delen uiteen. Het eerste deel handelde over 
de Algemene Bedrijfsorganisatie in het algemeen en over de SER, als be
stuursorgaan van deze bedrijfsorganisatie en als vast college van advies aan 
de regering. Het tweede deel somde de wijze van instelling, de taak, de sa
menstelling, werkwijze en bevoegdheden van de product- en bedrijfschap
pen op. Het derde deel bevatte de overgangs- en slotbepalingen. De SER 
werd voorop geplaatst in het wetsontwerp, omdat deze het hoogste orgaan 
in de PBO zou worden en een belangrijke taak had - naast die van advies
college van de regering - bij de controle op de schappen. De SER kon zelf
standig verordeningen uitvaardigen en met de andere organen van deze or
ganisatie in medebewind optreden. De Kroonleden van de SER werden door 
de regering geen deugdelijk middel genoemd voor het contact tussen de SER 
en de regering, zodat het wetsonwerp aan de betrokken ministers de be
voegdheid toekende de vergadering van de SER en zijn commissies bij te 
wonen (b.v. via vervangers). De SER kon een voorstel indienen of advies 
uitbrengen bij de betrokken ministers over de instelling van een schap, op
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basis van voldoende representatieve organisatorische vertegenwoordiging 
van de betrokken ondernemers en werknemers. Voorzieningen waren ge
troffen voor een soepele omvorming van de bedrijfschappen op het gebied 
van de voedselvoorziening, van de bedrijfsraden en de Mijnindustrieraad 
en voor de geleidelijke opheffing van de bestaande bedrijfsorganisatie naar 
het model-Woltersom (derde deel).

Het tweede belangrijke deel van het wetsontwerp handelde over de 
schappen, verticaal (productschappen) en horizontaal (hoofdbedrijf- en be
drijfschappen), waarbij het voorontwerp-Vos en het ontwerp van het CvSV 
waren gecombineerd. De besturen van de (hoofd-) bedrijfschappen waren 
paritair samengesteld, tenzij bij de wet tot instelling van het betrokken 
schap anders was bepaald. Zulks kon het geval zijn bij een bedrijfschap met 
voornamelijk een economische taak. Dat bij sociale aangelegenheden toch 
paritair tussen werkgevers en werknemers zou worden gestemd, sproot 
voort uit de bepaling dat in die gevallen de minderheid een zodanig aantal 
stemmen kon uitbrengen dat pariteit werd bereikt. Uit de toekenning van 
medezeggenschap aan de werknemers op economisch gebied vloeide voort 
dat ook het bestuur van een productschap werknemers kon bevatten, maar 
niet noodzakelijkerwijze op paritaire basis. In de regel zouden de besturen 
van alle schappen door de officieel erkende vrije organisaties worden sa
mengesteld. De betrokken ministers waren bevoegd vergaderingen van de 
besturen van de schappen door vertegenwoordigers met raadgevende stem 
te doen bijwonen. De besturen van de schappen hadden de bevoegdheid 
verordeningen te maken waar de wet dat mogelijk maakte. Overtredingen 
van deze verordeningen en van die van de SER zouden overtredingen zijn 
in de zin van de Wet op de Economische Delicten. Evenals de SER konden 
de schappen in medebewind (d.i. de medewerking van lagere rechtsge
meenschappen aan de uitvoering van een hogere regeling, gevorderd bij of 
krachtens de wet) optreden. Er was vanaf gezien om in dit wetsontwerp ad
ministratieve rechtspraak betreffende het beroep op de beslissingen van de 
organen van de nieuwe organisatie te regelen. De Toelichting verwees naar 
de beroepsmogelijkheden op het gebied van de voedselvoorziening, die be
vredigend werkten. Om vertraging te voorkomen was er van afgezien deze 
zaak tegelijk met de PBO-wet te regelen,"terwijl deze materie met de overige 
inhoud van het ontwerp toch slechts in verwijderd verband zou hebben ge
staan". Het onderwerp in kwestie kon het best bij afzonderlijke wet worden 
geregeld.80 Hieraan is tegemoet gekomen in 1952, toen een wetsontwerp op 
de Administratieve Rechtspraak Bedrijfsorganisatie - tegelijk met een ont
werp van wet op de Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie - werd ingediend. 
Beide wetten zouden op 16 september 1954 worden vastgesteld (Stbl. nr. 416 
en 417).

De parlementaire behandeling van dit wetsontwerp zou plaats vinden na 
de verkiezingen van 1948. Met name voor de katholieke vakbeweging 
(KAB) stonden deze verkiezingen in het teken van het aanhangige wetsont
werp op de PBO, waarvoor ook een KVP-minister de eerstverantwoordelijke 
minister was. De KAB-leiding gaf dan ook aan de leden het advies de KVP te
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steunen. Een kabinet van bredere samenstelling, met VVD- en CHU-minis- 
ters en met dezelfde KVP-minister voor Economische Zaken als in het kabi
net-Beel, zou het PBO-ontwerp moeten verdedigen, wat niet gemakkelijk 
zou worden. Afgezien van de verzekering van het succes van de grond- 
wetsherziening-1948 in tweede lezing was die verbreding ook beoogd om de 
PBO bij mogelijke tegenkanting in het socialistische kamp veilig te stellen. 
Uiteindelijk waren de katholieken aangewezen op socialistische steun om 
dit wetsontwerp in het Staatsblad te krijgen en zouden CHU en VVD uit de 
coalitieboot vallen. Die verbrede coalitie kwam inzake de PBO onmiddellijk 
na haar aantreden onder druk te staan. Van werkgeverszijde en vanuit de 
hoofdgroepen van de Woltersomse organisatie kwam nogal wat kritiek op 
het wetsontwerp, zij het dat een aantal katholieke werkgevers zich hiervan 
weer distantieerde. Zo werd betwijfeld of er wel behoefte was aan een derge
lijke PBO, werd betreurd dat de Stichting van de Arbeid geen plaats had ge
kregen in de PBO-opzet en werden de bevoegdheden van de PBO-organen te 
groot geacht. Het was voor de regering - die voor de PBO-zaak werd bijge
staan door de staatssecretaris van Economische Zaken, mr. W.C.L. van der 
Grinten (KVP) - moeilijk laveren tussen deze wensen en die van de rechter
zijde in het parlement om geen schappenstructuur met vergaande bevoegd
heden op te leggen en van de socialisten om buiten de Kamers om instelling 
van schappen mogelijk te maken. Aangezien het de bedoeling van Van den 
Brink was om de socialisten te winnen voor een vrije industrialisatie van 
Nederland zonder dwingende voorschriften en controles, was hij bereid de 
socialisten zodanig tegemoet te komen dat hun steun voor de PBO kon 
worden behouden. Bij de schriftelijke fase zou het kabinet Drees I dan ook 
terugkomen op enkele punten uit het voorontwerp van Vos, van het CvSV 
en van de commissie-Van der Ven. Bedrijfschappen konden toch worden 
ingesteld bij AMvB (vergelijk het voorontwerp-Vos) en er kwam een limi
tatieve opsomming van zaken waarvoor de schappen verordeningen zou
den mogen uitvaardigen om een wildgroei te voorkomen.

De concessies van de kant van de regering jegens de PvdA vergrootten 
het aantal tegenstanders van de PBO in deze vorm in het parlement. De 
mogelijkheid bij AMvB bedrijfschappen in te stellen was namelijk voor de 
VVD, CHU, ARP en Welter (aparte katholieke lijst) de doorslaggevende re
den tegen het wetsontwerp te stemmen. CPN en SGP waren toch al tegen de 
PBO als zodanig. De CPN beschouwde de PBO als "een werktuig in dienst 
van de reactie ter verdere onderdrukking van vrijheid en democratie", 
kortom een constructie van mooie woorden voor een ordening die binnen 
het kapitalisme nu eenmaal niet mogelijk zou zijn. In deze houding van de 
CPN tegenover de bedrijfsorganisatie kwam de diep geworden kloof tussen 
deze partij en het Nederlandse bestel, uitgelokt door de gebeurtenissen se
dert 1947-1948 - zie daarover uitvoerig in hoofdstuk IX, par. VI -, tot uit
drukking. Maar ook het Tweede Kamerlid Van Dis (SGP) zag geen nut in 
deze PBO, die te veel doortrokken zou zijn van een "rode draad" en te veel 
menselijke berekening bevatte om voor het bedrijfsleven heilzaam te kun
nen werken. Als Van der Goes niet op 12 oktober 1949 bij zijn stemverkla-
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ring voor de PvdA-fractie in de Tweede Kamer vóór de eindstemming een 
aantal wijzigingen en amendementen had kunnen noemen, waa door de 
PvdA-fractie over haar aarzeling om dit ontwerp - dat aanvankelijk toch op 
een groot aantal punten met de opzet van het voorontwerp-Vos doorbroken
- te steunen heen kon stappen, was dit hele wetsontwerp op de PBO een 
mislukking geworden. Van der Goes noemde de garantie van de kant van 
de regering - bij monde van staatssecretaris Van der Grinten (KVP) - dat er 
productschappen zouden komen, de bepaling dat de minister vertegen
woordigd werd in de besturen van de schappen, dat de benoeming van de 
voorzitters van alle schappen aan de goedkeuring van de regering werd on
derworpen en dat in de regel de verordeningen van de bedrijfschappen mi
nisteriële goedkeuring zouden behoeven. Het algemeen belang was met 
deze staatsinvloed naar de mening van de PvdA beter gewaarborgd. Voor de 
KVP, die moest gadeslaan dat de eertijds bestaande eensgezindheid over de 
noodzaak van een bedrijfsorganisatie - dat het middel was geweest om de 
geleide economie uit de opbouwperiode te ecarteren - was weggeëbd, was 
aangewezen op de socialistische steun om het wetsontwerp van een drei
gend debacle te redden. De uitslag in de Tweede Kamer op 12 oktober 1949 
was 55 (KVP en PvdA) tegen 35. In de Eerste Kamer op 25 januari 1950 was 
de uitslag 30 (PvdA, KVP en één ARP-lid, namelijk J. Schipper, secretaris 
van het CNV) tegen 11. De wet is vastgesteld op 27 januari 1950, Stbl. K. 22.81

Vergeleken met België heeft de wetgeving op de bedrijfsorganisatie in 
Nederland veel tijd gekost, al moet gezegd worden dat er in Nederland ook 
wel wat meer op het spel stond, namelijk de verordenende bevoegdheid. De 
Belgische wet van 20 september 1948, houdende de paritaire organisatie van 
het bedrijfsleven, waarbij enerzijds een Centrale Raad van het Bedrijfsleven 
en Bedrijfsraden en anderzijds ondernemingsraden werden ingesteld, kende 
de economische raden slechts adviserende bevoegdheid toe. Het samengaan 
van België en Nederland in een Beneluxdouaneovereenkomst, die de basis 
moest zijn voor een snel tot stand te brengen economische unie - zie par. III. 
d in dit hoofdstuk - heeft niet geleid tot enige bijstelling aan Nederlandse 
kant van het wetsontwerp op het punt van de bevoegdheid die immers 
grondwettelijk was gewaarborgd.82

De energie en de tijdsduur die in de wetgeving op de bedrijfsorganisatie 
in Nederland zijn gestoken wijzen er op dat met de totstandkoming van 
deze wetgeving een van de grootste visioenen in de na-oorlogse wetgeving 
in het geding was, die een ordening naar rooms-rood model van het econo
misch leven tot stand moest brengen. Aparte ministers (zonder en met por
tefeuille, resp. dr. A.H.M. Albregts, KVP, 1951-1952; A.C. de Bruyn, KVP, 
1952-1956) en staatssecretarissen belast met de PBO-zaken (eerst bij Binnen
landse Zaken, daarna Algemene Zaken, te weten drs. W.K.N. Schmelzer, 
KVP, 1956-1963, en bij Sociale Zaken dr.J.F.G.M. de Meijer, KVP, 1963-1967) 
moesten zorgen dat de PBO werkelijkheid werd. De PBO heeft echter geen 
hoge vlucht genomen. Al na enkele jaren moest worden geconstateerd dat 
met name de grote industrietakken zich niet vrijwillig bij de PBO wensten 
aan te sluiten. Dwang kon echter niet worden uitgeoefend. De vakbeweging
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leek het enthousiasme voor de PBO verloren te hebben. De afzonderlijke 
wet op de ondernemingsraden en de bestaande belangenbehartiging door de 
vakbeweging tegenover de werkgevers maakten de noodzaak tot overleg in 
andere kaders ter verkrijging van sociale medezeggenschap minder urgent. 
Alleen economische medezeggenschap kon wellicht in de PBO bereikt wor
den: de vakbeweging stelde dan ook de eis dat deze medezeggenschap moest 
worden vastgelegd alvorens de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden 
werd overgedragen aan de PBO-organen. Noch de overheid, noch de werk
gevers, noch de werknemers hebben de knopen weten door te hakken om 
de PBO gestalte te doen geven, al had men tot de conclusie kunnen komen 
dat de toegenomen bemoeienis van de overheid met het economisch leven 
(investerings- en werkgelegenheidsbeleid) een zakelijk opgezette PBO niet 
kan ontberen. De droom, die vooral in katholieke kring over de PBO ooit 
werd gekoesterd, is inmiddels wel vervlogen, zoals een gezaghebbend au
teur op het gebied van de bedrijfsorganisatie na jaren moest constateren.83 
Wat rest van de PBO-droom is de SER, die als adviesorgaan van de regering 
in de Nederlandse samenleving een vaste plaats heeft weten te verkrijgen. 
De schappenstructuur van de PBO is voornamelijk in de land- en tuinbou
wsector en het midden- en kleinbedrijf tot ontwikkeling gekomen, door de 
historie en de daarmee samenhangende bijzondere overheidsbemoeienis 
met prijzen, toeslagen, vestigingseisen en dergelijke. Een deel van deze sec
toren werkt traditioneel voor de nationale markt; voor zover deze sectoren 
internationaal werken wordt door de nationale overheid en nieuwe inter
nationale verbanden (EEG) geïntervenieerd. Voor de rest van het bedrijfsle
ven, dat was aangewezen op internationale concurrentie, was er geen be
hoefte aan deze PBO. Een het gehele bedrijfsleven omvattende PBO is er 
derhalve dan ook niet gekomen.
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komen, aldus de minister van Economische Zaken in zijn installatierede.

51 Rapport Commissie-Couvée, p. 12. F.C.M. Wijffels (1899-1968), mijnbouwingenieur, was in 
de bezettingstijd lid geweest van de Nederlandse Unie en na de bevrijding van het Zuiden met 
Beel e.a. uitgenodigd om de regering in Londen van advies te dienen. Werd met Beel opgeno
men in het tweede kabinet-Gerbrandy (23 febr. - 24 juni 1945) en wel als minister van Sociale 
Zaken. Werd eerste voorzitter van de MIR; was tevens inspecteur-generaal van de mijnen. 
Nam in deze functies ontslag na conflict met de beheerder van de Nederlandse steenkolenmij
nen en de minister van Economische Zaken over instelling van ondernemingsraden bij de wei
gerachtige particuliere ondernemingen. Was lid van de EK voor de RKSP/KVP van 20 nov. 
1945 - 27 juli 1948 en vervolgens van de TK voor dc periode 1952-1955. Zie lemma Franciscus 
Cornelis Marie Wijffels, in: J. Charité (red.), BW N, dl. I, pp. 666-667.

32 Rapport Commissie-Couvée, hfdst. I t/m  UI. 

a3 A.v., minderheidsnota, pp. 32-35.

54 A.v., hfdst. IV en V. Zie ook: C.E.P.M. Raedts, De opkomst, de ontwikkeling en de 
neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg, Assen 1974, pp. 190-195. De bewering van 
Fortuyn, De sociaal-economische politiek op p. 295, dat de nationalisatie van de mijnen op 
die van De Nederlandsche Bank nog zou volgen, "daarna is het gedaan", is derhalve 
volstrekte onzin.

5d Voor de grotere bemoeienis van de Eerste Kamer met mijnbouwzaken dan de Tweede 
Kamer: zie Vixseboxse, EK 23 maart 1949, p. 343 II.Wel is in de periode 1946-1948 in de 
Tweede Kamer uitvoerig over de mijnen gesproken i.v.m. de ongelukkige uitlating van 
Huysmans in de Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst. X, over de geringe werklust bij 
de mijnwerkers in Limburg. Het KVP-Tweede Kamerlid Macnen (Limburger) was hierover 
zeer verbolgen, zie TK 12 febr. 1948, pp. 1411-1412. Voor de oorlog was er volgens hem 
roofbouw op de mijnwerkers gepleegd. Inzake dc productiviteit in de mijnbouw in Limburg
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werden volgens hem ten onrechte vergelijkingen gemaakt met mijnbouw in landen, waar 
de kolenlagen gem akkelijker bereikbaar waren. Maenen was van mening dat de 
mijnwerkers goed genoeg waren om in de winter van 1947 enkele zondagen door te werken 
om de bevolking uit de allerergste nood te helpen. Maenen koppelde aan zijn betoog 
trouwens een pleidooi tot vergroting van de kolenconcessies op Duits gebied. Koenen (CPN) 
vond de opmerking van Huysmans eveneens "pijnlijk" voor de mijnwerkers. Hij vroeg om 
nationalisatie van de mijnen. Van Lienden (idem, p. 1415 II) had zich geërgerd aan de 
uitlatingen van Limburgers (onder wie Maenen zelf, biijkens berichten in De Volkskrant 25 
aug. 1947) die hadden gewaarschuwd voor het aantrekken van arbeidskrachten uit het 
Noorden (boven de rivieren) die de zedeloosheid in Limburg zouden binnendragen, zodat 
"Limburg, terwille van de kolenwinning, tot een drekbak wordt". Maenen vond inderdaad 
dat het gebrek aan arbeidskrachten in de mijnbouw moest worden gelenigd met krachten 
van het platteland, liefst uit de buurt (zie idem, p. 1418 II). Van den Brink heeft als minister 
zich van de kenschets van Huysmans gedistantieerd en zei dat de mijnwerkers hun plicht 
hadden gedaan en een belangrijke bijdrage hadden geleverd aan de reconstructie van het 
land (idem, p. 1417 II). Algemeen steunden de Kamers een regeling, waarbij uit de staatskas 
aan de mijnwerkers in het pensioen werd bijgedragen (8% van het totaal aan bijdrage 
werkgevers-werknemers), omdat dc mijnen niet was toegestaan de volle kostprijs in de 
kolen te berekenen. De CPN wenste ccn cxtra-tocslag - tijdclijk - van 25% voor (oud-) 
gepensioneerden, maar dat moest Van den Brink afwijzen. Zonder hoofdelijke stemming in 
beide Kamers aangenomen: wetsontwerp houdende bepalingen ter voorziening in de 
dekking der lasten, voortvloeiende uit de herziene pensioenregeling der mijnwerkeers, 
ingediend op 10 juli 1947 bij de Kamer (nr. 519), TK 17 febr. 1948, pp. 1471-1473; EK 29 juni
1948, pp. 687-695. De wet is vastgestcld op 1 juli 1948, Stbl. I. 280.
In 1947 bedroeg de productie van de kolenmijnen in Limburg: 10.080.000 ton. Er werd 
ingevoerd: 3.845.000 ton; uitgevoerd: 525.000 ton. De individuele prestatie van de 
m ijnw erker lag op 75% van 1938. V erbruik: 3.2 m ilj. ton voor gas en 
elcctriciteitsvoorziening; 1.2 milj. ton voor vervoer; 4 milj. ton voor industrie; 1.4 milj. ton 
voor de mijnen zelf; 3.6 milj. ton voor huisbrand. De rantsoenen werden in 1948 niet 
verhoogd. De distributie van kolen (huisbrand) eindigde op 1 april 1950. Prijs en distributie 
werden geregeld door het Rijkskolenbureau (1939). De overige hier verwerkte standpunten 
van Eerste Kamerleden en minister Van den Brink: Regout, EK 22 mrt. 1949, pp. 338 II- 339; 
Kramer, EK 23 mrt. 1949, p. 346 I; min., idem, p. 351 en tenslotte min., TK 30 nov. 1949, p. 738. 
Het kabinet heeft in de REA regelmatig ovcleg gevoerd over de kolenprijs en de kolen- 
productie, soms in aanwezigheid van de beheerder van de Nederlandse Steenkolenmijnen, 
dr. ir. Ch. Th. Groothoff en ir. A. Paulen namens de Staatsmijnen. Nadat de prijs voor kolen 
was bevroren (REA, 20 nov. 1946, pt. 9) en daarmee het subsidiebedrag uit Economische 
Zaken op kolen was vastgelegd, was de productiekant het zorgenkind van het kabinet. Er 
was een gebrek aan arbeidskrachten. Het werk was te onaantrekkelijk, er was te weinig extra 
voedsel, het ontbrak aan goede woningen, er waren te weinig geschoolde mijnwerkers. 
Gastarbeiders uit Polen en Italië - begin 1948 werd door de min. van Economische Zaken 
gesteld dat i.v.m. de politieke gezindheid van arbeiders uit dit zuidelijke land 
voorzichtigheid moest worden betracht, terwijl de min. van Sociale Zaken slechts 
ongehuwde gastarbeiders wilde doen toelaten (REA 7 april 1948, pt. 13) - leverden een 
geringere prestatie dan de Nederlandse mijnwerkers, w.o. ook politieke delinquenten, zie 
REA 15 okt. 1947, pt. 12 en REA 2 juni 1948, pt. 3. Werving in de Bizone had weinig 
uitgehaald. Een probleem was dat terugzending van Duitse arbeidskrachten op 
moeilijkheden stuitte (vgl. de toentertijd aanhangige uitwijzing van de al in Nederland 
wonende Duitsers, in hoofdstuk VIII, par. 11). De idee van minister Drees om een echt 
prestatieloon in te voeren werd als een jaagsysteem met gevaren voor de arbeidsrust on- 
middellijk terzijde geschoven ten gunste van bevordering van de overheid van het in de
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MIR aanvaarde pijlerakkoord met groepsindeling. Drees maande het ziekteverzuim door 
goede controle te bestrijden. Het kabinet ging akkoord met werving van buitenlanders (toch 
Italië) en een actief huisvestingsbeleid tegen de weigerachtigheid van sommige gemeenten 
in. Ook zou de minister van Justitie amnestie van politieke delinquenten-mijnwerkers in 
overweging nemen.

Zie de gang van zaken m.b.t. wetsontwerp nr. 2856 (HTK-HEK 1952-1954). Het EGKS-ver- 
drag werd op 18 april 1951 in Parijs getekend. Voor de nadelen van dit Verdrag t.a.v. de Ne
derlandse steenkolenmijnen: Raedts, De opkomst, pp. 197-198. Voor het wetsontwerp nr. 
2856 ook: Raedts, De opkomst, p. 209. De domaniale mijn moest voor de afloop van de 
concessie gebruik maken van het artikel (nr. 2) uit de overeenkomst van 1952 (25-26 juni) 
om van de verplichting tot exploitatie ontslagen te worden: die exploitatie was onrendabel 
geworden. In 1966 nam de staat de aandelen over. In 1969 ging deze mijn definitief dicht.

° 7 Voor de bedrijfsorganisatie onder cn kort na de oorlog: W.C.L. van der Grinten, De orga
nisatie van het bedrijfsleven, Alphen a.d. Rijn 1944; Raedts, Dc opkomst, pp. 183-186; 
D uynstee-Bosm ans, Het kabinet Scherm crhorn-D rces, pp. 477-478; Fortuyn, Sociaal- 
economische politiek, hfdst. I cn II (b).

58 Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, pp. 478-491; Fortuyn, Sociaal-econo
mische politiek, pp. 195-206. Zie voor de inzet van de katholieken in Nederland voor een pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie onder meer: W.G.J.M. Thomassen, Het r.k. bedrijfsraden- 
stelsel (1919-1922). De eerste poging tot publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op organisch- 
solidaristische grondslag binnen de moderne industriële samenleving in Nederland, diss. Lei
den 1974; M.D. Bogaarts, lemma Johannes Antonius Veraart, in: J. Charité, BWN, dl. I, pp. 
601-604; Theo Salemink, Krisis en konfessie, ideologie in katholiek Nederland 1917-1933, 
Zeist 1980, spec. deel III, hfdst. 13/15, 22; G.J.M. van Wissen, De christen-democratische visie 
op de rol van de staat in het sociaal-economisch leven, Amsterdam 1982, hfdst. 1. De ver
wachtingen over de PBO binnen de KAB geschetst in: Hans Righart, "De ene ongedeelde 
KAB", vrome wens of werkelijkheid? Een historische schets van de Katholieke Arbeiders 
Beweging, in : Jan Roes (red.), Katholieke arbeidersbeweging. Studies over KAB en N KV in de 
economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945, Baarn 1985, pp. 87-88. Voor de 
interesse van de socialistische vakbeweging na de oorlog in een PBO die als middel werd ge
zien voor het bereiken van economische medezeggenschap (vóór de oorlog: als middel bij de 
doorvoering van de socialisatie van het bedrijfsleven): H.J. Langeveld, Het N V V  en de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 1940-1950, in: Exercities in ons verleden. Twaalf opstel
len over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en koloniën 1800-1950, 
(aangeboden aan prof.dr. W.J. Wieringa bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Vrije Univer
siteit Amsterdam), Assen 1981, pp. 168-187. Voor de protestants-christelijke wereld en de 
PBO: P.A.J.M . Steenkamp, De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants christelijke 
kring, Kampen 1951.

59 Voorlopig Verslag en Mem. v. Antw., hfdst. X, Rijksbegroting 1947, HTK 1946-1947 
Bijlagen A, par. 4, en Stapelkamp, TK 11 dec. 1946, p. 759 II.

60 Schmal, TK 11 dec. 1946, p. 761 II; Korthals, idem, p. 779 II.

61 Bachg, a.v., p. 7711.

62 Suurhoff, a.v., p. 780 II; Van Dis, idem, p. 772 II.

63 Proeve van een ontwerp van wet op de bedrijfschappen en de sociaal-economische raad, 
uitgave van het Centrum voor Staatkundige Vorming, 's-Gravenhage (6 mei) 1946.

64 Mem. v. Antw., hfdst. X, Rijksbegroting 1947, HTK 1946-1947 Bijl. A, par. 4. Huysmans gaf 
aan dat een beslissing hierover moest wachten op instemming van de minister van Sociale 
Zaken, Drees.

65 Koersen, TK 11 dec. 1946, p. 758 I.
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66 Suurhoff, a.v., p. 781.
67 Kikkert, a.v., p. 780 I. De CNV-brochure: Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie, Utrecht 
1945.

Suurhoff, a.v., p. 781 II.
69 Stapelkamp, a.v., p. 759; Korthals, idem, p. 779.

70 Stikker, EK 18 april 1947, p. 614 I.

71 Van Santen, a.v., p. 625.

72 Huysmans, TK 12 dec. 1946, p. 795. Voor een overzicht van de stand van zaken aan de 
vooravond van de werkzaamheden van de commissie-Van der Ven: Fortuyn, a.w., pp. 377- 
401. Bedoeld werd de MR van 11 nov. 1946, pt. 4, waarin weinig discussie.

73 De commissie bestond uit prof.dr.F.J.H.M. van der Ven (Tilburg), mr. J. van Aartsen, later 
opgevolgd door ir. B. van Dam (LandbouwHvoor zover in dienst); A. Borst Pzn, Verbond 
van Prot. Chr. Werkgevers; A.C. de Bruyn, KAB; ir. M.H.Damme, Centraal Sociaal 
W e rk g e v ers  V erb o n d , mr. R .A .H .M . D o b b elm an  RK V erb o n d  van 
Werkgeversvakverenigingen; F.P. Fuykschot, CNV, mr. W.F. de Gaay Fortman (min. v. 
Sociale Zaken); Th. S.J. de Hooy, Raad van Bestuur in Middenstandszaken; G. Joustra, NVV; 
H.J. Kuiper, KAB; H.D. Louwes, Stichting voor de Landbouw; H. Oosterhuis, NVV; M. 
Ruppert, CNV; mr. D.U. Stikker, Centraal Sociaal Werkgevers Verbond; dr. Ch. L.H. Truyen, 
(min. v. Economische Zaken); A. Vermeulen, NVV; T.J. Wijnstra, Hoofdgroep Industrie; 
mr. J. Woudstra, (min.v. Economische Zaken); prof.mr. B.C. Slotemaker, secr. en mr. P. 
Verloren van Themaat, adj. secr.. Uiteraard ging het hier om een commissie die zo breed 
mogelijk werd gesteund. Huysmans wilde hierover geen dispuut als over het voorontwerp- 
Vos. De stelling van Fortuyn, a.w., p. 327, dat het sociaal-democratische element "wel mager 
vertegenwoordigd was" is een constatering die geen acht slaat op de bedoeling van de 
commissie. Fortuyn wil echter hoe dan ook komen tot de conclusie op p. 422 van zijn werk: 
de victorie van de KVP, die begon in de commissie-Van der Ven. Voor het werken aan een 
constructie die alle groepen bevredigde heeft hij geen oog.

74 Commentaar, uitgave van de RVD, jrg. 2, nr. 34, 3 febr. 1947, pp. 1-2.
75 Uit de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp tot toepassing ten aanzien van het 
bedrijfsleven van de art. 80 en 152 tot en met 154 van de Grondwet (wetsontwerp op de PBO), 
HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 873, par. 1, p. 12.

76 Zie Voorlopig Verslag en Mem. v. Antw., hfdst. X, Rijksbegroting 1948, HTK 1947-1948 
Bijlagen A, resp. p. 2 en p. 11 I. Gezien de wederinstelling van de Economische Raad door 
minister Van den Brink begin 1948 is het dc vraag of de stelling van G.H. Scholten in diens 
De Sociaal-Economische Raad en de ministeriële verantwoordelijkheid, Meppel 1968, hfdst. 
III, par. 2, Voorlopers, p. 52, dat de Hoge Raad van Arbeid de belangrijkste voorloper van de 
SER zou zijn, wel correct is. Terwijl tot de invoering van de PBO-wet gewerkt kon worden 
zonder wederinstelling van de Hoge Raad van Arbeid, was dat niet het geval met de 
Economische Raad. Wél kan de instelling van deze Hoge Raad van Arbeid worden gezien 
als een eerste stap (vgl. de data van instelling van deze Raad en de Economische Raad) naar 
de PBO, die deze beide adviesorganen overbodig zou maken. Leden van de Economische 
Raad waren: J. Bommer, mr. R.A.H.M. Dobbelman, dr. H.J. Frietema, H.P. Gelderman, dr. 
M.W. Holtrop, mr. W.G.F. Jongejan, prof. dr. P. Kuin, dr. F.L. van Muiswinkel, J. Wilschut, 
A. Vermeulen (NVV), H.J. Kuiper (KAB) en W. Strijbis Pzn (CNV). Zie KHA  maart 1948, p. 
7528 B. In Alden Hatch, Prins Bernhard. Zijn plaats en functie in de moderne monarchie, 
Amsterdam 1962 (2), p. 196, is sprake van de betrokkenheid van Prins Bernhard bij een 
Econom ische Adviesclub van industriëlen, bankiers en hoogleraren econom ie. 
Vermoedelijk wordt hier de Economische Raad uit 1948 bedoeld. Hatch vermeldt dat Prins 
Bernhard had laten weten graag betrokken te willen worden bij de economische
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wederopbouw van het land die, naar de Prins wist, bij de bevolking een hogere prioriteit 
genoot dan de opbouw van de krijgsmacht.

77 Zie het rapport van de Commissie-Van der Ven met voorontwerp van wet en nota van 
het commissielid Borst, als bijlagen opgenomen bij de Mem. v. Toel. op het wetsontwerp op 
de PBO, nr. 873, a.w., stuknr. 4.

78 Zie notulen MR resp. 19 april 1948, pt. 5, 24 mei 1948 pt. 5 en 21 juni 1948, pt. 6.

79 Mem. v. Toel., Algemeen deel, bij wetsontwerp nr. 873, a.w..

Zie de tekst van wetsontwerp nr. 873 a.w., met de Mem. v. Toel., par. 2 en par. 3. Zie 
verder: A.J.S. Douma, Hoofdzaken en strijdpunten van de Publiekrechtelijke Bedrijfs
organisatie, 's-Gravenhage 1950; Van der Linden, Economische ontwikkeling, hfdst. 11, D e  
bedrijfsorganisatie, (een parlementaire schets).

81 Zie De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland, hfdst. Zes, par. 8, pp. 
259-267; Fortuyn, Sociaal-economische politiek in Nederland, pp. 411-423; Righart, "De ene 
ongedeelde KAB", vrome wens of werkelijkheid?, p. 88; onderhoud met oud-minister Van 
den Brink, 24 febr. 1987; zie verder de behandeling in de schriftelijke fase wetsontwerp nr. 
873 en de plenaire behandeling in de Tweede Kamer op 22, 23, 27 en 28 sept. en 7 en 12 okt.
1949. De stemverklaringen van Van der Goes, Korthals, Tilanus, Schouten en Welter, TK 12 
okt. 1949, p. 236, alwaar eindstemming. Behandeling in Eerste Kamer op 24 en 25 jan. 1950, 
zie eindstemming, p. 211 II, EK 25 jan. 1950. Pas op 24 dec. 1953 werden 14 wetsontwerpen 
ingediend, waarbij instelling van productschappen (in enkele producten van land- en 
tuinbouw, vis- en visproducten, en in gedistilleerd) werd voorgesteld. Op 23 jan. 1954 werd 
een wetsontwerp ingediend om een bedrijfschap voor de steenkolenmijnindustrie in te 
stellen. (Mijnstatuut 1954, Stbl. 463).
In 1953 werd de organisatie-Woltersom geliquideerd. In 1957 kwam het organisatiebesluit 
voedselvoorziening-1941 te vervallen (Stbl. 143). Zie het artikel van F.F.X. Cerutti, W.C.L. 
van der Grinten, De Bedrijfsorganisatie, in: G.A. van Poelje e.a., Nederlands Bestuursrecht, 
III, Economisch en sociaal bestuur, Alphen a.d. Rijn 1964, pp. 30-46.

82 Zie de artikelen van C.W. de Vries, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, in: ESB  20 okt. 
1948, pp. 825-826; E. Jorion, De Belgische wet inzake de organisatie van het bedrijfsleven, in: 
ESB  20 april 1949, pp. 310-313; J. van Wulfften Palthe, N ederlands-Belgisch-Luxem burgse  
Economische Unie, in: ESB  24 sept. 1947, pp. 758-760.

83 Voor deze slotalinea is vooral gebruik gemaakt van het parlementaire en politieke over
zicht van de PBO-zaak van Joep van der Linden: De bedrijfsorganisatie, een discussie over de 
verhouding van staat en maatschappij, in: H.J.G. Verhallen, R. Fernhout, P.E. Visser, Corpo
ratisme in Nederland. Belangengroepen en democratie, Alphen a.d. Rijn-Brussel 1980, pp. 
229-278. De gezaghebbende auteur: P.A.J.M. Steenkamp, Het einde van een droom, in: Sociale 
politiek opnieuw bedacht. Opstellen voor F.J.H .M . van der Ven, Deventer 1972, pp. 165-179. 
Voor het verloop van de PBO-geschiedenis: J.Groenendaal, Dertig jaar Publiekr echtelijke Be
drijfsorganisatie in Nederland, in: Eco7iomisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, dl.45, ’s- 
Gravenhage 1982, pp.187-231.
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In deze paragraaf is een aantal onderwerpen bijeen gebracht, die in de ja
ren 1946-1948 in eikaars verlengde werden gezien als men sprak over han
delsbetrekkingen. Verbetering van die handelsbetrekkingen werd algemeen 
gezien als voorwaarde voor de verhoging van de welvaart van de bevol
king, waarop aller ogen waren gericht. In dit kader trok allereerst de han
delspolitiek van de regering in het kader van de bilaterale handelsbetrek
kingen de aandacht van de Kamers. De overheidsbemoeienis met het han
delsverkeer - gedicteerd door het deviezentekort en de zorg voor een even
wichtige wederopbouw van het land - ging zeer ver en de Kamers wilden 
graag weten welk beleid de regering op dit terrein voerde. Algemeen werd in 
het parlement begrepen dat Nederland alleen maar uit het dal kon komen 
door meer export te bedrijven om daarmede de nodige import voor herstel 
en ontwikkeling van het land te kunnen betalen. Daarbij kwam vanzelf de 
vraag aan de orde hoe men exporteurs kon aanmoedigen oude markten be
ter te bewerken en nieuwe markten te verkennen. De Kamers hebben ook 
het thema van de industrialisatie aangesneden, omdat verbetering en uit
breiding van het exportpakket gewenst was. De export van het land lag ech
ter bekneld in het bilaterale systeem en het tarievensysteem dat de handels
partners van het land hanteerden. Multilateralisatie was gezien de funda
mentele onevenwichtigheden in het wereldhandelsverkeer voorlopig een 
verre droom. Afbraak van de tarieven kon echter zelfs binnen het bilaterale 
systeem een vooruitgang betekenen, terwijl tegelijk een goede voorwaarde 
werd geschapen voor het ooit te realiseren vrije multilaterale handelsver
keer. In de periode-Beel zijn op dit gebied twee voor het Koninkrijk belang
rijke stappen gezet, die in het parlement merkwaardig genoeg tot onder
scheiden reacties, uiteenlopend van zeer veel tot vrijwel geen, hebben ge
leid. Zo kon in deze periode de Beneluxdouaneovereenkomst met de tarief- 
lijsten door de drie parlementen van de aangesloten landen in 1947 worden 
afgehandeld, waarmee voor Nederland grote belangen waren gemoeid, zo
wel op exportgebied als (veeleer op dat moment) op importgebied. Tenslotte 
kwam in 1947 ook de Algemene Overeenkomst betreffende Handel en Ta
rieven tot stand, welke in beginsel het perspectief opende op een liberalise
ring van de wereldhandel. De goedkeuringsprocedure inzake de Neder
landse toetreding tot deze Algemene Overeenkomst (G.A.T.T.) kwam te laat 
om nog enige interesse bij de leden van de Staten-Generaal te wekken.

a. Handelsvraagstukken
Handelspolitiek is door Nederland pas als instrument ingevoerd naar 

aanleiding van de problemen na de crisis van 1929, toen Nederland zich te 
weer moest stellen tegen de maatregelen van andere landen.1 Na de Tweede 
Wereldoorlog moest handelspolitiek worden gevoerd om het herstel van 
het land te bereiken. Handelsovereenkomsten moesten zo worden gesloten 
dat Nederland primaire voor het wederopbouwplan van land en industrie 
noodzakelijke goederen in handen kreeg tegen zo gering mogelijke afgifte

III. Handelsbetrekkingen: hoe, waarin en tegen welke tarieven
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van eigen noodzakelijke goederen. De eigen productie moest worden gericht 
op dit exportplan en op de zelfvoorziening met noodzakelijke goederen. 
Met de deviezen en met de grondstoffen, halffabrikaten en machines die 
met import werden verkregen moest derhalve uiterst zorgvuldig worden 
omgesprongen. Dat vereiste bepaalde bevoegdheden voor de overheid om 
centraal op deze terreinen regelend op te kunnen treden.

Ten dienste aan de overheid stonden verschillende instrumenten, waar
van er al enkele voor de oorlog hadden gefunctioneerd. Belangrijkste van 
dit oudere complex van instrumenten was de al eerder in hoofdstuk IV, par. 
V. l.a, in het kader van de schets van de deviezenproblemen ten tijde van 
het kabinet-Beel besproken Distributiewet-1939. Met deze wet in de hand 
kon de overheid goederen, verkregen uit het handelsverkeer - afkomstig uit 
de ruilhandel van het bilaterale verkeer en de directe aankoop door middel 
van deviezen -, in het land over producenten en consumenten verdelen. 
Van recente datum was het Besluit Regeling In- en Uitvoer van 1944 (E. 80), 
waardoor de in- en uitvoer van bepaalde goederen, groepen van goederen of 
van alle goederen konden worden beperkt (bijvoorbeeld luxe-artikelen als 
auto's, parfums, koffie) of aan regels worden gebonden. Vergaand was ook 
het Deviezenbesluit van 10 oktober 1945 (F. 222), waardoor voor het aangaan 
van overeenkomsten en het verrichten van handelingen, waarbij deviezen 
waren betrokken, vergunning moest worden verkregen van De Nederland
sche Bank. Deze Bank voerde op dit terrein het algemene deviezenbeleid 
uit, dat berustte bij de ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken, Land
bouw en Overzeese Gebiedsdelen. Wie geen vergunning had mocht niet be
schikken over goud, buitenlandse valuta, geldswaardige papieren, buiten
landse vorderingen, buitenlandse effecten, aandelen in buitenlandse maat
schappijen en in het buitenland berustende roerende of onroerende goede
ren. Zonder de vereiste documenten was in- en uitvoer van goederen ver
boden.

Het in- en uitvoerbeleid, incluis het deviezen- en goederendistributie- 
beleid, werd ambtelijk bepaald - daarover zouden ook klachten komen in de 
Kamers -, maar bij de voorbereiding van het beleid was het bedrijfsleven be
trokken. De wensen van het bedrijfsleven naar bepaalde goederen en de 
mogelijkheden tot export van producten werden via de Rijksbureaus voor 
Handel en Nijverheid - die ook zorgden voor de distributie van grond
stoffen en goederen over het bedrijfsleven volgens een op het Nederlandse 
herstel en de export opgesteld prioriteitenschema - doorgegeven aan het di- 
rectoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB) 
dat de handelsovereenkomsten voorbereidde, binnen de lijnen van het re
geringsbeleid voor het handelsverkeer. In het kader van de hiervoor ge
noemde bevoegdheden van de overheid paste ook dat de overheid soms zelf 
optrad als importeur - in het algemeen bleven de handelsorganen ingescha
keld, al waren zij aan een nauwgezet vergunningenstelsel onderworpen - 
wat vooral in de periode 1945-1946 geschiedde via de "Netherlands Purcha- 
sing Commission" in de V.S., die tot 1 juli 1946 voor 101 miljoen dollar, 
voor het merendeel aan voedsel en textiel, in het kader van "lend-lease" en
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sommige Amerikaanse credieten had gekocht. De bevoegdheden van de 
overheid waren derhalve groot, hetgeen de burger confronteerde met veel 
als hinderlijk ervaren ambtelijke rompslomp. Vanzelfsprekend kwam na 
een jaar, toen de allerergste nood gelenigd was en daarmede de noodzaak 
voor deze buitengewone bevoegdheden geleidelijk aan minder werd, de 
wens van handel en industrie naar voren om van veel knellende controle 
te worden verlost en ruimer te worden betrokken in de bepaling van het
geen voor in- en uitvoer in aanmerking kwam. Huysmans heeft zich wel 
degelijk beijverd het ambtelijk apparaat te kortwieken en het bedrijfsleven 
grotere mogelijkheden te geven binnen de grenzen die men noodgedwon
gen in acht had te nemen. Die grenzen werden in de periode 1946-1948 in 
beginsel niet gewijzigd.2

Samengevat kwam het er op neer dat de overheid in de periode-Beel, on
danks de wil van Huysmans aan de overheidsbemoeienis met het econo
misch leven zo snel mogelijk een einde te maken, een zwaar stempel drukte 
op de economie van het land. De mogelijkheden voor handel en industrie, 
voor land- en tuinbouw, voor verkeer en dienstverlening werden immers 
voor een groot deel bepaald door hetgeen aan grondstoffen, machines, voer-, 
vaar- en vliegtuigen en aan afnemers en clientèle via de door de overheid af 
te sluiten handelsovereenkomsten of door de overheid ter beschikking ge
stelde deviezen, kon worden verworven in het buitenland, door ruil van 
eigen producten of door rechtstreekse aankoop. Zolang gewerkt moest wor
den met schaarse deviezen of naar afnemers en in omvang beperkte bilate
rale handelsovereenkomsten lag het echter voor de hand dat de overheid na 
overleg met het bedrijfsleven de prioriteiten stelde en de moeizaam verkre
gen goederen zo rechtvaardig mogelijk verdeelde. Zoals het ook logisch leek 
dat de overheid op grond van de distributiewet streefde naar een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van ingekochte of verkregen machines en grondstoffen, 
door bepaalde niet voor het algemeen belang op dat moment nuttig geachte 
productie middels uitsluiting van leveranties onmogelijk te maken of tegen 
te werken. Zo nodig kon de overheid in dit kader de vestiging of uitbreiding 
van ondernemingen tegengaan door gebruik te maken van de bevoegdhe
den, die in het Bedrijfsvergunningenbesluit-1941 (Stbl. 608) - dat de Bedrijfs- 
vergunningenwet van 1938 verving en tot de inwerkingtreding van de Be- 
drijfsvergunningenwet-1954,Stbl. 339, heeft gegolden - waren vervat.

Men bedenke wel dat binnen het door de nood der omstandigheden en 
door de overheid opgelegde keurslijf het bedrijfsleven het initiatief tot pro
ductie en verkoop werd gelaten en dat het prijsmechanisme, zij het binnen 
door de overheid gestelde grenzen, het leidend beginsel bij deze productie 
bleef. Dat betekende dat de overheid bij het samenstellen van de bilateraal 
uit te handelen pakketten goederen en diensten voor het buitenland reke
ning had te houden met de prijzen van te exporteren of te importeren goe
deren. Er bestond geen verplichte levering voor export, noch een verplichte 
afname van de te importeren goederen. De prijs was hier het allocerend be
ginsel, zij het dat het aan de overheid was in laatste instantie te bepalen te
gen welke prijzen in de bilaterale akkoorden uiteindelijk werd afgerekend.
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Zo zag Nederland zich bij de handelsbesprekingen met Engeland in 1947 ge
plaatst voor de volgende crux: om aan de Engelse wensen inzake de prijzen 
voor veeteeltproducten tegemoet te komen, zou Nederland beneden de 
kostprijs moeten leveren en het verschil uit de staatskas aan de leveranciers 
moeten bijpassen. De Nederlandse regering was echter bereid aan de Engelse 
wensen tegemoet te komen uit politieke, financiële en economische motie
ven. Politiek werd de goodwill voor Nederland in Engeland van levensbe
lang geacht, vooral inzake de Nederlandse politiek in de kwestie-Indonesië. 
Financieel had Nederland er belang bij Engeland gunstig te stemmen, omdat 
Nederland nog grote civiele en militaire schulden had jegens dat land. De 
eindafrekening hiervoor moest nog definitief worden opgemaakt (hoofd
stuk V, par.V.2.d). Tenslotte had Nederland er economisch voordeel van 
om sterke veeteeltproducten (vlees) desnoods beneden kostprijs te exporte
ren om van de tegenpartij te kunnen verlangen zwakke tuinbouwproduc
ten - die door de uitval van de afzet in Duitsland moeilijk waren af te zetten
- te accepteren en aldus goede mogelijkheden te krijgen voor de import van 
sterke industrieproducten (machines). De prijs die de leverancier vroeg was 
derhalve één kant van de zaak; in de bilaterale onderhandelingen speelden 
ook andere factoren een rol. Het subsidie- en distributiesysteem had ook een 
functie in het verkrijgen van de meest gunstige handelsovereenkomsten.3

Het probleem bij dit hiervoor genoemde beleid was dat weliswaar bij de 
behandeling van de begrotingen van Economische Zaken in algemene ter
men over de werking van de schaarste-economie werd gediscussieerd, maar 
dat onvoldoende in detail werd duidelijk gemaakt waarom en voor hoe 
lang bepaalde controles en beperkingen noodzakelijk waren. Veel klachten 
van producenten, handelaren en middenstanders die het ministerie van 
Economische Zaken wél bereikten via de sedert juli 1945 ingestelde regel
matige rapportage door de secretarissen van de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken over de grieven en stemming onder de bevolking en de onderne
mers, bleven onvoldoende beantwoord, waardoor een goede voedingsbo
dem werd geboden voor boycotacties, politieke agitatie (vergelijk de steun 
voor de groep-Welter in katholieke kring), ontduiking van de maatregelen 
en zwarte handel (de genoemde Kamers van Koophandel verstrekten aan 
Economische Zaken, Financiën en De Nederlandsche Bank regelmatig op
gave van de prijsontwikkelingen in de zwarte handel).4 Veel meer voor
lichting vanuit Economische Zaken, bijvoorbeeld in de vorm van nota's 
aan de Staten-Generaal, zou bij een belangrijk deel van de bevolking, dat 
van het einde van de bezettingstijd ook het einde van de oorlogseconomie 
had verwacht, de zin van de aanhoudende overheidsbemoeienis met het 
economisch leven en het voortduren van de schaarsteeconomie kunnen 
hebben verklaren. Zeker als aanvulling op de deviezennota's zou het dien
stig zijn geweest, wanneer de regering aan het parlement over haar beleid op 
het gebied van de voorziening aan goederen voor producent en consument 
verantwoording had afgelegd en bijvoorbeeld had bekend gemaakt hoe de 
handelsovereenkoomsten in beginsel tot stand werden gebracht, welke nor
men gehanteerd werden bij de bepaling van de prioriteiten bij de import en
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met welke maatstaven de toewijzing van goederen en grondstoffen in Ne
derland geschiedde. Lieftinck was maar al te graag bereid om de Tweede Ka
mer in te lichten over de deviezenpositie van het land, daar hij als hiervoor 
eerstverantwoordelijke minister wilde voorkomen dat de ernst van de situ
atie onvoldoende bekend zou zijn met alle politieke en sociale gevolgen 
vandien bij een plotselinge verslechtering in het voorzieningsniveau in het 
land. Over de aard van de afzonderlijke handelsverdragen werd de Vaste 
Commissie voor handelspolitieke aangelegenheden uit de Tweede Kamer 
nog wel ingelicht, zoals in de inleidende paragraaf op dit hoofdstuk is ge
schreven. Een samenvattende nota of verklaring over de economische be
trekkingen met het buitenland en de binnenlandse verdeling van grond
stoffen en goederen is uitgebleven. Die zwijgzaamheid van de kant van 
Economische Zaken tegenover het parlement en de bevolking over deze 
thema’s begon te knellen, toen aan het einde van 1947 de geruchten de ron
de deden dat de situatie in Nederland door het deviezengebrek en de uit
putting van de credietmarges in het handelsverkeer snel zou verslechteren 
en een drastische besnoeiing in de import aanstaande was. Terwijl Lieftinck 
vond dat zo snel mogelijk de bevolking op de hoogte diende te worden ge
steld, wist de minister van Economische Zaken zich gesteund door een 
meerderheid in het kabinet om voorlopig te zwijgen teneinde paniek te 
voorkomen en het economisch herstel ongestoord te laten voortgaan.

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat bij het verlate debat over de be
groting van Economische Zaken voor 1948 een algemene wrevel in de 
Tweede Kamer over de wijze, waarop de regering tegen de achtergrond van 
de verslechterende economische vooruitzichten voor het land met het par
lement omging, werd genotuleerd (hfdst. IV, par. V. 3. b). Nederhorst 
(PvdA) heeft op 10 februari 1948 toen niet alleen gevraagd om een produc- 
tieplan voor 1948 en om een deviezennota, maar heeft ook de regering er 
van beschuldigd een geheime handelspolitiek te bedrijven. De toepassing 
van de talloze bevoegdheden door de overheid - die door de PvdA eerder te 
gering dan te groot werden bevonden (zie hoofdstuk VI, par. VI) - werd vol
gens hem onvoldoende verklaard. Ook Kortenhorst (KVP) constateerde dat 
de Kamer geen inzicht in deze materie had. Hij weet dat echter aan de ziekte 
van minister Huysmans, die niet in staat was geweest de Vaste Commissie 
voor handelspolitieke aangelegenheden regelmatig in te lichten, waardoor 
de basis voor een "full-dress"-debat over de handelspolitiek had ontbroken. 
Minister Van den Brink, die het signaal van partijgenoot Kortenhorst goed 
begreep, heeft bij die gelegenheid onmiddellijk toegezegd de Kamer zo spoe
dig mogelijk te informeren over het handelsbeleid, waaraan de binnen
landse beleidsmaatregelen inzake de verhoging van de productie ten fa
veure van de export onvermijdelijk waren gekoppeld. In de periode-Beel is 
de inlossing van deze belofte niet verder gekomen dan nader overleg met de 
genoemde Vaste Kamercommissie. In de periode na het kabinet-Beel, toen 
vrij snel de meest knellende overheidsmaatregelen op economisch gebied 
werden versoepeld of opgeheven, heeft Van den Brink geen reden meer ge
zien om met een nota over het handelsbeleid de Kamer tegemoet te ko-
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men.5 De aandacht ging toen algemeen al vrij snel uit naar iets geheel an
ders: de industrialisatie.

Het kwam er derhalve op neer dat op het gebied van het handelsverkeer 
de Kamers in hoofdzaak waren aangewezen op de verklaringen van Lief
tinck over monetaire zaken, zoals in de deviezennota's. In deze verkla
ringen werd de nodige aandacht besteed aan de monetaire akkoorden, die in 
veel gevallen aan de handelsovereenkomsten voorafgingen. Aldus kon, 
naast hetgeen werd meegedeeld over de aankoop van goederen met "harde" 
valuta (verdiend uit export of verkregen uit leningen of liquidatie van be
zit), enig inzicht worden verkregen in het handelsverkeer van het land.

Die bilaterale monetaire akkoorden waren iets bijzonders. Voor de oorlog 
had Nederland over ruime deviezeninkomsten kunnen beschikken. Het 
land had daarom geen effect op het voorzieningsniveau te vrezen van het 
gebonden betalingsverkeer (na de verdwijning van de gouden standaard in 
het internationale verkeer) bij het veelal bilaterale handelsverkeer. De bila
terale betalingsakkoorden na de Tweede Wereldoorlog waren nieuw en 
voor Nederland, dat plotseling met deviezenproblemen werd geconfron
teerd, uiterst welkom. Deze akkoorden hadden tot doel te zorgen dat niet 
elke verstoring in het evenwicht van de betalingsbalans tussen twee landen 
tot afgifte van goud of met goud gelijk te stellen valuta behoefde te leiden. 
De regelmatige ontwikkeling van het betalingsverkeer tussen twee landen 
moest kortstondige afwijkingen van het evenwicht kunnen verwerken. 
Daarom gaven partijen elkaar rentevrije credietmarges, die als stootkussens 
functioneerden. Indien deze marges werden overschreden moest het tekort 
worden afgedekt met goud of met een voor het crediteurland acceptabele 
valuta. Het eerste akkoord dat Nederland volgens dit systeem sloot was met 
België (oktober 1943), dat in het najaar van 1945 in werking trad. Naar dit 
model zijn meerdere overeenkomsten gesloten, waardoor halverwege 1947 
kon worden geconstateerd dat Nederland met de 14 voornaamste landen in 
Europa monetaire akkoorden had lopen met een gezamenlijke credietmarge 
van 360 miljoen gulden, waarvan 77 miljoen was gebruikt. Dat dit bedrag zo 
laag was, was te danken aan de credieten op langere termijn tegen normale 
rentepercentage die een aantal landen, waaraan Nederland in het handels
verkeer niet veel te bieden had en waardoor dientengevolge de credietmar
ges uit monetaire akkoorden snel zouden zijn uitgeput, Nederland heeft 
verleend, zoals België, Zweden en Zwitserland.

Het was voornamelijk dank zij deze bilaterale monetaire akkoorden mo
gelijk het voorzieningsniveau van het land minimaal te handhaven en het 
herstel voort te zetten. Een niet onbelangrijk voordeel school ook in de we
derzijdse bescherming van leveranciers van minder essentiële goederen - de 
bloembollenteelt in Nederland bijvoorbeeld, die zich in omvang en gelds
waarde in 1948 verdrievoudigd had ten opzichte van 1945; Oostenrijkse fa
brikanten van koekoeksklokken zagen hun afzet naar Nederland gegaran
deerd bij import door Oostenrijk van groenten uit Nederland - en in het 
winnen van tijd voor de omschakeling naar de productie van essentiële 
goederen (voor Nederland: chemie; staalproducten), ook al werden door dit
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systeem de omvang van het internationale handelsverkeer verminderd (zie 
hieronder) en aanpassingen aan de structuur van het internationale eco
nomische verkeer en een efficiënte arbeids- en grondstoffentoepassing ver
hinderd. De monetaire stootkussens in deze betalingsakkoorden, ook wel 
"swings" genaamd, waren verder een grote vooruitgang ten opzichte van 
het omslachtige vooroorlogse clearingssysteem dat in Europa via de Bank 
voor Internationale Betalingen liep. Er was geen lange wachttijd meer zoals 
bij de vooroorlogse clearing en de normale kanalen van het bankwezen 
werden gebruikt. Het handelsverkeer kon derhalve sneller worden afgewik
keld, wat het vertrouwen als basis in dit verkeer aanzienlijk verstevigde. 
Men kan stellen dat met het verlenen van de "swings" - waarbij men zich 
fors indekte tegen mogelijke devaluaties en andere verstoringen - toch 
enigszins de samenwerkingsgedachte, zoals die onder de oorlog had geleid 
tot het aangaan van de valuta-afspraken van Bretton Woods, tot gelding 
kon worden gebracht. Doordat was overeengekomen dat boven een bepaald 
bedrag "hard currency" moest worden afgegeven bij een debetpositie hield 
het na de oorlog gehanteerde bilaterale monetaire systeem in dat, om devie
zen te sparen, het betalingsverkeer tussen de partners van de bilaterale 
akkoorden werd geperst binnen de grenzen die het monetaire akkoord had 
getrokken. Hieruit volgde dat het goederen- en dienstenverkeer zich in
stelde op de verwezenlijking van bilaterale evenwichten, waarbij het ni
veau, waarop dit evenwicht van geval tot geval tot stand kwam, werd be
paald door de zwakste van de beide partners. Deze evenwichten gingen exact 
tot het plafond van het monetaire akkoord, tenzij ruimer crediet werd ver
leend. Aanvankelijk voldeed dit systeem. Naarmate de productie in som
mige landen zich verbeterde en producten van grote waarde voor herstel en 
opbouw konden worden geleverd, bleek het systeem van evenwicht en be
perkte "swings" onwerkbaar. Landen met geringe mogelijkheden tot export 
en met geringe reserves moesten importen weigeren. Vandaar dat, zoals in 
het vorige hoofdstuk is uiteengezet, gezocht werd naar mogelijkheden dit 
monetaire systeem te verbeteren.6

Aan het invullen van de pakketten van goederen en diensten die binnen 
de monetaire marges werden geruild - de incidentele overeenkomsten over 
de levering van grondstoffen en goederen tegen harde valuta of een bepaal
de contraprestatie kunnen hier buiten beschouwing worden gelaten - zaten 
grote problemen vast. De handelspolitiek van vrijwel alle Europese landen 
was gericht op het verkrijgen van essentiële - voor het herstel noodzakelijke
- goederen. Een land als Nederland had weinig essentiële goederen te bieden 
(slechts 30% in het exportpakket en hoofdzakelijk uit de agrarische sector af
komstig), zodat alleen door ruil tegen minder essentiële goederen van an
dere landen afzet kon worden gevonden. Het was de politiek bij het sluiten 
van handelsakkoorden de meest voordelige ruil te krijgen. Naarmate dui
delijk werd dat het dollarsysteem allesoverheersend werd (zie het vorige 
hoofdstuk), gingen veel Europese landen er toe over zoveel mogelijk essen
tiële goederen te verkopen aan landen met harde valuta, waardoor het bila
terale handelssysteem ging stagneren. De valutaschaarste dwong de deelne-
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mende landen voorzichtiger om te springen met het verlenen van "swings" 
en credieten (1947-1948). Juist op het moment dat Nederland meer essentiële 
goederen kon aanbieden, verkregen uit een gestegen productie en uit het op 
gang gekomen handelsverkeer met Indië (bijvoorbeeld tin), begon het 
raamwerk waarbinnen deze goederen konden worden aangeboden en ge
ruild te kraken. Enkele afzetgebieden die compensatie hadden kunnen bie
den voor de stagnerende ontwikkeling in het handelsverkeer met de part
ners uit het bilaterale verkeer bleven gesloten of werden gesloten in de loop 
van 1948 (resp. Duitsland en Midden- en Oost-Europa). Vooral de perma
nente blokkade op de Nederlandse export van goederen en diensten naar de 
meest natuurlijke handelspartner, (West-) Duitsland, was de voornaamste 
oorzaak van de problemen voor Nederland. Export naar Duitsland had im
mers de mogelijkheid van import van grondstoffen (kolen) en (half-) fabri
katen betekend, waardoor valutaproblemen hadden kunnen worden beteu
geld. België, dat ten opzichte van Nederland een crediteurspositie innam en 
in de eerste jaren na de oorlog de voornaamste handelspartner was, kon in 
1948 Nederland geen crediet meer verlenen. De goederen die Nederland nu 
verplicht was elders te kopen hadden gemakkelijk voor een groot deel uit 
het handelsverkeer met Duitsland kunnen worden verkregen, maar dat was 
onmogelijk. Vandaar het grote belang dat met een handelsovereenkomst 
met de westelijke zönes in Duitsland gemoeid was. Een tweede nadeel voor 
Nederland school in de prijsontwikkelingen op de wereldmarkt, waardoor 
een veel grotere exportinspanning moest worden geleverd om de eigen 
voorziening veilig te stellen op het lage niveau dat men voorlopig voor 
ogen had. Tenslotte was het voor Nederland onzeker of het driehoeksver- 
keer Indië-Nederland-wereldmarkt zou worden hersteld. De Indische pro
ducten hadden voor de oorlog een belangrijk deel uitgemaakt van de han
delspakketten die in het toenmalige eveneens grotendeels bilateraal opge
zette handelsverkeer werden aangeboden. Nederland stond eind 1947 der
halve voor het probleem hoe voor de volgende jaren het voorzieningsni
veau kon worden gehandhaafd, gegeven de hiervoor opgesomde moeilijk
heden van het bilaterale systeem, de eigen specifieke handicaps - geen sterk 
exportpakket, geen normaal verkeer met Duitsland en Indië - en het devie- 
zengebrek.7

In het vorige hoofdstuk is vermeld hoe de Marshall-hulp op korte ter
mijn het vastlopen van het bilaterale handels- en betalingsverkeer van de 
deelnemende Europese landen heeft voorkomen, de voortgang in de ont
wikkeling van de Europese productie heeft veilig gesteld en op lange ter
mijn de Europese samenwerking heeft bevorderd. Na de inzet voor de ver
krijging van een omvangrijke lening door de Wereldbank in 1947, die Ne
derland de moeizame periode tot de inwerkingtreding van de Marshall
hulp hielp overbruggen en het herstel tot halverwege 1948 veilig stelde, 
vormden de activiteiten van Nederland bij de uitwerking van het Marshall
plan, gezien de grote hiervoor aangeduide belangen die met dit plan ge
moeid waren, de belangrijkste bijdrage van de Nederlandse regering aan de 
ontwikkeling van het handelsverkeer in de periode 1946-1948. In dat hoofd
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stuk is ook aangegeven hoe Nederland in het kader van de uitvoering van 
de aanbevelingen van de conferentie van Parijs over het voorstel van 
Marshall een multilateraal compensatieakkoord met enkele Europese lan
den heeft gesloten, dat weliswaar slechts zeer bescheiden van opzet was, 
maar waardevolle ervaring verschafte voor de latere compensatieakkoor
den. In de hoofdstukken II en IV is beschreven hoeveel moeite de Neder
landse regering heeft besteed aan de Duitse kwestie en hoe mede op aan
dringen van de Benelux de drie westerse zones in Duitsland werden inge
schakeld in het West-Europees economisch systeem en volledig werden be
trokken in het Marshall-plan. Vergemakkelijking van het handelsverkeer 
kon ook worden bereikt door verlaging van invoerrechten en afbraak van 
preferentiële stelsels. De wereldwijde conferentie die over dit thema in Ge- 
nève in 1947 is gehouden en waaraan minister Huysmans persoonlijk deel
nam heeft op dit gebied in beginsel belangrijke resultaten geboekt (zie de 
aparte subparagraaf over de G.A.T.T.). In dit kader moet ook de Benelux
douaneovereenkomst worden genoemd, die in de periode-Beel in gang 
werd gezet.

b. Exportbevordering gewenst
Verbetering in het internationale betalingssysteem, inschakeling van 

oude afzetmarkten en internationale afspraken over tariefverlagingen wa
ren belangrijke voorwaarden om het economisch herstel van het land in te 
luiden. De eigen exportinspanning moest echter voorop staan. In de rege
ringsverklaring van 1946 was dan ook de opvoering van de export als een 
van de doelen in het regeringsbeleid geformuleerd. Alleen zo kon de nodige 
invoer worden verkregen. De exportinspanning was uiteraard afhankelijk 
van de vergroting van de productie, die alleereerst de binnenlandse markt 
had te voorzien. Er kleefden derhalve aan dit beleidsdoel de nodige proble
men. Hoofdvraag was echter: wie moest die export wel gaan bevorderen? De 
socialist Schilthuis vond op 11 december 1946 in de Tweede Kamer dat het 
hier om de voornaamste taak van het departement van Economische Zaken 
ging. De KVP wenste dat het departement in ieder geval de economische 
voorlichting over exportmogelijkheden, zoals die geschiedde door het met 
medewerking van de Economische Voorlichtingsdienst van Economische 
Zaken op 1 januari 1946 opgerichte Centraal Instituut ter Bevordering van 
de Buitenlandse Handel, nog verder werd verbeterd. De liberalen zagen een 
taak voor de overheid bij de kwaliteitsbewaking van de exportgoederen. 
Kortenhorst (KVP) beval concreet een grotere aandacht van Economische 
Zaken voor goederenruil met Zuid-Oost-Europa aan; de CPN-woordvoer- 
ders een oriëntatie op geheel Oost-Europa. Minister Huysmans bleef in de 
lijn van zijn beleid door vooral de particuliere activiteiten bij de exportbe
vordering de voorrang te verlenen. Hij stond negatief tegenover het denk
beeld van de socialisten om exportwinsten af te romen door extra-belasting- 
heffing en het voorstel van Van den Brink (KVP) en Vixseboxse (CHU), in 
de Eerste Kamer begin 1947 geuit, om de exporteurs een deel van de ver
diende deviezen te laten houden.8 Het deviezenregime, zoals hiervoor uit-
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eengezet, vorderde immers alle deviezen op. Begin 1947 was een inter
departementale commissie voor de bevordering van de export tot de con
clusie gekomen dat, zolang het onzeker was dat de vrije deviezen zouden 
worden besteed aan goederen die pasten in de prioriteitsbepaling op natio
naal niveau, exportpremies in de vorm van vrije deviezen geen aanbeve
ling verdienden.9 Huysmans achtte het daarbij onbillijk het bedrijfsleven 
ongelijk te behandelen: de exportsector zou vrij deviezen kunnen verkrij
gen; de sector, die voornamelijk op de binnenlandse markt was aangewezen 
of daartoe nooodgedwongen - door de vorm van het handelsverkeer - was 
beperkt, zou geen deviezen in handen krijgen.

Wat Huysmans niet wilde, kon zijn opvolger Van den Brink in 1949, in 
een volgende kabinetsperiode, naar zijn eigen hierboven aangehaalde voor
stel uit 1947 doorvoeren: er kwam in 1949 een premie op de export in de 
vorm van een bepaald percentage van de omzet in vrije deviezen. 10 Van 
den Brink had als lid van de Eerste Kamer begin 1947 als zijn overtuiging 
uitgesproken dat alleen door een drastische productie- en exportvergroting 
Nederland uit de problemen kon komen. Omdat de wereldmarktprijzen 
waren opgelopen en de buitenlandse credieten dienden te worden afgelost, 
moest Nederland een veel grotere exportinspanning leveren dan voor de 
oorlog. De regering was niet verantwoordelijk te houden voor een aantal 
belemmeringen in de vergroting van de productie en de export - het ener
gietekort, gebrek aan grondstoffen, de omstandigheid dat de tekorten onder 
de eigen bevolking dienden te worden aangevuld -, maar wel voor de vol
gens hem grootste rem op de export: de ambtelijke bemoeienis. Toen hij 
minister was geworden was zijn stelling dat de export de hoeksteen was van 
het economisch herstelprogram. Er moest gezorgd worden voor een beter 
exportpakket, omdat tot dan toe alleen de agrarische producten als "sterke" 
producten konden worden aangemerkt. Oude (Duitsland) en nieuwe (Zuid- 
Amerika) markten moesten worden bewerkt. De flinke groei van de export 
in 1947 ten opzichte van 1946 zag hij als het bewijs dat Nederland de kans 
had uit het moeras te komen.11

Het exportbeleid is in de periode 1946-1948 in de Kamers verder niet aan 
de orde geweest. De beperkingen in het handelsverkeer waren nog te groot 
om van een actief exportbeleid effect te kunnen verwachten. Binnen deze 
beperkingen ontwikkelde de export zich tot in 1947 gunstig. Het probleem 
kon pas in de juiste samenhang worden gezien, toen aan de hand van in- 
dustrialisatieplannen - waarbij de exportmogelijkheden van groot gewicht 
waren - kon worden gedebatteerd. In de periode-Beel werd het van sommige 
zijden in de Kamers al mooi gevonden dat de minister van Economische 
Zaken de ambtenarij had teruggedrongen en zijn uiterste best deed om de 
internationale tariefonderhandelingen te doen slagen, zoals Stikker (PvdV) 
in de Eerste Kamer getuigde.12 Wat Van den Brink als minister voor ogen 
zweefde kon men wel raden, maar men wenste zijn beleidsdaden af te 
wachten. Beoordeling daarvan moest wachten tot de volgende begroting 
voor 1949.

1293



V. Economische Zaken

c. Industrialisatie als toekomstdroom
De negatieve houding van Huysmans en Van den Brink tegenover de ge

leide economie als permanent verschijnsel in Nederland - zij het dat Van 
den Brink zich later bekende als voorstander van het hanteren van indica
tieve planning als beleidsinstrument (industrialisatieschema's) - en tegen
over de eveneens door de PvdA voorgestane gedachte van socialisatie had 
sterk te maken met hun visie op de vraag hoe in Nederland het industriële 
apparaat kon worden uitgebouwd. Van de noodzaak van industrialisatie 
waren beide ministers, juist vanwege de verbetering van het exportpakket - 
het argument van de werkgelegenheid had kort na de oorlog nog geen prio
riteit - overtuigd. Beiden waren van mening dat de invoering van de geleide 
economie of socialisatie schadelijk zouden zijn voor de beoogde indus
trialisatie. Het thema industrialisatie deed zijn intrede, toen in de Troonrede 
van 1946 vermeld stond dat de aandacht van de regering in het bijzonder 
gericht zou zijn op de industriële ontwikkelinng van het land als middel 
"om de moeilijkheden, uit de wijziging in de economische wereldstructuur 
voortvloeiend, te boven te komen". Op korte termijn was het moeilijk aan 
deze beleidsdoelstelling concreet uitvoering te geven. Niet alleen was alles 
er vooreerst op gericht het bestaande productieapparaat te herstellen, wat bij 
het gebrek aan import- en exportmogelijkheden op veel moeilijkheden 
stuitte, ook was het nog onduidelijk hoe na enkele jaren de internationale 
markt, waarop die industrialisatie toch zou moeten zijn gericht, er uit zou 
zien. Welke band zou Nederland nog met Indië hebben, welke rol zou het 
Duitse industriële potentieel weer kunnen gaan spelen, zou Zuid-Oost- 
Europa en Midden-Europa weer bij het Europees economisch verkeer kun
nen worden ingeschakeld, zou het betalingsverkeer kunnen worden verge
makkelijkt, wat zouden de wereldprijzen gaan doen nadat eenmaal de ergste 
schaarste was overwonnen? Het is begrijpelijk dat temidden van zoveel on
zekere factoren de overheid verkoos het herstel de voorrang te geven en 
stabilisatie van de politieke en economische situatie in de wereld af te wach
ten. Intussen trad de overheid wel regulerend op door middel van het be- 
drijfsvergunningenstelsel, de goedkeuring op de deviezentransacties en de 
distributie van grondstoffen, halffabrikaten en installaties. Verder steunde 
de overheid de industrie door de Economisch-Technologische Instituten en 
het Centraal Instituut voor de Industrieontwikkeling. Andere beleidssec
toren, waarbij de overheid grote invloed uitoefende op de economische be
drijvigheid in het land, waren onder meer het loon- en prijsbeleid, waarbij 
de ministers van Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, 
Landbouw-Visserij-en-Voedselvoorziening en Verkeer-en-Waterstaat wa
ren betrokken - in dit boek over hoofdstuk VI (par. VI), hoofdstuk VII (par. 
IV) en hoofdstuk IX (par. III. c) verdeeld -, en een aantal financiële sectoren, 
namelijk de maatregelen op het gebied van de geldsanering (deblokkerin
gen), de vergoeding van de oorlogsschade en de fiscale politiek (zie hoofd
stuk IV). Herstel van de nijverheid stond voorop in de periode-Beel. Van 
een echt industrialisatiebeleid, gericht op de uitbreiding van het industrieel 
vermogen en verovering van afzetmarkten, was er nog geen sprake. Voor-
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ziening in de eigen behoeften en inpassing van de productie in het handels
verkeer met het buitenland waren eerder richtsnoeren in de toepassing van 
vergunningen en toewijzingen door de overheid, dan de toekomstige werk
gelegenheid van de Nederlandse bevolking en de toekomstige industriële 
mogelijkheden. Bij de overspannen arbeidsmarkt van 1946-1948 zou uit
breiding van de industrie, zo al mogelijk, op grote problemen zijn gestuit.13

Toch was de vergroting van de industriële capaciteit in Nederland een 
thema dat in die jaren een rol speelde in de parlementaire discussies. 
Huysmans had dat ook uitgelokt door in zijn begroting voor 1947 de stelling 
op te nemen dat de "doelbewuste bevordering van de industriële ontwikke
ling ... een der hoofdpunten van het economisch herstel" moest uitmaken. 
Politieke strijd over dit thema was er niet zolang niet vaststond welk beleid 
met welke middelen door de overheid - zo die al zich met dit proces wilde 
bemoeien - zou worden ingevoerd, maar toch gaven Kamerleden wel en
kele aanbevelingen. De woordvoerders van de PvdA in de Tweede Kamer 
over dit thema, Schilthuis en Posthumus, hebben in december 1946 nadruk
kelijk de noodzaak van industrialisatie onderstreept, maar de rol van de 
overheid niet nader aangeduid dan in het banen van wegen voor de export 
en het stimuleren en leiden van de industrialisatie. Daarentegen waren 
Koersen (KVP) en Smeenk (ARP) weer van mening dat de overheid zo snel 
mogelijk ruimte moest geven - door afbraak van de bureaucratie en belas
tingverlichting - aan het bedrijfsleven om de industrialisatie tot stand te 
brengen. Slechts de CPN vroeg bij monde van Hoogcarspel om initiatief van 
de overheid bij de industrialisatie, waarbij nationalisatie van de banken eer
ste voorwaarde was om te voorkomen dat industrialisatie een zaak werd 
van "particuliere winstzucht".14

Aldus door de Kamer uitgelokt om het regeringsstandpunt inzake de in
dustrialisatie te verduidelijken, antwoordde Huysmans dat de regering uit
ging van de noodzaak in de toekomst blijvende werkgelegenheid te schep
pen voor de nog sterk groeiende bevolking en van de noodzaak de beta
lingsbalans te ontlasten van het grote passief van de handelsbalans. De in
dustriële ontwikkeling zou vooral op export gericht moeten zijn, al zaten 
daar nadelen aan. De minister erkende dat een exportindustrie conjunc
tuurgevoeliger zou zijn dan een industrie die uitsluitend voor de inheemse 
markt zou werken. Aan de andere kant was export noodzakelijk, niet alleen 
vanwege de betalingsbalans, maar ook omdat een groot aantal producten 
slechts rendabel kon worden vervaardigd voor een veel grotere markt dan 
Nederland alleen kon bieden. Er waren handicaps te overwinnen. "Ons land 
is dicht bevolkt, heeft weinig bodemrijkdommen, die voor de industrialisa
tie duidelijk bepalend zijn", waartegenover factoren stonden die gunstiger 
stemden: "de graad van volksontwikkeling, de goede handels- en indus
triële tradities die ons volk heeft. Wij beschikken voorts over onderne- 
mersinitiatief en dergelijke."15 Om dit ondernemersinitiatief de kans te ge
ven zich te ontplooien moesten de ambtelijke barrières worden geslecht. 
Een bepaalde richting voor de uitbreiding van de industrieën in Nederland 
kon Huysmans nog niet geven, al dacht hij zelf aan "ondernemingen voor
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precisiewerken, vertrouwensorders, uitvoering speciale opdrachten, chemi
sche nijverheid". Hij verwachtte dat de middelgrote of kleine particuliere 
onderneming zou domineren. De overheid zou bij deze industrialisatie 
slechts indirecte middelen kunnen aanwenden en samenwerken met de de
partementen van Onderwijs en Sociale Zaken bij het scheppen van gunstige 
voorwaarden voor de industrialisatie (scholing, sociaal beleid). Het rege
ringsstandpunt in deze zaak kwam er op neer "dat het particuliere initiatief, 
de ondernemersdurf, de bereidheid van de kapitaalbezitter om risico's te 
nemen, de winstprikkel, de vindingrijkheid en dergelijke vaak persoonlijke 
eigenschappen en hoedanigheden moeten worden aangemoedigd en aan
vaard als eigenschappen en verschijnselen, die het individu bezit, welke 
ook in sterke mate aan de gemeenschap, aan het algemeen welzijn ten goede 
komen".16 Huysmans had bespeurd dat in de Kamer alle sprekers, met uit
zondering van Hoogcarspel (CPN), het in wezen met deze stelling eens wa
ren. Huysmans kreeg geen serieuze oppositie toen hij verklaarde dat het 
onjuist was om de winsten van buitenlandse investeerders in Nederland 
door allerlei bepalingen binnen Nederland te houden. Zulks zou voor Ne
derland, dat gebruik maakte van de inkomsten van Nederlandse beleggers 
in de V.S., slechts nadeel kunnen opleveren, onder meer vanwege de mo
gelijke tegenmaatregelen. Uit de antwoorden van Huysmans bleek dat de 
regering nog geen concreet industrialisatiebeleid voor ogen stond. Zo er al 
een beleid zou komen zou dat slechts randvoorwaarden bepalen en een 
gunstig ondernemersklimaat gaan scheppen.

Het optimisme van Huysmans dat industrialisatie bij voldoende gunstige 
voorwaarden voor de investeerders en ondernemers wel vanzelf zou vol
gen was eind 1947 weggeëbd. Het gebrek aan deviezen, dat de aankoop van 
kapitaalgoederen en grondstoffen belemmerde, en de schaarste aan ge
schoolde arbeidskrachten remden de industrialisatie. De investeringen in 
Nederland hadden in 1947 - tot en met september - 800 miljoen gulden be
dragen (nieuwe fabrieken, uitbreiding van bestaande en vervanging van 
verouderde outillage), wat beduidend onder het niveau lag dat nodig was 
om het vooroorlogse peil aan consumptie weer te bereiken op basis van een 
jaarlijkse productieverhoging van de industrie van ca. 2.7 miljard gulden. 
Maar zelfs in deze moeilijke omstandigheden verloor Huysmans niet zijn 
geloof in de vrije ondernemer. De geleide economie, die de socialisten ook 
wensten te zien toegepast voor de industriepolitiek met behulp van plan
nen en regelingen, wees hij af. Hij zag eigenlijk geen taak voor de overheid. 
"Het is immers niet mogelijk dat men tegenover elkaar zou kunnen stellen 
de industriële uitrusting van ons land zoals die op het ogenblik de facto be
staat en de industriële ontwikkeling die in verband met de gewijzigde in
dustriële internationale positie van ons land wenselijk zou zijn en dat men 
dan op grond van dit tegenover elkaar stellen zou kunnen vaststellen, 
welke overheidsmaatregelen de overgang van de ene naar de andere positie 
zou kunnen teweeg brengen."17 Het CPB had weliswaar uitgerekend welke 
consequenties uit de structuurwijzigingen en de bevolkingstoeneming voor 
het land zouden voortvloeien, maar een gedetailleerd schema van de nood-

1296



Par. III. Handelsbetrekkingen: hoe, waaxin en tegen welke tarieven

zakelijke investeringsbedragen per jaar was er niet. De economische toe
stand, de deviezenpositie en de afloop van de Duitse kwestie waren nog te 
onzeker. Of de industrialisatie gelijke tred kon houden met de stijging van 
de bevolking kon de minister derhalve niet zeggen. Ook de ondernemers 
hadden het moeilijk door de onzekere toestand, aangezien zij geen be
trouwbare schatting van de toekomstige afzet konden maken en geen idee 
hadden van de te verwachten Duitse concurrentie. Vooral met die Duitse 
concurrentie moest volgens Huysmans worden rekening gehouden, omdat 
de Duitsers - mits eenmaal de vrije hand gegeven - in verband met de grote 
eigen afzetmarkt altijd goedkoper zouden kunnen produceren. De oriëntatie 
van de industrialisatie op de vervanging van de Duitse producenten op de 
wereldmarkt vond Huysmans geen goede oplossing. "Met tijdelijke succes
sen is ons land niet gebaat, bij tal van artikelen, welke voor ons grond- 
stoffenarme land in aanmerking komen, dient met herleving van Duits 
aanbod rekening te worden gehouden." Concrete ideeën hoe de realisatie 
van de uitbreiding van de industrie ondanks alle problemen toch kon wor
den gegarandeerd had Huysmans niet. "De zorgelijke economische toestand 
kan slechts worden verbeterd door hard werken en sober leven" was de 
enige remedie op korte termijn, aldus de Memorie van Antwoord eind 
1947.18

Bij de debatten over de begroting van Economische Zaken voor 1948 heb
ben de Kamerleden nauwelijks aangedrongen op een duidelijker industrie
beleid van overheidswege. Het stond geen enkel lid van de Kamers helder 
voor ogen hoe geïndustrialiseerd moest worden. Natuurlijk: van de linker
zijde werd aangedrongen op directe betrokkenheid van de overheid bij de 
industrialisatie. Nederhorst (PvdA) meende dat, vanwege het tekortschieten 
van de particuliere investeerders, de overheid de aangewezen partner was 
voor het bedrijfsleven; Haken (CPN) vroeg om een algeheel productieplan 
voor Nederland. In het uitwerken van deze gedachten bleven de beide leden 
van de Tweede Kamer vaag. De rechterzijde vond het beter dat de onder
nemers de koers van de industrialisatie bepaalden. Kortenhorst (KVP) sprak 
van een "geheel nieuwe oriëntering van de industrie". In welke richting 
vertelde hij er niet bij. Het Eerste Kamerlid Rip (ARP) was van mening dat 
een andere weg dan de ondernemingsgewijze productie niet begaanbaar was 
voor Nederland om uit de problemen te komen.19

Van den Brink, die de mondelinge gedachten wisseling met de Kamers 
over de begroting van Economische Zaken moest voeren, was, evenals bij 
de kwesties geleide economie en socialisatie, zeer duidelijk. De overheid had 
eigenlijk geen taak. "Industrialisatie is vóór alles een economisch proces." 
Die industrialisatie was niet een zaak van de overheid en overheidsgelden. 
Voor een belangrijk deel zou de industrialisatie moeten worden tot stand 
gebracht uit de reserves die men in het bedrijfsleven daarvoor had ge
kweekt. Interne financiering stond bij Van den Brink voorop. Vandaar dat 
hij het juist vond dat het bedrijfsleven voor de bijzondere belastingheffing 
de mogelijkheid was geboden tot gespreide betaling en dat de winsten van 
de bedrijven niet extra werden belast zoals de socialisten wilden. Overheids
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steun bij de financiering van ondernemingen achtte Van den Brink slechts 
mogelijk voor zeer uitzonderlijke gevallen (exorbitante risico's, zeer hoge 
aanloopkosten). Vóór alles was nodig een rendabele industrie en geen kas
plantje dat van overheidswege werd verzorgd. Industrialisatieschema’s wa
ren in de toekomst nodig, maar zouden geen taakstellend karakter krijgen. 
Het vrije bedrijfsleven moest de industrialisatie mogelijk maken. "De over
heid zal hier moeten helpen, leiding geven, stimuleren, en in verschillende 
gevallen het zelf moeten doen, maar medewerking van ondernemers zowel 
als van arbeiders is daarbij strikt noodzakelijk." Dat vrije bedrijfsleven had 
immers ook in het verleden gezorgd voor de opvang van een stijgende be
volking en voor een steeds grotere welvaart. "Deze lijn moet worden voort
gezet." Voortgang in de industriële ontwikkeling van het land was mogelijk 
bij stabiele economische verhoudingen, rentabiliteit en voldoende bespa
ringen, aldus de minister.20 Een zeer intensieve industrialisatie voor het 
land in de volgende jaren was zonder meer vereist.21

De periode Huysmans-Van den Brink 1946-1948 heeft voor het industrie
beleid uiterlijk derhalve weinig betekenis gehad. Er zijn geen uitvoerige 
zienswijzen van het departement over dit thema naar buiten gebracht. Het 
parlement heeft dit thema nauwelijks aangeroerd. Aller aandacht ging uit 
naar herstel van de productie en van de voorziening aan goederen naar het 
niveau van voor de oorlog. Dat zou al een zeer grote opgave zijn, die alleen 
met hulp van buiten - in de vorm van leningen en de Marshall-hulp - zou 
kunnen worden voltooid. Dat wil niet zeggen dat op de achtergrond niet 
over het toekomstig industriebeleid werd nagedacht. Huysmans heeft de 
noodzaak van industrialisatie op langere termijn tegenover het parlement 
onderstreept. Zijn visie was echter dat die industrialisatie - uitbreiding van 
het industriepark na het herstel van de bestaande industrieën - een zaak 
moest zijn van de ondernemers in goed overleg met de overheid. Intern 
heeft Huysmans in 1947 voorgesteld een staatscommissie voor de industria
lisatie in het leven te roepen, zodat alle betrokkenen - incluis de overheid - 
dit thema konden uitwerken. In deze visie botste Huysmans met die ambte
naren van zijn departement, die ten aanzien van het industrialisatiebeleid 
een veel grotere rol voor de overheid zagen weggelegd, juist ook vanuit de 
idee dat industrialisatie op zeer korte termijn noodzakelijk was om het land 
voor armoede te redden. Huysmans was noch van die hoge urgentie van 
industrialisatie overtuigd noch van de noodzaak de overheid in dit proces 
een leidende rol te geven. Het verschil van inzicht tussen Huysmans en en
kele ambtenaren zou tot mutaties in de ambtelijke hiërarchie op Economi
sche Zaken leiden. Toen Van den Brink aantrad was ook buiten het departe
ment de discussie over het industriebeleid op gang gekomen. Zijn hiervoor 
aangehaalde uitlatingen in de Kamers over dit thema lieten in ieder geval 
zien dat inzake de industrialisatie de lijn-Huysmans in zoverre zou worden 
voortgezet, dat de ondernemer primair de kar zou moeten trekken. Wél was 
hij meer overtuigd van de urgentie van onmiddellijke industrialisatie, wat 
tot uitdrukking kwam in de oprichting van een geheel nieuw directoraat- 
generaal voor de industrialisatie en het uitbrengen van industrialisatie-
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nota's. In de twee jaar van het kabinet-Beel is inzake het industrialisatie
beleid derhalve eerder vastgelegd wat de overheid niet moest doen dan wat 
de overheid wél mocht doen.22

Niettemin heeft het kabinet enige stappen genomen in het kader van een 
toekomstig industriebeleid. Zo heeft het kabinet op 17 februari 1947 besloten 
om Duitse technische en wetenschappelijke experts in Nederland toe te la
ten met het oog op het opheffen van het Nederlands gebrek aan deskundi
gen bij de ontwikkeling van bepaalde industrieën, waarbij uiteraard gedacht 
werd aan het overnemen van Duitse productie op het gebied van de chemie 
en de metaalbewerking. Dit besluit, dat genomen was naar aanleiding van 
een nota van Economische Zaken over de wijze waarop sommige Grote 
Mogendheden in Duitsland zich van Duitse "know how" hadden meester 
gemaakt, legde wel vast dat aan het politieke verleden van de beoogde te 
werven experts aandacht zou worden besteed. Dit besluit van het kabinet 
stond enigszins haaks op het beleid van Justitie om de Duitse vreemdelin
gen in Nederland - zeker diegenen die zich actief nazi hadden betoond - zo
veel mogelijk het land uit te zetten (zie hoofdstuk VIII, Justitie, par. II). Het 
was nogal optimistisch te veronderstellen dat er Duitse experts konden wor
den gevonden - het kabinet dacht aan ongeveer 100 a 200 personen -, waarop 
politiek niets viel aan te merken. Deze zaak is niet in de openbaarheid ge
komen. Zeer waarschijnlijk was Nederland te laat en ook niet bij machte de 
benodigde experts aan te trekken: in de loop van 1947 werd voor de Bizöne 
een verhoogd productieplafond afgekondigd, waardoor de Duitse industrie 
zelf weer wat meer kansen kreeg. Wél heeft Nederland industrieel profijt 
kunnen trekken van de in beslag genomen Duitse merken en octrooien; 
door het akkoord van Londen (1946) - zie hoofdstuk II, par. III.4.b - moesten 
de in beslag genomen octrooien echter om niet ter beschikking worden ge
steld, zodat geen financieel voordeel uit deze octrooien kon worden be
haald.23

In het kader van de voorbereiding van de industrialisatie van het land 
moet hier worden genoemd de toetreding van Nederland op 5 augustus 
1948 tot het op 2 juni 1934 te Londen gesloten herziene Unieverdrag van Pa
rijs tot bescherming van de industriële eigendom (1883) en tot twee der al
daar terzelfder tijd gesloten aanverwante overeenkomsten, namelijk die van 
Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- en handels
merken (1891) en die van Den Haag betreffende het internationale depot 
van tekeningen of modellen van nijverheid (1925), nadat parlementaire 
goedkeuring was verkregen voor het daartoe strekkende wetsontwerp en 
voor de toepasselijkverklaring voor de Overzeese Gebieden van deze rege
lingen (wet van 3 maart 1948, Stbl. I. 83; afkondiging overeenkomsten bij KB 
van 9 december 1948, Stbl. I. 539).

Het kabinet heeft verder twee industrialisatieplannen laten opstellen met 
het oog op de verwerving van de dollarlening (eerste en tweede tranche, zie 
vorig hoofdstuk) van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling 
(Wereldbank), een vingeroefening voor de diverse ambtenarenafdelingen 
van de departementen en instellingen als het CPB die van pas kwam bij het
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uitbrengen van de eerste industrialisatienota. Deze niet-gepubliceerde stuk
ken kunnen als voorstudies voor die eerste industrialisatienota worden ge
zien. De periode-Huysmans is voor de industrialisatie van Nederland dan 
ook geen verloren tijd geweest, al onttrok de arbeid aan het opstellen van de 
verschillende plannen zich vooralsnog aan de openbaarheid en daarmee 
aan parlementaire toetsing. Die toetsing bleef nu beperkt tot de Wereldbank, 
die zoals in het voorgaande hoofdstuk is vermeld, niet direct onder de in
druk was van deze stukken. De opvolger van Huysmans, Van den Brink, 
zou in een volgende kabinetsperiode met die eerste industrialisatienota 
furore maken. In de periode-Beel heeft Van den Brink op de valreep succes 
geboekt met zijn op 5 mei 1948 in het kabinet gebracht voorstel (zie ook, 
hoofdstuk IV, par. V.3.c) om voor die toekomstige industrialisatie de ener
gievoorziening - op basis van de dank zij de Marshall-hulp betere vooruit
zichten voor de Nederlandse economie - veilig te stellen door de nodige 
middelen (onder meer deviezen) hiervoor te alloceren. Daarmee heeft het 
kabinet-Beel in die industrialisatie na de afronding van de wederopbouw
periode het nodige vertrouwen uitgesproken en er het startschot voor ge
lost. Dat bij deze industrialisatie het milieu zware lasten te dragen zou krij
gen werd binnen het kabinet toen al in een enkel geval zeer duidelijk on
derkend, maar was slechts voor een enkeling als minister Vos (Verkeer-en- 
Waterstaat) reden kanttekeningen te plaatsen. De ministers Van den Brink, 
Lieftinck en Mansholt vonden evenwel dat bij mogelijke schade voor het 
milieu (zoals het drinkwater) in een bepaald geval het economisch belang 
zwaar moest wegen en het risico genomen moest worden. De waarschuwin
gen uit de hoek van het departement van Vos werden als te eng specialis
tisch gezien. De winst- en verliesrekening van die na-oorlogse industrialisa
tie zou pas decennia later door de politiek worden opgemaakt.24

d. Naar een vrijer handelsverkeer in Beneluxverband

De Beneluxdouaneovereenkomst
Twee tariefdoorbraken zijn in de periode-Beel tot stand gebracht, waarbij 

Nederland partij was. In deel I van de Parlementaire Geschiedenis van Ne
derland na 1945 is uiteengezet dat de douaneovereenkomst, die tussen de 
regeringen van Nederland, België en Luxemburg was gesloten op 5 septem
ber 1944, aanvankelijk meer had gediend als uitdrukking van gevoelens van 
saamhorigheid in aansluiting op de voor de oorlog ingezette samenwerking 
op economisch gebied (Oslo, Ouchy, Den Haag; vgl. hfdst. II, par. II. b), dan 
als begin van een werkelijke invoering van een gemeenschappelijk tarief 
van invoerrechten en het wederzijds verlenen van vrijstelling van de in 
het tarief vermelde invoerrechten bij de invoer van goederen, afkomstig uit 
het gebied van de verdragspartner. Al in juni 1945 werd besloten een drietal 
Raden die de douaneovereenkomst moesten voorbereiden, namelijk de 
Administratieve Raad voor de Douaneregelingen, de Administratieve Raad 
voor de regeling van de Buitenlandse Handel (in april 1946 omgedoopt tot 
Raad van de Economische Unie) en de Raad voor de Handelsakkoorden,
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weliswaar in te stellen, maar de art. 1 en 2 van de overeenkomst, resp. de 
heffing van gelijke invoerrechten bij invoer uit derde landen en geen hef
fing van rechten bij onderling verkeer, voorlopig op te schorten.

De verschillen tussen de drie betrokken landen waren ook te groot om de 
douaneovereenkomst van 1944 met de toen opgestelde tarieven zonder 
meer in te voeren. Zo stond de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
(BLEU), het samenwerkingsverband dat beide landen niet zonder proble
men in 1921 waren aangegaan, er aan het eind van de oorlog gemiddeld veel 
beter voor dan Nederland. België had relatief weinig geleden onder de 
slechts vier jaar durende bezetting; Luxemburg was wel zwaarder bescha
digd, maar kon profiteren van de Belgische steun in de BLEU. België had 
onder de oorlog veel verdiend aan de Congo; dit gebied bleef ook na de oor
log voorlopig in Belgische handen. Nederland had Nederlands-Indië onder 
de oorlog aan de Japanners verloren en na de oorlog aan de Republiek 
(althans de vroeger meest winstgevende delen). De uitgangspositie was ook 
in andere opzichten ongelijk. Nederland was voornamelijk een handelsna
tie en leverancier van agrarische producten. De handel met en leveranties 
aan Duitsland waren echter na 1945 grotendeels tot stilstand gekomen. De 
oorlogsschade en de problemen rond het opdrogen van de vroegere wel
vaartsbronnen kon in Nederland slechts overwonnen worden door de in
voering van een geleide economie en de bevordering van een eigen indus
trie. Die industrialisatie was nodig om het sterke bevolkingsaccres, dat een 
ander en belangrijk verschilpunt met de BLEU vormde, te kunnen opvan
gen. Om de wederopbouw en de uitbreiding van de industrie in Nederland 
mogelijk te maken werd een politiek van geleide, lage lonen gehanteerd. De 
BLEU omvatte een ontwikkeld industrieel gebied, met een sterk exportpak- 
ket, en een vrijhandelsregio, die na de oorlog verhoudingsgewijs een zeer 
hoge welvaart genoot, met hoge lonen en een harde munt. De BLEU wilde 
graag exporteren naar Nederland, ook om mogelijke concurrerende fabrica
ge tegen te gaan zoals bij het maken van staal, vlakglas en garens en een 
vaste voet in een nieuw te ontginnen afzetgebied te verwerven. Nederland 
wilde zoveel mogelijk kostbare import tegengaan en de eigen industrie ont
wikkelen, waardoor conflicten niet konden uitblijven (Breedband IJmuiden; 
Sodafabriek Delfzijl). Ook op landbouwgebied lagen grote verschillen. De 
drie landen hadden op dit terrein een uit de vooroorlogse crisistijd daterend 
stelsel van beschermende maatregelen overgehouden. Nederland kende se
dert de invoering van de landbouwcrisiswetgeving een uitgebreid systeem 
van dat soort maatregelen om de op de export gerichte land- en tuinbouw te 
beschermen tegen de grote schommelingen van de prijzen op de wereld
markt. De land- en tuinbouw van de BLEU was voornamelijk op de voor
ziening van de eigen binnenlandse markt gericht en door tarieven be
schermd. De Nederlandse land- en tuinbouw kende een relatief hoge pro
ductiviteit en lage kostprijs dank zij de stabilisatie van de landbouwlonen 
(zie hierover ook hoofdstuk VII, par. IV.c) en subsidiëring van een deel van 
de landbouwers. Verlaging van de tarieven van de BLEU zou kansen voor 
de Nederlandse export van agrarische producten ten nadele van de land- en
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tuinbouw in de BLEU scheppen. Snelle invoering van een douaneovereen
komst was derhalve niet mogelijk. Invoering van gemeenschappelijke ta
rieven en afschaffing van de binnentarieven zou alleen stapsgewijs kunnen 
geschieden, waarbij België in ruime mate credieten aan Nederland zou 
moeten verstrekken.25

De opschorting van de kernartikelen van de douaneovereenkomst bete
kende zeker geen afstel. Er bestond in de drie landen de bereidheid, na het 
overwinnen van de ergste oorlogsnood, de overeenkomst tot uitvoering te 
brengen. Voorkomen moest immers worden dat de drie landen bij hun 
maatregelen om de na-oorlogse problemen het hoofd te bieden te zeer uit 
elkaar zouden groeien en de invoering van een douaneovereenkomst op 
nog grotere problemen zou stuiten. De overheden van de Beneluxlanden 
hebben daarbij bewust getracht de Beneluxgedachte bredere bedding te geven 
door steun te geven aan het in maart 1946 opgerichte Comité van Belgisch- 
Nederlands-Luxemburgse Samenwerking. Dit comité was bedoeld om de 
culturele, sociale en economische banden tussen de drie landen aan te ha
len. De Nederlandse afdeling van dit comité kwam te staan onder de minis
ter van staat, jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland.

De eerste ministersconferentie, zoals die in art. 7 van de Beneluxdouane
overeenkomst (E.77) was voorzien, werd op 17 en 18 april 1946 in Den Haag 
gehouden. De ministers besloten dat de drie genoemde raden zo spoedig 
mogelijk bijeen zouden komen en officieel - officieus hadden ambtenaren 
van de drie ministeries van Financiën met elkaar al contact opgenomen - 
aan het werk zouden gaan. Het in Londen voorbereide gemeenschappelijke 
tarief zou door de Administratieve Raad voor de Douaneregelingen vóór 1 
augustus 1946 moeten worden omgewerkt en aangevuld. Dit tarief zou op 1 
november 1946 in werking moeten treden, waarna op 1 november 1947 de 
douanegrens tussen Nederland en de BLEU zou moeten worden opgehe
ven. Bij de wet van 23 november 1946 werd echter de tijdelijke regeling van 
de heffingen op ingevoerde goederen en van de wederinstelling van het ac
cijns op wijn (Besluit van 13 november 1945, Stbl. F. 261) verlengd tot 1 ok
tober 1947 (Stbl. G. 332); bij Besluit van 11 oktober 1947 (Stbl. H. 348) werd 
deze laatste termijn zelfs geschrapt in afwachting van de invoering van het 
gemeenschappelijke Beneluxtarief (zou 1 januari 1948 worden). De minis
tersconferentie van april 1946 zag de douanegemeenschap als een opmaat 
naar een economische unie: door de douanegemeenschap werd alvast een 
substantieel deel van het onderlinge economische verkeer geliberaliseerd. In 
een economische unie is al het economische verkeer (goederen, financiën) 
vrij; ten aanzien van derde landen treedt een economische unie inzake fi
nanciële en economische vraagstukken als een eenheid op. Vandaar dat de 
Administratieve Raad voor de Regeling van de Buitenlandse Handel werd 
omgedoopt tot Raad van de Economische Unie. Deze Raad zou met die voor 
de Douaneregelingen binnen 6 maanden voorstellen moeten doen voor de 
gelijkmaking van de belastingsstelsels en van de heffingen en accijnzen. Af
gesproken werd verder te gaan werken aan de coördinatie van de landbouw- 
en industriepolitiek van de drie landen. Op deze conferentie werd met het
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oog hierop de grondslag gelegd voor het "voorafgaand overleg" (consulta- 
tion préalable) tussen de regeringen van de drie landen met betrekking tot 
de vestiging en de uitbreiding van economische bedrijvigheid, die gelijk
soortige bedrijvigheid van de andere partij concurrentie zou kunnen aan
doen en daardoor het gebruikelijke handelsverkeer zou kunnen aantasten. 
Men wilde misinvesteringen en overcapaciteit op een aantal gebieden bin
nen het verdragsgebied voorkomen. In Nederland kon voor de verwezen
lijking van een dergelijke ordening op het terrein van industrie en handel 
worden gebruik gemaakt van het al eerder genoemde Bedrijfsvergunnin- 
genbesluit-1941. Op basis van deze afspraak over voorafgaand overleg in Be- 
neluxverband heeft België in de loop van 1947 geprotesteerd tegen over
heidssteun in Nederland aan een bedrijf in Delft dat ook vlakglas wilde gaan 
produceren, waardoor een investering van ruim 1 miljoen gulden aan de
viezen (vanaf 1945) ter discussie kwam te staan. De Nederlandse regering 
had echter juist die investering bevorderd, omdat er in Nederland een gi
gantisch tekort aan vlakglas was vanwege de oorlogsschade (huizen, bedrij
ven, glastuinbouw), ter dekking waarvan men grotendeels op import (de
viezen) was aangewezen. De Belgen, die vlakglas konden leveren, wilden 
dat Nederland een preferentie voor de Belgische producten vastlegde, waar
tegenover Nederland een preferentie van de Belgen voor Nederlandse land
en tuinbouwproducten eiste. Nederland was bereid, indien de Belgen hun 
glasprijzen vanaf 1 januari 1949 met die in Nederland gelijk zouden stellen, 
daarbij vast te leggen dat Nederland gedurende 10 jaar geen nieuwe glasfa
briek zou toelaten. Met deze afspraak werd een bepaalde industriële ontwik
keling in Nederland voorlopig een halt toegeroepen. In de loop van het 
voorjaar van 1948 werd langs de hiervoor geschetste lijnen een akkoord be
reikt, zij het onder voorwaarde dat de Belgen hun crediet zouden verrui
men voor de import van glas uit de BLEU (Nederland mocht elders per jaar 
een bepaalde hoeveelheid glas kopen). Op de zeer belangrijke coördinatie op 
het gebied van de staalproductie - waarbij het aan Nederlandse kant nog 
slechts om plannen voor de productie van bepaalde staalproducten ging - zal 
nog worden teruggekomen.

In samenhang met de opzet van een gemeenschappelijk tariefstelsel 
droegen de ministers de Raad voor de Handelsakkoorden op om een ge
meenschappelijk buitentarief als grondslag voor de onderhandelingeen met 
andere landen voor te bereiden met het oog op de aanstaande VN-conferen- 
tie over Handel en Werkgelegenheid (zie de volgende subparagraaf). Omdat 
op dat moment de situatie tussen de drie landen onderling op handelsgebied 
zeer moeilijk lag door de debetpositie van Nederland ten opzichte van de 
BLEU, werd afgesproken dat België namens de BLEU met Nederland onder
handelingen zou voeren over de financiering van het tekort in het han
delsverkeer tussen Nederland en de BLEU. België zei een regeringscrediet 
toe van 1.5 miljard Belgische francs, waartegenover Nederland beloofde de 
voornaamste invoer uit de BLEU (staal, glas, garens) voor 1947 en volgende 
jaren op het niveau van 1946 te handhaven. Op basis hiervan kon in mei
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1946 een handels- en betalingsovereenkomst tussen Nederland en de BLEU 
worden afgesloten.26

Op 13 mei 1946 werd de Administratieve Raad voor de Douanerege
lingen, als eerste van de drie genoemde Raden, geïnstalleerd, waarmee het 
werk voor de toepassing van de douaneovereenkomst officieel begon. De 
Raad, die zelf drie commissies kende, voor het Tarief, voor de Douanefor
maliteiten en voor de Accijnzen en Omzetbelasting, werd bijgestaan door 
industriële, agrarische en financiële experts. Het ging bij dit werk om drie 
zaken: tariefgelijkheid, douanegemeenschap en fiscale gelijkheid in het al
gemeen.27 Het herzien van de in Londen bedachte gemeenschappelijke ta
rieven, de oplossing van de na de oorlog tussen de drie landen onderling 
gerezen problemen en de voorbereiding van de parlementaire goedkeuring 
door de drie parlementen kostten meer tijd dan voorzien was. Al spoedig 
moest men derhalve de datum voor de invoering van het gemeenschappe
lijk tarief verschuiven. Op 14 maart 1947 besloten de drie regeringen het 
Tolunieverdrag tegen 1 januari 1948 in te laten gaan. Tegelijk werd op deze 
14e maart 1947 een protocol door de drie regeringen getekend, waarbij een 
gemeenschappelijk tarief ter vervanging van het in Londen overeengeko
men tarief - dat onuitvoerbaar bleek - werd aanvaard (de tarieven zouden 
vóór het in werking treden van de douaneovereenkomst worden aangepast 
aan het op 30 oktober 1947 te Genève gesloten Algemeen Akkoord inzake 
Douanetarieven en Handel G.A.T.T. bij KB van 15 december 1947, Stbl. H. 
426, bij wet goedgekeurd op 30 juni 1948, Stbl. I. 274). Nederland verkreeg bij 
dit protocol de mogelijkheid bijzondere rechten te heffen op koffie en ben
zine en voorlopig bestaande accijnzen te handhaven. Bij dit protocol werd 
tevens het statuut van het secretariaat-generaal van de Raden van de Bene- 
luxdouaneovereenkoms t vas tgesteld.

Op 27 maart 1947 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend 
ter goedkeuring en uitvoering van de tussen de regeringen van Nederland, 
België en Luxemburg gesloten douaneovereenkomst van 1944. Het hiervoor 
genoemde protocol van 14 maart 1947 met de bijgevoegde lijst van tarieven 
van invoerrechten voor 991 categorieën goederen maakte hiervan de kern 
uit. Het wetsontwerp bevatte verder een aantal artikelen, waarin sancties in 
het vooruitzicht werden gesteld voor hen die de tarieven zouden ontdui
ken. In een bijlage van dit wetsontwerp werd aan de Tweede Kamer ook het 
statuut voor de instelling van het secretariaat-generaal van de Beneluxorga- 
nisatie te Brussel, gelijkelijk te betalen door Nederland en de BLEU, aange
boden. Vanwege de betrokkenheid van de Overzeese Gebieden van de aan
gesloten landen - goederen uit deze gebieden konden eveneens vrij van in
voerrechten toegelaten worden - was Jonkmans handtekening naast die van 
de collega's van Financiën, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en 
Landbouw onder de Memorie van Toelichting te vinden.

Hoewel de Beneluxovereenkomst niet in de plechtige vorm van een trac- 
taat (officieel verdrag) was gegoten - volgens het bij de grondwetsherziening 
van 1922 ingevoerde artikel kon een dergelijk verdrag niet dan na goedkeu
ring door de Staten-Generaal worden bekrachtigd - , had de regering toch be-
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sloten de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal te vragen. De 
bekrachtiging van de Beneluxdouaneovereenkomst, zoals in art.8 van de in 
1944 gesloten overeenkomst vereist alvorens de overeenkomst in werking 
kon treden, kon immers volgens de regering buiten de Staten-Generaal om 
plaats vinden. Toen bleek dat wijzigingen en aanvullingen moesten worden 
aangebracht in deze overeenkomst, besloot de Nederlandse regering, in 
overeenstemming met de regeringen van België en Luxemburg, dit te doen 
in de vorm van een protocol, met handhaving van de eenmaal internatio
naal bekende overeenkomst, waarbij van de aanvang af vaststond de over
eenkomst ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voor te leggen, aldus de 
Memorie van Antwoord van 20 juni 1947 aan de Tweede Kamer bij de be
handeling van het wetsontwerp ter goedkeuring en uitvoering van de Be
neluxdouaneovereenkomst. De Kamers hebben het uiteraard juist gevon
den dat deze zwaarwichtige overeenkomst aan de Staten-Generaal ter goed
keuring werd voorgelegd. Blijkens de schriftelijk en mondeling gemaakte 
opmerkingen in de Tweede Kamer zag men hierin tevens onderstreept dat 
de grondwetsherziening op dit punt (art.60 GrW 1938/1946) gebrekkig was 
geformuleerd. Aan de bij de grondwetswijziging van 1922 van de kant van 
de regering gedane toezegging, dat belangrijke overeenkomsten steeds ter 
goedkeuring aan de Staten-Generaal zouden worden voorgelegd, was niet 
altijd de hand gehouden, zoals enkele Kamerleden in het Voorlopig Verslag 
van de Tweede Kamer op het hier behandelde wetsontwerp lieten noteren. 
Naar al is aangehaald in hoofdstuk II, par.I.b: ... verantwoord aan het parle
m ent?, was Van Boetzelaer blijkens zijn mondeling antwoord aan de 
Tweede Kamer op 2 juli 1947 het met deze kritiek in grote lijnen eens. Hij 
zag in de algemene kritiek op de ongelukkige formulering van art.60 GrW 
reden er voor te pleiten bij een volgende grondwetsherziening - het zou die 
van 1953 worden - het vraagstuk van de goedkeuring van verdragen en 
overeenkomsten met andere landen aan te snijden.28

In de Memorie van Toelichting meende de regering te mogen stellen dat 
met de Beneluxdouaneovereenkomst niet alleen de weg was ingeslagen 
naar een volledige economische unie - de douaneovereenkomst was daar
van een begin -, maar ook naar een groeiende samenwerking op politiek ge
bied tussen de drie landen. Volgens de regering was dit laatste doel nog wel 
belangrijker dan de invoering van gemeenschappelijke tarieven. De onder
linge aaneensluiting op economisch gebied, zoals in het wetsontwerp aan de 
Kamers voorgelegd, had natuurlijk ook zijn grote voordelen. De regering 
noemde in dit verband de specialisatie in elk van de drie landen bij het pro
duceren van goederen, waarvoor elk land relatief het meest geschikt is, 
waardoor arbeidsproductiviteit en rendement konden toenemen; de ver
groting van het afzetgebied van de drie deelnemende landen, verlaging van 
de prijzen en verbetering van de kwaliteit; versterking van de positie op 
handelspolitiek gebied; oplossing van de belangentegenstellingen zoals tus
sen Rotterdam en Antwerpen. Naast deze voordelen bestonden er ook na
delen. Ongetwijfeld zou het bedrijfsleven nadelige gevolgen kunnen onder
vinden van de veranderde concurrentieverhoudingen. Vandaar dat het be
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drijfsleven een zekere aanpassingstijd moest worden gegund. Het wetsont
werp kende dan ook de mogelijkheid om bij wet voor een bepaalde tijd en 
bepaalde goederen het Beneluxtarief niet toe te passen of te wijzigen, na 
overleg met de Beneluxpartners. Toch schatte de regering deze nadelen van 
de overeenkomst als gering en tijdelijk in. Het tarief immers was opgesteld 
mede aan de hand van informatie van het bedrijfsleven en was een gemid
delde tussen het BLEU- en het Nederlandse tarief: de gemiddelde tariefdruk 
werd 5,6% op basis van het handelsverkeer van 1939, tegen vroeger ca. 4% in 
Nederland en 7% in de BLEU, waarmee het Beneluxtarief nog extreem laag 
bleef. De regering erkende wel dat om bedrijfseconomische en staatsbudget- 
taire reden uitzonderingen moesten kunnen worden gemaakt voor de ac
cijnzen (gedistilleerd, houtgeest, suiker, zout) en bepaalde invoerrechten 
(koffie-benzine). Afbraak van deze en andere uitzonderingen en derhalve de 
vorming van een werkelijke economische unie zonder enige interne doua
ne of contingentering konden worden bereikt, indien de oorlogsgevolgen 
waren overwonnen, de schaarste van goederen en grondstoffen was afgeno
men en de verschillen in lonen en prijzen tussen de drie landen zouden 
zijn verdwenen. De regering was zo optimistisch te veronderstellen dat het 
handelsverkeer tussen de BLEU en Nederland - waarin Nederland traditio
neel een tekort had dat vroeger werd aangevuld uit diensten- en kapitaal
verkeer, na 1945 uit credietverlening - spoedig in evenwicht zou zijn. Dat 
niettemin aan Nederlandse kant ook voldoende besef bestond dat er nog 
veel problemen bestonden die overwonnen moesten worden alvorens men 
een echte economische unie zou hebben, bleek uit de opneming in de Me
morie van Antwoord van de Franse zegswijze: "qui trop embrasse, mal 
étreint". Op de weg van de geleidelijkheid was met deze douaneovereen
komst een eerste stap gezet, aldus de regering. Als volgende stappen noemde 
de regering de aanpassing op het gebied van de omzetbelasting, van de ac
cijnzen, van de bedrijfsbelastingen en de sociale lasten. Begrijpelijk dat de 
regering er voorlopig niet aan dacht een dergelijke douaneunie ook met an
dere landen af te sluiten, aangezien de problemen bij het opzetten van een 
dergelijke unie zeer groot waren, tenzij daarmee het handelsverkeer van 
Nederland onmiddellijk was gediend. In de tweede helft van 1947 heeft de 
regering, toen tijdens en na de Parijse conferentie over het voorstel van 
Marshall voor Amerikaanse hulp aan Europa onder Amerikaanse druk 
werd gesproken over een Europese douaneunie, zich voorstander betoond 
van een breed opgezette douaneunie met Engeland of Duitsland en tegen
stander van een kleiner Europees douaneakkoord tussen de Benelux, 
Frankrijk en Italië. Aangezien de variant met Engeland of Duitsland op aar
zelingen van Engeland zelf of van Frankrijk stuitte, was er voor Nederland 
geen reden om warm te lopen voor klein-Europese douaneunie-plannen 
die Nederland weinig voordeel zouden bieden.29

Van de kant van het parlement zou de douaneovereenkomst algemeen 
worden gesteund. Hier zij herinnerd aan de eerste bijeenkomst in Brussel 
van de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Interparlementaire Unie van 30 
november tot en met 2 december 1946, met een Nederlandse delegatie onder
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aanvoering van het Tweede Kamerlid Serrarens (KVP), waardoor over en 
weer begrip was ontstaan voor de nationale gevoeligheden die de weg naar 
een Economische Unie tussen de drie landen moeizaam begaanbaar konden 
maken. Zoals inzake de Europese gedachte het contact van Nederlandse 
parlementariërs met volksvertegenwoordigers uit andere Europese landen 
in 1947 van groot gewicht is geweest om de nationale achterdocht tegen 
nauwere samenwerking in Europa te overwinnen - zie het hoofdstuk Bui
tenlandse Zaken, par.II.c, in dit boek - , zo heeft ook deze Brusselse confe
rentie ongetwijfeld er toe bijgedragen om de nationale bezwaren, zoals die 
in de volksvertegenwoordigingen van de drie betrokken landen leefden, tot 
geringe proporties terug te brengen. In Nederland zouden deze bezwaren sa
mengevat er op neerkomen dat bezorgdheid bestond over de gevolgen van 
enkele tarieven uit deze overeenkomst voor het Nederlandse bedrijfsleven, 
daar de overeenkomst in sommige opzichten met het oog op de belangen 
van de BLEU protectionistische tarieven vastlegde, waar Nederland voor
heen als handelsnatie dergelijke tarieven nimmer had toegepast. De CPN 
was op deze en volgende conferenties van de Benelux Interparlementaire 
Unie in de periode 1946-1948 niet vertegenwoordigd, ongetwijfeld ten ge
volge van de visie binnen deze partij dat de Benelux in wezen een kapitalis
tisch onderonsje was, zoals het CPN-Tweede Kamerlid Haken op 2 juli 1947 
zou betogen en verderop in deze subparagraaf zal worden aangehaald. De 
communistische volksvertegenwoordigers zouden het Beneluxakkoord on
danks dit standpunt uiteindelijk toch steunen.

Uit het Voorlopig Verslag van 4 juni en de debatten in de plenaire zitting 
van de Tweede Kamer van 1 en 2 juli 1947 bleek dat alle fracties wel geneigd 
waren de overeenkomst goed te keuren, maar dat - met uitzondering van de 
KVP-fractie - alle fracties, zeker die van de CPN, wel wat bezwaren tegen 
deze overeenkomst wisten te noemen. Zo was de KVP-fractie in deze Ka
mer, zo bleek uit het genoemde Verslag en de betogen van De Kort en 
Sassen bij de behandeling van het wetsontwerp in de plenaire Kamerverga
dering, zeer enthousiast over het ingediende wetsontwerp. Ook al had de 
KVP-fractie oog voor de grote moeilijkheden die een verdere samenwerking 
in Beneluxverband in de weg stonden, toch drong deze fractie aan op spoe
dige stappen naar een volledige economische unie. "Zowel het politieke 
moment als de economische noodzaak maken de verwezenlijking van de 
sinds de afscheiding van België niet onderbroken pogingen om wederom tot 
een grotere economische eenheid te geraken mogelijk, mits de thans nog 
aanwezige mogelijkheid met voortvarendheid worde aangegrepen."30 Her
innerd werd in dit verband aan de edelmoedige wijze, waarop België na de 
oorlog Nederland met credieten had geholpen. De Kort meende dat men de 
economische verschillen tussen Noord en Zuid niet te veel moest over
schatten. Voor het hogere belang van de eenheid moest men het kleinere 
belang weten op te offeren. Het was volgens dit Kamerlid opvallend dat zo 
weinig belangenadressen de Tweede Kamer naar aanleiding van deze doua
neovereenkomst hadden bereikt. Zo was De Kort ook optimistisch aangaan
de de verzoening van de tegenstelling tussen Rotterdam en Antwerpen.
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Mocht de Nederlandse loon- en prijspolitiek onder invloed van deze over
eenkomst aangetast moeten worden, dan had De Kort daar geen bezwaar te
gen. Er liepen meerdere wegen naar Rome; Nederland had alleen nu de 
plicht een van die wegen met de partners van de overeenkomst te bewan
delen. Sassen (KVP) zag in deze overeenkomst het begin van een werkelijke 
Europese samenwerking. Zijn belangrijkste zorg bij de bespreking van deze 
overeenkomst gold een behoorlijke democratische organisatie van de 
Benelux. Inschakeling van het bedrijfsleven bij de uitbouw van de Benelux, 
kon alleen maar volgens dit Kamerlid betekenen: inschakeling van alle be
drijfsgenoten, ondernemers en arbeiders. Vorming van de publiekrechtelij
ke bedrijfsorganisatie was derhalve niet alleen van nut voor Nederland, 
maar ook voor de Benelux.31

Hamerden de KVP-Kamerleden op het aambeeld van het subsidiariteits
beginsel, dat zij via de Beneluxgedachte wensten op te bouwen, de PvdA- 
Kamerleden onderkenden in de douaneovereenkomst een mogelijkheid tot 
ordening van dit deel van Europa over te gaan. Van der Goes van Naters 
zag in de Benelux ook het voorbeeld hoe de rest van Europa te ordenen en 
een samenwerking te bereiken, zoals de Amerikaanse minister van Buiten
landse Zaken, Marshall, die voor Europa voor ogen had bij zijn inmiddels 
gedane voorstel tot hulpverlening aan Europa. "Het goedkeuren van deze 
unie moge het bewijs zijn, dat Nederland broederlijk te samen met zijn 
twee andere deelgenoten, aan de algemene ordening van Europa en van de 
wereld actief deel zal blijven nemen." Van der Goes meende verder dat de 
Benelux geen kans van slagen had als er geen plan tot economische orde
ning in de Benelux op tafel zou liggen. Pas dan kon er een echte unie ko
men. Overigens herinnerde Van der Goes er aan dat de douanegedachte als 
zodanig al in een liberale tijd opgeld deed: in 1875 was aan de Nederlandse 
Koning Willem III een request aangeboden om te komen tot een douane
unie met de Belgen; in 1907 was er in de Belgische senaat een vergadering 
gehouden met Nederlanders om tot gezamenlijke aanpak van economische 
vraagstukken te komen. Ook herinnerde Van der Goes aan het Verdrag van 
Ouchy van 1932, gesloten tussen België, Luxemburg en Nederland - zie 
hoofdstuk II, par.II.b - dat de drie betrokken landen economisch tot elkaar 
had gebracht. Nu was het goede moment er om die samenwerking tussen de 
drie landen te concretiseren: dat moment moest worden uitgebuit, ondanks 
de problemen zoals de inmiddels bekend geworden Belgische bezwaren te
gen de mogelijke uitbouw van Hoogovens of de Nederlandse bezwaren te
gen de vergroting van de Belgische handelsvloot.

Dat de PvdA-fractie zeer goed besefte dat de Beneluxsamenwerking op 
economisch gebied de nodige aanpassingen van de door de overheid geleide 
economie kon vergen en wel des te meer, naarmate in de partnerlanden op 
sociaal-economisch gebied geheel andere visies in praktijk werden gebracht - 
op dat moment kende België onder een rooms-rood kabinet al een econo
misch liberaler bewind dan Nederland - , kwam goed tot uitdrukking in het 
betoog van het PvdA-Kamerlid Hofstra. Hij wist een aantal overwegingen te 
noemen, die tegen de overeenkomst konden worden ingébracht. Zo was in-

1308



Par. III. Handelsbetrekkingen: hoe, waarin en tegen welke tarieven

dustrialisatie voor Nederland levensnoodzaak, waarvan Nederland niet 
ongestraft terwille van de coördinatie met de BLEU afstand kon doen. De 
Nederlandse staatsschuld was door de oorlogsomstandigheden veel hoger 
dan de Belgische en zou derhalve veel meer belastingdruk vergen ten be
hoeve van de betaling van aflossing en rente, met alle gevolgen vandien 
voor de prijzen van goederen en diensten. De Belgische mentaliteit was veel 
minder op ordening ingesteld dan de Nederlandse, zodat de Nederlandse 
loon- en prijspolitiek onder zware druk zou komen te staan. Maar ook Hof
stra kwam ondanks deze bezwaren tot de conclusie dat men bereid moest 
zijn veel water in de wijn te doen aan Nederlandse kant om de Benelux van 
de grond te krijgen, waarmee hij impliciet aan de door de PvdA zozeer ge
wenste geleide economie grenzen stelde. Dat het de PvdA om meer dan al
leen materieel gewin bij deze overeenkomst ging, bleek uit de nadruk van 
Hofstra op het culturele voordeel in deze overeenkomst: de verbinding van 
Nederland met de historisch en taalverwante cultuur van Vlaanderen en 
het contact via het Frans sprekende deel van België met de grote Franse be
schaving en de Romaanse cultuur. Tenslotte kon volgens hem de Benelux 
met deze overeenkomst een voorbeeld geven aan de wereld, die naar gro
tere verbanden groeide, een thema dat de PvdA ook bij de bespreking van 
het buitenlands beleid toentertijd graag hanteerde.32 Het was het PvdA-Ka- 
merlid en ondernemer Nederhorst die nog het meest aandrong op gelei
delijkheid bij de invoering van de overeenkomst op grond van de nationale 
sociale belangen. Zolang de economische en financiële positie van de drie 
landen ongelijk was, zag hij alleen maar grote bezwaren tegen volledige in
voering van de overeenkomst. De lonen en prijzen kon men niet naar Bel
gische standaard loslaten, terwijl aan de andere kant een aantal producten 
die voor de eerste levensbehoeften van belang waren door de nieuwe tarie
ven in prijs zou gaan stijgen. Wat zou dan het gevolg zijn voor de lonen? 
Als de belastingdruk werd gelijkgesteld met het niveau van België, terwijl 
Nederland wel hogere lasten had voor de staatsschuld, hoe zou men dan in 
Nederland de sociale voorzieningen of de uitbreiding van het onderwijs 
willen betalen? Toch was Nederhorst een voorstander van de Benelux
douaneovereenkomst, maar hij vroeg wel om een zeer beheerst tempo bij 
de invoering ervan.33

Vanuit de oppositiebanken klonken de meest kritische geluiden, al zou 
de douaneovereenkomst bij de eindstemming geen enkele tegenstem krij
gen. Smeenk (ARP) zei onvoldoende zicht te hebben op de wellicht nadelige 
gevolgen van deze overeenkomst voor het Nederlandse bedrijfsleven. In de 
omstandigheden waarin Nederland verkeerde, kon het land geen belangrij
ke schade aan bepaalde sectoren van het bedrijfsleven verdragen. "Wij 
moeten onze landbouw en nijverheid uitbreiden, anders wacht ons groei
end volk, toch reeds getroffen door de toestand in Duitsland en Indië, een 
aanzienlijke verlaging van zijn levenspeil."34 Een voordeel van de aanpas
sing van het Nederlandse economische systeem aan het Belgische en het 
Luxemburgse, zag dit Kamerlid gelegen in de aanpassing van de geleide eco
nomie, met al zijn bureaucratie en papierwinkel, in Nederland aan de veel
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vrijere economische systemen bij de partnerlanden. Hij raakte hier precies 
een kwestie aan, die de socialisten juist zorgen baarde. Smeenk ging er ech
ter van uit dat die grotere economische vrijheid noodzakelijk was om de 
souvereiniteit in eigen kring, i.c. de eigen verantwoordelijkheid van onder
nemers en arbeiders via de bedrijfsorganisatie onder toezicht van de over
heid, waar te maken. Wat de overeenkomst zelf betrof had Smeenk geen be
zwaren. Wél drong hij er op aan dat de verdere uitbouw van deze overeen
komst tijdig aan de Staten-Generaal zou worden voor gelegd, waarmee de 
zoveelste klacht over de wijze waarop de regering het parlement slechts in 
de slotfase bij belangrijke overeenkomsten betrok in deze periode werd 
geuit. Schmal (CHU), die verder akkoord ging met déze overeenkomst, 
verwoordde de onvrede in de Tweede Kamer het best toen hij de hoop 
uitsprak dat de regering er voortaan in zou slagen bij de opstelling van 
overeenkomsten een commissie uit de Staten-Generaal te betrekken, opdat 
de Kamer ook met voldoende kennis van zaken de overeenkomsten kon
den beoordelen. Met nadruk wees Schmal nu het zwaartepunt van de ver
antwoordelijkheid voor de overeenkomst aan de regering toe. Ook het libe
rale Kamerlid Korthals somde de nadelen voor het bedrijfsleven op, die bij 
de invoering van de nieuwe tarieven voor een aantal producten konden 
ontstaan. Aan de andere kant achtte hij het juist om nieuwe wegen in te 
slaan, nu het gehele economische leven door elkaar geschud was door de 
oorlog en de na-oorlogse schaarste. Dat was psychologisch juist en econo
misch verantwoord. Juist omdat tolunies zeer moeilijk waren op te zetten, 
was Korthals des te lovender voor de poging er een van de grond te krijgen. 
Men moest bereid zijn offers te brengen voor een zo hoog doel als de eco
nomische unie was. Die unie zou nog lang op zich laten wachten, aldus 
Korthals, maar de PvdV maakte graag met de regering de eerste stap op de 
weg daartoe.35

Uit het Voorlopig Verslag was al gebleken dat de CPN-fractie in de Twee
de Kamer de meeste bezwaren tegen de overeenkomst had. In hoofdzaak 
kwamen deze op het volgende neer: deze overeenkomst kon het uitgangs
punt worden van blokvorming in West-Europa; het vrije spel van de maat
schappelijke krachten in een dergelijke douaneunie kon er toe leiden dat 
nationale industriële belangen werden overvleugeld door grote onderne
mingen (trustvorming). Haken (CPN) heeft in zijn Kamerrede gesteld dat de 
douaneovereenkomst vooral tegemoet kwam aan de wensen uit de bank
en ondernemerswereld die - om de internationale concurrentie bij te kun
nen houden - uit de nauwe omarming van het kleine land wilden breken. 
De CPN zag meer in een nationale koers, met een nationaal ontwikkelde 
industrie en een oriëntatie op Oost-Europa, als handelspartner. Alleen zo, 
door een nationale krachtsontwikkeling, kon Nederland zich onttrekken 
aan het dominante Amerika, dat juist een aanbod voor hulp aan Europa 
had gedaan. Zoals in het vorige hoofdstuk, par. V.3.a is beschreven, heeft het 
aanbod van Marshall bij de bespreking van deze douaneovereenkomst een 
grote rol gespeeld in de debatten in de Kamers, waarbij de CPN in haar 
vermoedens over de bedoelingen van dit aanbod tot hulp en de inschatting
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van de effecten tegenover de meeste andere woordvoerders over dit thema, 
met name die van de PvdA, kwam te staan. De stelling dat een nationaal 
welvaartsplan voor Nederland geboden was werd namens de CPN-Kamer- 
fractie ook door Schoonenberg voor het voetlicht gebracht in het kader van 
de behandeling van deze douaneovereenkomst. Hij sprak de vrees uit dat de 
vorming van de Benelux het opgeven van een deel van de eigen souverei
niteit zou betekenen, namelijk het vermogen om langs democratische weg 
een eigen economische ontwikkeling vast te leggen in een plan. De CPN 
kon een samenwerking met andere landen, zoals in deze douaneovereen
komst, volgens hem best billijken, maar de nagestreefde coördinatie van de 
economische activiteit moest ondergeschikt zijn aan het algemeen welzijn 
van de bevolkingen van de drie landen. Zonder een nationaal plan, waar
aan die samenwerking ondergeschikt zou zijn, moest de samenwerking in 
Beneluxverband uitlopen op een onderlinge strijd tussen ondernemers, 
waardoor bijvoorbeeld Nederlandse ondernemingen zouden moeten slui
ten.36

Lieftinck, die als eerste namens de regering antwoordde en het merendeel 
van de vragen en opmerkingen voor zijn rekening nam, achtte de overeen
komst een mijlpaal in drieërlei opzicht: in de geschiedenis van de Neder
landse tarieven, in de betrekkingen tussen de drie landen en in de Europese 
geschiedenis. Het nieuwe tarief voor de invoerrechten was volgens hem 
voor Nederland voordelig: daar het tarief hoger was dan het oude, beteken
de dit een zekere protectie. De verhoging van de inkomsten voor de schat
kist werd enigszins ongedaan gemaakt door de vrijstelling van producten 
die in origine afkomstig waren uit de partnerlanden. Dat een aantal goede
ren in prijs door de tarieven zouden stijgen, achtte Lieftinck denkbaar. Maar 
de ontsnappingsclausule uit de overeenkomst kon soelaas bieden in ernstige 
gevallen, terwijl de inkomstenverhoging van de schatkist door de nieuwe 
tarieven het mogelijk maakte de binnenlandse belastingheffing navenant te 
matigen. Lieftinck ontkende niet dat aan werkelijke unificatie tussen de drie 
landen in belastingsystemen en sociale lasten zoveel haken en ogen zaten, 
dat heel wat werk verzet moest worden om de economische unie tussen de 
drie landen te bereiken. Het ging er echter om een basis voor die unie te leg
gen door deze overeenkomst.

Huysmans onderkende eveneens grote verschillen op economisch en so
ciaal terrein tussen Nederland en de BLEU, maar achtte die van tijdelijke 
aard. Ook het overheidsingrijpen via de geleide economie was in Nederland 
volgens deze minister tijdelijk. "In die zin zal ons economisch beleid gelei
delijk een toenadering tot dat van onze Zuiderburen gaan vertonen." Het 
voortschrijdend welvaartsherstel moest kunnen worden afgemeten aan het 
terugtreden van de overheid uit de bemoeiing met het economisch beleid. 
De geleide economie was geen beginselzaak, aldus Huysmans in de richting 
van Hofstra (PvdA). Huysmans had zich verder nogal gestoord aan de wijze 
waarop Kamerleden de verschillen tussen Noord en Zuid soms hadden ge
schilderd. Nederland kon ook nog veel van het Zuiden leren, vooral op in
dustrieel gebied, waarin de BLEU een veel langere traditie had. De verschil
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len in volksaard waren ook in Nederland zelf te bespeuren en werden - 
voor wat de verschillen met de Zuiderburen betrof - "niet in alle streken 
van ons eigen land even sterk gevoeld". Overigens behoefde de Neder
landse industrialisatie de industriële belangen van de BLEU niet in de weg 
te staan. De Benelux schiep juist een gezonde thuismarkt voor de afzet van 
producten: "Een autarkisch economisch stelsel zou voor ons land nimmer 
tegelijkertijd een sluitende betalingsbalans en een hoog welvaartspeil kun
nen betekenen." Mogelijkheden voor de Nederlandse industrie zag de mi
nister vooral gelegen in de vervanging van de Duitse importen, waardoor 
de traditionele importen uit de BLEU konden worden gehandhaafd. De mi
nister was tenslotte bereid om de Vaste Commissie voor handelspolitieke 
aangelegenheden regelmatig in te lichten over de ontwikkelingen in het ka
der van deze overeenkomst. Hij voelde er echter niets voor om controle 
van buitenaf op het secretariaat-generaal van de Benelux, een ambtelijke or
ganisatie, in te voeren door middel van een curatorium, zoals het Kamerlid 
Hofstra (PvdA) had voorgesteld. Dit secretariaat-generaal stond al onder een 
apart toezicht, namelijk dat van de presidenten der afzonderlijke raden 
(eveneens ambtenaren). Van Boetzelaer ging in hoofdzaak slechts kort in op 
de kwestie van de inschakeling van de Staten-Generaal bij deze overeen
komst in het bijzonder en op de goedkeuring van verdragen en overeen
komsten in het algemeen. "Dat bij de grondwetsherziening van 1922 ten 
aanzien van art.60 niet buitengewoon gelukkig geopereerd is, is, meen ik, 
thans wel de algemene opvatting." De Tweede Kamer bleek na deze betogen 
van de ministers geen vragen meer te hebben. Zonder hoofdelijke stem
ming werd de douaneovereenkomst aanvaard.37

In de Eerste Kamer werd de overeenkomst ook door de woordvoerder 
van de KVP-fractie bij dit wetsontwerp, Van den Brink, met de nodige scep
sis benaderd. Terwijl de KVP-fractie aan de overkant van het Binnenhof de 
overeenkomst zonder meer had toegejuicht, toonde Van den Brink zich ta
melijk lauw. De verschillen in welvaart tussen Nederland en de BLEU wa
ren volgens hem te groot om de douaneovereenkomst te kunnen doen 
werken. PvdA-senator In 't Veld daarentegen toonde zich in het debat van 
29 juli 1947 in de Eerste Kamer enthousiast over de overeenkomst. Hij zag 
de Benelux als een prima eerste stap naar een geordend West-Europa, al 
uitte hij ook zijn bezorgdheid - als vele senatoren - over de mogelijke prijs
verhogingen, vooral van eerste levensbehoeften. Biewenga (ARP) ging zelfs 
zo ver dat hij het subsidie- en prijzenstelsel voor de Nederlandse landbouw 
van zo groot belang vond, dat een economische unie met de Zuiderburen 
voorlopig moest worden afgewezen. Het Belgische vrije stelsel achtte hij 
onaanvaardbaar. Bij de toepassing van de tarieven van deze overeenkomst 
maande hij tot voorzichtigheid, voor zover die van invloed konden zijn op 
het voedselpakket van de gemiddelde Nederlander. "Een nauwkeurige af
weging van voordelen en bezwaren zal dan ook in de toekomst in het be
lang van Nederland geboden blijven."38 Molenaar (PvdV) was eveneens be
zorgd over de gevolgen van sommige hoge tarieven. Verder was hij be
vreesd voor de curatele van de BLEU op Nederland, wanneer Nederland
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voor elke bedrijfsvestiging overleg moest plegen met de Beneluxpartners. 
De meeste kritiek echter had Molenaar op de onduidelijke plaats van de na
tionale parlementen in het systeem tot tariefwijziging. De CPN, bij monde 
van Van Santen en Brandenburg, bleef bij de al in de Tweede Kamer vanuit 
deze groepering geuite veronderstellingen over het karakter van de Benelux 
en over de grote gevaren daarvan voor het eigen land: ook in de senaat zou 
de CPN hierin geen grond genoeg zien om de overeenkomst te verwerpen.39

De regering heeft tegenover de Eerste Kamer toe moeten geven dat het ta
rief van deze overeenkomst "de prijspolitiek voor moeilijkheden plaatst". 
Al in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over dit wetsontwerp 
had de regering toegegeven dat een aantal goederen, behorend tot de catego
rie eerste levensbehoeften (kleding, meubels, rijwielen) in prijs zouden 
worden verhoogd. De ontsnappingsclausule en subsidies uit de pot voor de 
prijzenpolitiek moesten uitkomst brengen. Nu was de algemene politiek er 
juist op gericht om de subsidies te verminderen, zodat hier een duidelijke 
tegenstrijdigheid in het beleid aanwezig was, zoals Reijers (CHU) in de 
mondelinge beraadslaging over het wetsontwerp heeft aangestipt. Aange
zien de hele tarievenzaak, waarbij het bedrijfsleven ook naar de mening 
van de regering onvoldoende was betrokken geweest, nog nader moest wor
den uitgezocht, is het aannemelijk dat de regering zich bewust was van deze 
tegenstrijdigheid, maar verkoos deze mededeling te doen teneinde het be
ginsel van de overeenkomst te redden. Een echte subsidiepolitiek immers 
borg, daar wezen enkele senatoren ook op, het gevaar in zich via deze toe
slag een prijzenoorlog binnen de Benelux te ontketenen, welke voor Neder
land met zijn geringe middelen ongetwjfeld slecht zou aflopen.40 Zoals Lief
tinck ook wel in de Eerste Kamer op 30 juli 1947 toegaf dat bij de indus- 
trialisatiepolitiek er grote belangentegenstellingen tussen Nederland en de 
BLEU zouden kunnen ontstaan, maar hij achtte het nog te vroeg in concreto 
te kunnen zeggen hoe die conflicten zouden moeten worden aangepakt. 
Hoewel Lieftinck meende dat het bij de gezamenlijke industriepolitiek zou 
gaan om het bepalen van hoofdlijnen, ontkende hij niet dat de BLEU in
vloed kon uitoefenen op de uitbreiding van de industriële capaciteit in Ne
derland. Hij zag hierin echter eerder een aangrijpingspunt om met elkaar 
overleg te plegen en tot een compromis te kunnen komen. De economische 
unie tussen de drie landen kon volgens Lieftinck dan ook slechts stap voor 
stap tot stand worden gebracht. Tenslotte stemde Lieftinck met Molenaar in 
dat de Beneluxovereenkomst in eerste aanleg een zeker fait accompli was 
voor de Staten-Generaal, omdat deze zaak in Londen was voorbereid en in 
een eerste overeenkomst vastgelegd. Ook deze overeenkomst met de her
ziene tarieven was door tijdgebrek zonder al te uitgebreid vooroverleg met 
het bedrijfsleven en het parlement ingediend. Lieftinck zei toe dat bij de 
voorbereiding van een of ander tarief in de toekomst beter vooroverleg met 
bedrijfsleven en parlement zou worden georganiseerd. Een mogelijke aparte 
Kamercommissie voor de Benelux als afsplitsing van de Commissie voor 
handelspolitieke aangelegenheden leek hem wenselijk, evenzo de verslag
geving aan het parlement per half jaar over het Beneluxwerk. Aan de an
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dere kant hield de regering vast aan de bepaling uit het wetsontwerp om ook 
bij algemene maatregel van bestuur bestanddelen van het tarief te wijzigen 
of op te heffen; van tijd tot tijd zouden een aantal wijzigingen worden bij
eengebracht en in een wetsontwerp ter bekrachtiging aan de Staten-Generaal 
worden voorgelegd.41 Ook in de senaat heeft men de goede bedoelingen van 
de douaneovereenkomst sterker laten wegen dan de niet onaanzienlijke be
zwaren tegen deze overeenkomst, zowel tegen de goedkeuringswet als tegen 
de tarieven. Nadat Van Boetzelaer nog eens de CPN had bezworen dat met 
de Benelux geen blokvorming werd beoogd, stemde de gehele senaat zonder 
hoofdelijke stemming voor de overeenkomst.42

Was in Nederland de douaneovereenkomst met algemene stemmen 
aanvaard, in de partnerlanden was dat anders. In de parlementen van België 
en Luxemburg werden de bezwaren tegen deze overeenkomst, zoals de mo
gelijke schade aan sommige bedrijfstakken - bij de Zuiderburen vooral de 
land- en tuinbouw - en de bijna noodzakelijke credietverlening aan Neder
land om de grote ongelijkheid in de handelsbalans op te vangen en daar
door de overeenkomst te redden, door een aantal parlementariërs van groot 
gewicht geacht. In de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en in 
de Senaat stemden een aantal personen tegen en onthielden zich nogal wat 
personen van stemming (resp.: 153 voor, 5 tegen, 21 onthoudingen; 93 voor, 
12 tegen, 21 onthoudingen). In Luxemburg stemden in de Kamer van Afge
vaardigden 45 aanwezigen voor en onthielden zich 4 personen van stem
ming.43 Op 29 oktober 1947 vond in Brussel de ratificatieplechtigheid plaats. 
Spaak tekende voor België, minister Robert Als voor Luxemburg en de Ne
derlandse ambassadeur in Brussel, Ph. baron Harinxma thoe Slooten, voor 
Nederland. De tariefgemeenschap zou op 1 januari 1948 in werking treden. 
Spaak sprak bij die gelegenheid van een historische dag voor België en van 
een goed voorbeeld voor Europa. Spaak kan zeker gezien worden als een 
drijvende kracht achter de Beneluxgedachte, die hij dwars tegen veel kritiek 
in België heeft moeten doordrukken. In Antwerpse scheepvaartkringen en 
in sommige industriële kringen in België bestond nogal wat verzet tegen de 
Beneluxovereenkomst, omdat men van oordeel was dat de Belgen veel geld 
op tafel moesten leggen voor "die Hollanders". Spaak was echter zozeer 
overtuigd van het voordeel voor elk der deelnemers op langere termijn, dat 
hij vond dat de Belgen desnoods enig offer moesten brengen. Zelfs wilde 
Spaak naast een economische ook een politieke en militaire unie tussen de 
drie partners bereiken. Naar het oordeel van Spaak, zoals begin 1948 ver
kondigd, zouden latere historici niet zozeer belang stellen in de oplossingen 
na de oorlog van de ogenblikkelijke materiële problemen, als wel in de po
gingen tot reconstructie van de wereld in 1948. De democratische vrijheid en 
de internationale solidariteit waren voor deze nieuwe opbouw de steun
punten.44

Spaak was derhalve bereid Nederland in de credietverlening zeer tege
moet te komen; hij eiste van Nederland dan wel de nodige coördinatie met 
België en met Luxemburg in de buitenlandse en economische politiek. Van 
zijn kant heeft ook Nederland, dat immers veel te winnen had met de Be-
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nelux - credietverlening, afzetvergroting, sterker optreden in internationaal 
verband -, getracht de Beneluxgedachte daadwerkelijk te ondersteunen. Van 
Boetzelaer had immers niet voor niets, telkens als hem uit de Tweede of 
Eerste Kamer werd gevraagd waar zijn beleid bleef om tot nieuwe verhou
dingen in Europa te komen, gewezen op de Beneluxovereenkomst. Was 
aanvankelijk Nederland nog geneigd niet al te zeer acht te slaan op de be
langen van de Beneluxpartners bij sommige punten van het Nederlandse 
buitenlandse beleid - zoals in het beleid ten opzichte van Duitsland bij het 
opstellen van memoranda terzake van de territoriale en economische 
claims en de visie op de toekomst van Duitsland eind 1946 - dat werd zeker 
in 1947 anders. De Beneluxlanden traden als één delegatie op bij de 
onderhandelingen over het Marshall-plan in Parijs en bij de wereld
handelsconferentie (G.A.T.T.) in Genève en stelden een gemeenschappelijke 
nota over het Duitse vraagstuk op in het najaar van 1947. Begin 1948 trok
ken de drie landen één lijn door toetreding tot een Westerse Unie (Verdrag 
van Brussel) afhankelijk te stellen van deelneming aan het overleg van de 
drie westerse grote mogendheden over de toekomst van Duitsland. Elders is 
uiteengezet welke belangen met dit gemeenschappelijk optreden waren ge
diend.45

Van douaneovereenkomst naar een economische unie
De indiening van de Beneluxdouaneovereenkomst bij de drie parlemen

ten in 1947 markeerde derhalve het begin van een hartelijke samenwerking 
op regeringsniveau tussen de drie landen, waarbij overigens België op korte 
termijn de meeste offers bracht. Op de Beneluxministersconferentie van 2 
en 3 mei 1947 in Brussel moest bijvoorbeeld een onmiddellijke oplossing 
worden gevonden voor het vrij constante probleem van de onevenwichtig
heid in het handelsverkeer tussen Nederland en de BLEU. Wilde Nederland 
aan de eis van de BLEU kunnen voldoen om de importen op het niveau 
van 1946 te kunnen houden dan diende onverwijld het crediet van Neder
land bij de BLEU te worden verhoogd. De periode 1946-1947 was Nederland, 
conform de overeenkomst van 24 mei 1946, doorgekomen door liquidatie 
van het Nederlands bezit aan Belgische staatsleningen (1937), plaatsing van 
Nederlands schatkistpapier in België en creditering op een dollarrekening 
voor verleende Belgische voorschotten. De ministersconferentie werd het 
eens over de wijze waarop een nieuwe handels- en betalingsovereenkomst, 
die op 3 juli 1947 dan ook tussen Nederland en de BLEU werd afgesloten, 
moest worden opgezet. Deze overeenkomst, voor 2 jaar geldend, voorzag 
slechts in een Belgisch crediet van 500 miljoen Bfrs. voor de export naar Ne
derland van "zwakke" producten. Nederland diende voor 31 mei 1948 1 
miljard Belgische francs terug te storten. Ten bedrage van 2250 miljoen Bfrs. 
uit het tot 4150 miljoen Bfrs. opgetrokken plafond van het betalingsakkoord 
kon Nederland met guldens betalen (vóór 31 mei 1949). Voor het restant 
van de schuld werd een regeling voor een betaling over vijf jaar getroffen. 
Dit protocol, dat getuigde van de sterke positie van de BLEU ten opzichte 
van Nederland, was er op gericht de export van goederen uit de BLEU naar
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Nederland ongestoord te doen voortzetten. Realistisch waren deze afspra
ken van de conferentie uit 1947 niet. Het was niet aannemelijk dat Neder
land bereid en in staat zou zijn de aflossing op het restant van het Belgisch 
crediet (na de betaling in guldens) in goud en deviezen, die het nauwelijks 
bezat en broodnodig had om de vitale importen veilig te stellen, te verrich
ten. Vastgelegd was namelijk ook dat de gelden niet uit desinvesterings- 
transacties (b.v. verkoop Belgische staatsobligaties) mochten komen. Aan 
Nederlandse kant werd gehoopt dat het dienstenverkeer (scheepvaart) het 
land wat soelaas zou bieden, maar veel kon dat niet zijn. Omdat Nederland 
de gelden van de Wereldbanklening voor het merendeel had bestemd voor 
de basisimporten over de periode 1947-1948, totdat de Marshall-hulp zou 
gaan functioneren, moest eind 1947 worden geconstateerd dat Nederland 
voor de overige importen aan de grens van zijn financiële reserves kwam te 
staan. Tenzij verder crediet, zonder de eis tot onmiddellijke afdekking in 
goud en deviezen, zou worden gegeven, zou het handelsverkeer tussen Ne
derland en de BLEU onder druk te komen te staan.

Het gevolg van deze ontwikkeling was dat het vraagstuk hoe het in 
moeilijkheden verkerende Nederland het handelsverkeer met de BLEU kon 
voortzetten het voornaamste discussiepunt op de conferentie van Benelux- 
ministers in Luxemburg van 29 januari tot 1 februari 1948 vormde. Daar
naast moest overeenstemming worden gevonden over een lijst van indus
trieën, waarbij in geval van vestiging of uitbreiding wederzijdse consultatie 
verplicht was. Nederland zag zich genoopt aan te kondigen de importen uit 
de BLEU drastisch te moeten verminderen, tenzij bovengenoemde crediet- 
voorziening door de BLEU werd verleend. De Nederlandse delegatie liet in 
dit verband weten dollars tot een waarde van 1 miljard Bfrs. uit de Wereld
banklening van 1947 voor het handelsverkeer met de BLEU beschikbaar te 
willen stellen, een gebaar, dat evenwel op een klein bedrag na - zie hoofd
stuk IV. par. V. 2. b - niet zou en niet kon worden gehonoreerd. Spaak, die 
de Belgische delegatie op deze conferentie aanvoerdde, wilde niets weten 
van een drastische vermindering in het handelsverkeer tussen de BLEU en 
Nederland, omdat dat de hele Beneluxovereenkomst om hals zou brengen 
op een moment dat de douaneovereenkomst internationaal in het kader 
van de uitwerking van de conferentie van Parijs (1947 - Marshall-hulp) juist 
ten voorbeeld werd gesteld. Toch moesten enige restricties in de importen 
uit de BLEU naar Nederland worden aanvaard - een deel van de importen 
zou over langere tijd worden gespreid - al zou gemeenschappelijk worden 
overlegd voor welke goederen deze restricties zouden gelden. Ook zou de 
BLEU trachten meer goederen uit Nederland te importeren om de balans 
wat meer in evenwicht te brengen. Gezorgd zou worden dat de importeurs 
in de BLEU hun Nederlandse leveranciers sneller zouden betalen. Neder
land diende te zorgen dat in totaal de gemiddelde debetstand ongeveer 1400 
miljoen Bfrs. zou bedragen. Vastgelegd werd dat Nederland daartoe de 
schulden in goud of harde valuta zou vereffenen in de loop van 1948.

Al met al waren dit vrij harde eisen van de kant van de BLEU. Nederland 
was echter optimistisch: de export, die in 1947 zo goed op gang was gekomen,
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zou dank zij de Wereldbanklening en het uitzicht op Marshall-hulp zeker 
in 1948 een voortgezette stijging te zien geven. Door spreiding van betaling 
en inzet door Nederland van valuta, die elders waren geleend, en door 
transfer van een Engelse pondenrekening (1.5 miljoen) was het Nederland 
mogelijk aan de verplichtingen van de conferentie van Luxemburg te vol
doen en het jaar 1948 door te komen. Het deficit op de handelsbalans tussen 
Nederland en de BLEU heeft van september 1945 tot juli 1948 570 miljoen 
gulden ofwel ruim 9 miljard Bfrs. bedragen, waartegenover Nederland voor 
4400 miljoen Bfrs. aan dollars, credietdollars, ponden en goud in dezelfde 
periode heeft overgemaakt. De deficitpositie van Nederland in het handels
verkeer met de BLEU zou een van de grootste obstakels blijven op de weg 
naar spoedige realisatie van een volledige economische unie. Op dit perma
nente deficit ten opzichte van de BLEU was ook het verzet vanuit De Ne
derlandsche Bank tegen de Beneluxpolitiek terug te voeren. Pas met de Eu
ropese Betalings Unie, van start op 19 september 1950, werd de verrekening 
van het traditionele deficit dat Nederland in het handelsverkeer met de 
BLEU had vergemakkelijkt, waardoor dit probleem op de achtergrond kon 
raken.46

Een tweede belangrijk obstakel was het systeem van afzonderlijke protec
tionistische maatregelen ten behoeve van de land- en tuinbouw in de drie 
landen. Op de conferentie van 2 en 3 mei 1947 was besloten dat de drie mi
nisters van Landbouw dit vraagstuk maar nader zouden moeten bestuderen. 
Op hun eerste bijeenkomst van 9 mei 1947 in Brussel werd al snel geconclu
deerd dat het onmogelijk was op korte termijn de land- en tuinbouw in de 
drie landen op elkaar af te stemmen. De protectie van de eigen land- en 
tuinbouw werd te belangrijk geacht. Vastgelegd werd dat de landbouwpoli
tiek zich diende te baseren op gegarandeerde minimumprijzen voor de pro
ducenten, die boven de kostprijs een behoorlijke winstmarge zouden laten. 
Om deze minimumprijs te waarborgen was elk der drie landen gemachtigd 
de binnenlandse markt tegenover derde landen en de partnerlanden te be
schermen. Toegestaan werd om het vergunningstelsel voor de invoer van 
land- en tuinbouwgoederen te handhaven, mits het preferentiestelsel werd 
toegepast. Het beginsel van preferentie bij invoer uit de partnerlanden stond 
in het protocol van deze bijeenkomst voorop en was wellicht de enige 
vooruitgang die op het gebied van de coördinatie van de land- en tuin- 
bouwpolitiek tussen de drie landen op dat moment kon worden geboekt. In 
wezen werd namelijk op de douaneovereenkomst een uitzondering ge
maakt voor de producten van land- en tuinbouw uit de partnerlanden. De 
BLEU, met vrij hoge prijzen voor deze producten, kon derhalve de goedko
pere Nederlandse producten weren - ook hier liet de machtspositie van de 
BLEU zich bij de uitwerking van de douaneovereenkomst gevoelen -, waar
door natuurlijk weer de kans op een blijvende verstoring van het even
wicht in de handelsbetrekkingen tussen Nederland en de BLEU groter was. 
Op de ministersconferenties in januari en juni 1948 werd aan deze lijn vast
gehouden. De uitzondering voor de producten van land- en tuinbouw werd 
ook voortgezet bij het opzetten van een voorlopige economische unie tus
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sen de drie landen in 1949. Nog zeer lang - tot 1962 - zou de bedoelde vrije 
markt tussen de drie landen niet gelden voor de land- en tuinbouwproduc
ten! Andere obstakels naar een volledige economische unie waren: het ver
schil in belastingsystemen, waardoor het merendeels op directe belastingen 
gerichte Nederlandse en Luxemburgse systeem moest worden aangepast aan 
het merendeels op indirecte belastingen gerichte systeem in België; het 
probleem hoe een gezamenlijke politiek kon worden gevonden voor de 
import uit derde landen, wanneer interne controles, heffingen en restricties 
waren vervallen en een van de Beneluxlanden toch vanwege betalingsba- 
lansmoeilijkheden restricties op import van goederen uit derde landen 
wenste. Dit laatste vraagstuk werd, naarmate de schaarste aan deviezen niet 
meer zo klemmend was en ook de gulden vrij inwisselbaar werd, minder 
van belang.47

De hiervoor genoemde obstakels naar een werkelijke economische unie 
tussen de Beneluxpartners vormden geen beletsel om de Beneluxconferen- 
ties op regeringsniveau in de eerste helft van 1948 tot een groot succes te 
maken. De conferentie van eind januari 1948 in Luxemburg leverde con
creet wel niet zoveel resultaten op voor het totstandbrengen van die econo
mische unie; aan de andere kant was zij een goede toetssteen voor het ge
halte van de samenwerking. Dit kwam goed tot uiting in de uitwerking van 
het beginsel van de "consultation préalable". Daarbij werd overeengekomen 
dat inzake de industriële politiek vanuit sociaal gezichtspunt gestreefd dien
de te worden naar handhaving van eenzelfde graad van werkgelegenheid in 
de drie verbonden landen, wat de industrialisatie van Nederland - dat een 
toekomst moest scheppen voor een snel stijgende bevolking - in samen
spraak met de Beneluxpartners mogelijk maakte. De BLEU erkende hiermee 
dat Nederland niet alleen een afzetgebied kon vormen voor de industrie- 
productie van de BLEU. In dit verband was het van groot belang dat de drie 
partners overeenkwamen deze consultatie ook voor de staalindustrie van 
toepassing te verklaren, waardoor voor de voorgenomen productie van ge
walst staal bij Hoogovens in IJmuiden (Breedband) een marktsegment in 
1948 kon worden afgesproken (50% van de Nederlandse behoefte), ook al 
kon de uitbreiding op dit terrein bij de Belgische en Luxemburgse staalin
dustrie de Nederlandse behoefte aan gewalst staal in de toekomst dekken. De 
door de minister van Handel en Nijverheid Vos in oktober 1945 in het le
ven geroepen regeringscommissie ter bestudering van de vraag of en waar 
uitbreiding van de ijzer- en staalindustrie tegen de achtergrond van de in
dustriële heroriëntering in West-Europa (door het uitvallen van Duitsland) 
gewenst was, onder voorzitterschap van ir. F.Q. den Hollander, had op 10 
maart 1947 onder meer gepleit voor het opzetten van een breedbandwalserij, 
die in de vorm van herstelbetalingen door Duitsland of Japan moest worden 
geleverd. Het door Hoogovens gemaakte staal was beter geschikt voor 
breedbandfabricage dan dat van de partners, maar België en Luxemburg 
hadden inmiddels de bouw van breedwalserijen gestart waar die in Neder
land nog slechts op papier bestond. Maar al te duidelijk was dat de staalpro
ducenten in België en Luxemburg er belang bij hadden de gehele Benelux-
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markt te voorzien en de plaats in te nemen van de vroegere Duitse produ
centen, liefst ook in een deel van de wereldmarkt. De erkenning van het 
Nederlandse belang bij een breedbandwalserij, die voor de werkgelegenheid 
en welvaart van Nederland een project van cruciale betekenis zou worden, 
was het grote winstpunt van deze Beneluxconferentie van januari 1948, al 
heeft minister Van den Brink in 1949 nog de nodige moeite gehad de Bene
luxpartners met de realisering van het Breedbandproject te verzoenen. De 
overeenstemming in Beneluxverband over dit Nederlandse project was 
uiteraard ook voorwaarde om een verzoek om Marshall-hulp voor dit pro
ject, toen gebleken was dat een breedbandinstallatie in de vorm van herstel
betalingen illusoir was geworden, en besteding van tegenwaardegeld uit de 
Marshall-hulp voor de staatsdeelneming in Breedband zo groot mogelijke 
kansen te geven.

Tegenover de genoemde erkenning door de Belgen en Luxemburgers van 
het gelijke belang van Hoogovens bij afspraken over de ijzer- en staalpro
ductie, zei de Nederlandse regering toe oplossingen voor de verschillende 
problemen betreffende het vervoer en de openbare werken na te zullen 
streven. Blijkens het antwoord van de ministers van Buitenlandse Zaken 
en Verkeer-en-Waterstaat van 2 maart 1948 op schriftelijke vragen van het 
Kamerlid Schilthuis van 3 februari 1948 over hetgeen met deze aanduiding 
uit het officiële communiqué werd bedoeld, had men hiermee allereerst het 
oog op het wegwerken van de oorlogsschade in de bestaande waterwegen 
tussen Schelde en Rijn, speciaal het kanaal door Zuid-Beveland. Onderzocht 
zou worden of de bestaande beweegbare spoorbrug te Dordrecht veelvuldi- 
ger kon worden geopend voor de scheepvaart en eventueel vervangen zou 
kunnen worden door een spoorbrug met gelijke doorvaarthoogte als de 
verkeersbrug. De Nederlandse regering zou verder binnen haar bevoegdhe
den de Nederlandse sleepdiensten op de boven-Rijn dezelfde behandeling 
aan de schepen uit België en Luxemburg doen geven als aan Nederlandse 
schepen. De sleeptarieven op de beneden-Rijn van Nederlandse sleepdien
sten zouden worden verlaagd. Hiermee gaven de Hollanders niet veel weg, 
maar zij toonden met deze afspraken, vooral die op het gebied van de 
Schelde-Rijn-verbinding, de wil om de door hen veroorzaakte belasting in 
de verhouding tussen Nederland en België, gevolg van de verwerping van 
het Belgisch-Nederlands tractaat over het Schelderegime en de Schelde- 
Rijnverbinding (1925) door de Eerste Kamer op 24 maart 1927, in beginsel 
weg te nemen. In de loop van 1948 begonnen delegaties uit beide landen 
(commissie Steenberghe-Van Cauwelaert) onderhandelingen over de Rijn- 
Schelde-verbinding (Moerdijkkanaal). Uiteindelijk zou deze kwestie pas bij 
het verdrag van 13 mei 1963, dat de steun van de volksvertegenwoordigin
gen uit de twee betrokken landen verwierf, uit de weg worden geruimd. 
Tenslotte zij er hier aan herinnerd dat de Beneluxministers op deze confe
rentie ook tot een gezamenlijk standpunt met betrekking tot het plan-Bevin 
voor een Westerse Unie kwamen, zoals in hoofdstuk II in dit boek is uit
eengezet. In de vergadering van de Nederlandse ministerraad van 2 februari
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1948 werd de goede sfeer tussen de delegatie op deze Beneluxconferentie niet 
voor niets het grootste winstpunt gevonden.48

Nadat op 13 april 1948 tussen Nederland en België het verdrag inzake de 
samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens 
was gesloten, waarmee weer een stap vooruit werd gezet in de samenwer
king in Beneluxverband - al zou dit verdrag pas op 1 juli 1953 in werking 
treden - , werd op de Beneluxministersconferentie, die van 6 tot en met 8 
juni 1948 op het Chateau d'Ardennes werd gehouden, een soort euforische 
stemming bereikt. Men zag zelfs de economische unie tussen de drie landen 
binnen bereik, al was tevoren in het Nederlandse kabinet de Belgische haast 
om deze unie te bereiken - men onderkende de Belgische wens te voorko
men dat Nederland met behulp van onder meer Belgisch crediet en ten 
koste van de marktpositie van de BLEU zich sterk zou maken - met ge
mengde gevoelens tegemoet gezien. Van den Brink zag economische voor
delen, Drees zag sociale nadelen (loon-prijsbeleid; subsidiebeleid) en onmo
gelijkheden (de belastingdruk in Nederland was nu eenmaal anders ver
deeld en ook hoger dan in de BLEU). Het kabinet had echter besloten de stap 
naar een economische unie - voor Van Boetzelaer de basis van een goed po
litiek samengaan - toch te zetten, vooral ook uit de overweging daarmee 
met meer reden in aanmerking te kunnen komen voor Amerikaanse steun. 
Ter conferentie werd dan ook besloten om de economische unie van de Be
neluxlanden op 1 januari 1950 te doen ingaan, wat al eind 1948 onhaalbaar 
bleek. Toch was deze conferentie een mijlpaal in de Beneluxgeschiedenis, 
omdat de ministers en hun ambtelijke staven zozeer bereid waren vergaand 
concessies te doen om maar de grondslag te kunnen leggen voor die econo
mische unie. Hierin weerspiegelde zich ook het optimisme over de moge
lijkheden binnen Europa tot vergaande samenwerking te kunnen komen, 
zoals tot uitdrukking was gekomen in het kort tevoren gehouden Haags Eu
ropees Congres (zie hoofdstuk II). Het slotcommuniqué bevestigde dat de 
rantsoenering zou worden afgeschaft en vrije consumptie zou worden in
gevoerd, dat de subsidies op productie en consumptie zouden worden ver
minderd, dat gestreefd zou worden naar coördinatie bij de investeringsplan
nen, dat de fiscale en sociale politiek zou worden gelijkgetrokken en een po
litiek gericht op monetair evenwicht zou worden gevoerd. Indien aan deze 
voorwaarden zou zijn voldaan, kon de economische unie worden inge
voerd, waardoor in het bijzonder de inwisselbaarheid van de munt-eenhe- 
den mogelijk moest worden. Erkend werd wel dat Nederland met een le
ning moest worden geholpen om dit land in staat te stellen het onvermij
delijk tekort op de handelsbalans te dekken; de BLEU zou zoveel mogelijk 
bij voorkeur goederen kopen die in Nederland, Indonesië of West-Indië 
waren geproduceerd. Voor Nederland betekende het eerste deel van de 
hiervoor genoemde serie afspraken een intentieverklaring om zo spoedig 
mogelijk een einde te maken aan het na de oorlog geboren economisch be
leid, dat evenwel in PvdA-kring als uitgangspunt werd gezien voor blij
vende staatsbemoeienis met het economisch leven van het land.
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De economische samenwerking in Beneluxverband werd zo een hef
boom voor de liberalisatiepolitiek, zoals die vooral door Economische Za
ken noodzakelijk werd geacht. Met deze afspraken van juni 1948 werd ech
ter tevens voldaan aan een van de belangrijkste wensen van de Amerika
nen bij de onderhandelingen over de Marshall-hulp en over een systeem 
van spelregels voor de wereldhandel (zie volgende subparagraaf): liberalise
ring, multilateralisering, vermindering overheidsingrijpen, coördinatie in
vesteringen om geld- (dat wilde ook zeggen: dollar-) verspilling tegen te 
gaan. Aldus kon de periode-Beel met betrekking tot de ontwikkelingen naar 
een economische unie binnen de Beneluxgemeenschap dank zij deze mi
nistersconferentie - die in dezelfde maand nog werd gevolgd door een 
Beneluxcongres te Amsterdam van het Comité van Belgisch-Nederlands- 
Luxemburgse Samenwerking en door de derde bijeenkomst van de Benelux- 
Interparlementaire Unie - constructief worden afgesloten.49

Van de bereikte voortgang naar een economische unie sedert de parle
mentaire behandeling van de Beneluxdouaneovereenkomst werd na een 
jaar het parlement verslag gedaan. In oktober 1948 namelijk is het gezamen
lijk memorandum van de drie regeringen van de Beneluxlanden, ten be
hoeve van de OEES in Parijs - de organisatie belast met de realisering van de 
doeleinden van de Marshall-hulp - opgesteld, aan de Tweede Kamer aange
boden. De drie regeringen maakten in dit memorandum de richtlijnen be
kend, volgens welke zij zich voorstelden, dank zij hun gemeenschappelijk 
streven, de doeleinden van de OEES te verwezenlijken. De voorgenomen 
samenvoeging van de economieën van de drie landen zou namelijk de be
hoefte aan buitenlandse hulp geringer doen zijn dan het totaal van de be
hoeften van elk land afzonderlijk en bovendien zou de te leveren bijdrage 
aan de Europese economie op deze wijze belangrijker zijn. Na een uiteen
zetting van de speciale problemen bij de verwezenlijking van een levens
vatbare economie in de Beneluxlanden, waarbij werd gewezen op de bevol
kingsdichtheid in de Beneluxlanden, de uitschakeling van Duitsland als 
producent en consument, de problemen rond het herstel van de economi
sche band tussen Nederland en Indonesië en de exportproblemen voor de 
drie aangesloten landen door importrestricties en het ontbreken van een 
multilateraal goederen- en betalingsverkeer, werd in grote lijnen de ge
meenschappelijke politiek van de drie regeringen voor het bereiken van de 
economische unie uiteengezet. Hierin kunnen de genoemde vijf voorwaar
den van het ministersoverleg uit juni 1948 worden teruggevonden.50

Anders dan de regeringen van de drie landen hadden voorzien heeft de 
economische unie lang op zich laten wachten. Met het voldoen aan de 
voorwaarden van de ministersconferentie van juni 1948 was men er niet, al 
kon Nederland dank zij de Marshall-hulp en het snelle herstel van het 
goederen- en dienstenverkeer tussen Nederland en Duitsland spoedig over
gaan tot het opheffen van de meeste distibutie- en rantsoeneringsmaatrege- 
len. Een Voor-Unie bleek noodzakelijk en is op 1 oktober 1949 gestart, waar
bij ongeveer twee-derde van het goederenverkeer voortaan zou worden 
vrijgesteld van allerlei restricties. De totale economische unie werd moge
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lijk geacht tegen eind 1950, maar deze datum moest al spoedig worden los
gelaten. De onevenwichtigheden die er tussen Nederland en de BLEU in het 
handelsverkeer bestonden, werden nog aangescherpt door de Korea-crisis. Er 
kwam nog iets anders bij. De succesvolle poging van Nederland om het 
evenwicht in de economie te bewaren door de lonen minder te laten stijgen 
dan de kosten van levensonderhoud, maakte van Nederland een goedkoop 
producerend land, dat een bedreiging ging vormen voor de BLEU. De export 
uit de BLEU naar Nederland was sedert de start van de Voor-Unie sterk ge
stegen, maar zakte nu in. Begin 1953 moest zelfs van een crisis in de Benelux 
worden gesproken. De ministers van alle drie de landen hielden echter vol 
en onderhandelden over de totale vrijmaking van het onderlinge goede
renverkeer, het geld- en kapitaalverkeer, over een gemeenschappelijke 
landbouwpolitiek en een gemeenschappelijke politiek tegenover importen 
uit derde landen. Tussen 1954-1956 kon op bijna alle hier genoemde terrei
nen substantiële vooruitgang worden geboekt, al bleef de gemeenschappelij
ke landbouwpolitiek de meeste hoofdbrekens kosten. Op sociaal gebied wa
ren inmiddels onderlinge overeenkomsten tot stand gekomen omtrent ge
lijke sociale lasten en rechten. Op 7 juni 1956 werd het Beneluxgebied tot een 
gemeenschappelijke arbeidsmarkt verklaard. Ook de vervolmaking van de 
inschakeling van de nationale parlementen bij de Beneluxwerkzaamheden 
werd bereikt door de ondertekening van de overeenkomst tot instelling van 
een Raadgevende Inter-Parlementaire Beneluxraad op 5 november 1955. Op 
3 februari 1958 werd op dit hele bouwwerk de top gezet in de ondertekening 
van de akkoorden tot instelling van de Economische Unie in de Ridderzaal 
in Den Haag. Nadat in de nationale parlementen hiervoor goedkeuring was 
verkregen, kon de Economische Unie van de Benelux eindelijk op 1 no
vember 1960 in werking treden. Ook voor deze Unie werd een overgangspe
riode gecreëerd en werd vrijmaking van de handel niet volledig doorge
voerd, vanwege de blijvende verschillen in belastingsystemen, technische 
eisen en dergelijke. Het verdrag van 1958 bevestigde het onbelemmerde 
verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal en het gemeenschap
pelijke buitentarief, terwijl tevens de coördinatie van het investeringsbeleid, 
landbouwbeleid, vervoerszaken, sociale vraagstukken en het geldwezen 
nogmaals werd benadrukt.

Hoewel de Europese Economische Gemeenschap de Beneluxsamenwer- 
king in belang heeft overvleugeld - al zou in de EEG een economische unie 
nog lang op zich laten wachten - , zijn de Beneluxdouaneovereenkomst en 
de economische unie van de drie Beneluxlanden van groot, blijvend nut 
geweest. De Beneluxsamenwerking werkte namelijk veel eerder en heeft er 
voor gezorgd dat althans in een klein deel van Europa werkelijke economi
sche samenwerking, tot voorbeeld van andere landen, werd bedreven en op 
zijn voordelen werd getoetst. Die voordelen waren onmiskenbaar aanwezig: 
in de periode 1948-1956 is de uitvoer van Nederland naar de BLEU met 266% 
gestegen, terwijl de uitvoer vanuit de BLEU naar Nederland in diezelfde pe
riode met 200% is toegenomen.51 De betrokken regeringen en parlementen 
kunnen slechts worden geprezen voor hun durf om de nationale belangen
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af te wegen tegen de onzekere voordelen van een toekomstige internationa
le samenwerking door de nadelen op korte termijn voor lief te willen ne
men en de eerste schrede naar een groter economisch verband, namelijk via 
de Beneluxdouaneovereenkomst van 1947, te willen zetten in een tijd die 
eerder de verzorging van het eigenbelang in nationaal kader ter overwin
ning van de economische nood leek te vorderen.

e. Naar een vrijer handelsverkeer op wereldschaal

De G.A.T.T.
Een belangrijke stap in de liberalisering van het wereldhandelsverkeer 

werd gezet met de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Han
del - in de Engelse algemeen gehanteerde term General Agreement on 
Tariffs and Trade, G.A.T.T. - van 30 oktober 1947, te Genève gesloten, welke 
ook door Nederland werd getekend. Al voor de oorlog had de overtuiging 
veld gewonnen, dat de wereldhandel moest worden verlost van de bestaan
de handelsbelemmeringen en dat maatregelen moesten worden genomen 
om de productie in landbouw en industrie op te voeren. In het kader van de 
Volkenbond werd inzake de bevordering van de handel internationaal 
overleg gevoerd. Afgezien van enkele afspraken tussen groepjes staten om 
het onderlinge handelsverkeer te versoepelen en zo mogelijk van restricties 
te bevrijden, zoals te Oslo (1930) tussen de Scandinavische landen, België, 
Luxemburg en Nederland en te Ouchy (1932) tussen de laatste drie genoem
de landen bereikt (zie hoofdstuk II, par. II. b), is het niet gelukt concrete re
sultaten te boeken op het gebied van een wereldwijde overeenstemming 
over regels voor het internationale handelsverkeer. Een kans op dit gebied 
alsnog voortgang te boeken was de economische en monetaire wereldconfe
rentie van Londen (1933), maar deze conferentie liep spaak op de monetaire 
problemen. De resoluties over de opheffing van de handelsbelemmeringen 
en de bevordering van de wereldhandel bleven een dode letter, toen de con
ferentie verdaagd werd en niet meer bij elkaar kwam.

Een goede gelegenheid om tot internationale afspraken te komen bood de 
Tweede Wereldoorlog, toen tal van regeringen tot het inzicht kwamen en 
werden gebracht dat de geallieerde samenwerking op politiek en militair ge
bied ook een kans was om de belemmeringen in de internationale handel te 
doorbreken. De noodzaak op dit terrein handelend op te treden werd voor 
het eerst erkend in het tussen de V.S. en Engeland overeengekomen Atlan
tic Charter van 14 augustus 1941, waarbij voor alle landen gelijke toegang tot 
de internationale handel en grondstoffenmarkt werd vastgelegd. Nog dui
delijker werd dit in het Mutual Aid Agreement, dat tussen de V.S. en Enge
land op 23 februari 1942 werd gesloten, bepaald. In dit Akkoord, dat model 
stond voor soortgelijke akkoorden met 13 andere landen, werd door de V.S. 
in ruil voor hulp bedongen dat het ontvangende land onder meer alle vor
men van discriminatie in de internationale handel zou bestrijden en tarie
ven en andere handelsbarrières zoveel mogelijk zou slechten. De V.S. kon
den hun visie op de noodzaak een gemeenschappelijke wereldmarkt te
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scheppen, de al eerder in dit boek aangeduide "open-deur-politiek", door 
hun machtspositie doorzetten. Engeland, dat na de beëindiging van de 
"lend-lease"-hulp van de V.S. een grote dollarlening met de V.S. moest af
sluiten in 1946, werd geconfronteerd met de wens van het Congres van de 
V.S. om het preferentiesysteem voor het Gemenebest geleidelijk op te hef
fen. De V.S. zelf gaven het goede voorbeeld, doordat de president in 1945 
voor drie jaar werd gemachtigd de in 1945 geldende tarieven tot de helft te 
verminderen.

In de V.S. werd tegelijkertijd begrepen dat het werk aan een nieuw we
reldwijd monetair systeem, zoals dat in Bretton Woods in juli 1944 was uit
gedokterd, geen zin had, tenzij een wereldhandelssysteem werd opgezet. Het 
monetaire systeem was immers slechts bedoeld als smeerolie voor de we
reldhandel. Die wereldhandel moest dan wel functioneren. Vandaar dat de 
regering van de V.S., na overleg met de regeringen van Engeland en Cana
da, in december 1945 aan een aantal regeringen van bevriende landen een 
document aanbood, getiteld "Proposals for Expansion of World Trade and 
Employment", waarin de oprichting van een Internationale Handels-Orga- 
nisatie (I.H.O.) werd bepleit onder bijvoeging van een ontwerp voor een 
Handvest van een dergelijke I.H.O.. Deze I.H.O. was als een organisatie bin
nen het kader van de Verenigde Naties en als aanvulling op Bretton Woods 
gedacht. Bedoeling was vooral te komen tot begrenzingen aan de restricties 
in het handelsverkeer. Verschillende regeringen, waaronder die van Ne
derland, gaven van een principiële instemming met dit initiatief, dat het 
gunstige ogenblik van saamhorigheid wenste te gebruiken, blijk. In de eerste 
vergadering van de Economische en Sociale Raad van de V.N. (ECOSOC) 
werd op 18 februari 1946 op voorstel van de V.S. besloten, op basis van de 
art. 55 en 56 van het Handvest van de V.N., een internationale conferentie 
over handel en werkgelegenheid bijeen te roepen met het doel de productie, 
de uitwisseling en de consumptie van goederen te bevorderen. De ECOSOC- 
raad overwoog daarbij dat de reeds genomen maatregelen op het gebied van 
de internationale economische samenwerking (Bretton Woods) dienden te 
worden aangevuld met maatregelen ter opheffing van handelsbelemmerin
gen en discriminerende beperkingen, die de uitbreiding van de multilaterale 
handel en van de werkgelegenheid in de weg stonden.

De ECOSOC-raad stelde een voorbereidende commissie in, waarvoor 19 
landen werden uitgenodigd. Deze landen, waaronder Nederland, hebben op 
één na - de Sovjet-Unie - aan de uitnodiging gevolg gegeven. De resterende 
18 landen, te weten Australië, België, Luxemburg, Brazilië, Canada, Chili, 
China, Cuba, Tsjechoslowakije, Frankrijk, India, Libanon, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Unie van Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en de 
Verenigde Staten, vertegenwoordigden zowel agrarische als industriële, 
hoog en weinig ontwikkelde, wel en niet door de oorlog getroffen landen uit 
de verschillende werelddelen en gezamenlijk het grootste deel van het we- 
reldhandelsvolume representerend. Deze commissie kreeg twee taken te 
vervullen: voorbereiding van een I.H.O. en onderhandelingen op gang 
brengen over de verlaging van een aantal rechten ten aanzien van de in- en
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uitvoer, vooruitlopend op de in de definitieve tekst van het I.H.O.-Hand- 
vest vast te leggen regels. In beide zaken hebben de V.S. het voortouw ge
nomen om vaart in de onderhandelingen te krijgen.

Omdat de laatstgenoemde taak van de voorbereidende commissie uit de 
ECOSOC het belangrijkst werd gevonden, is de overeenkomst betreffende de 
tarieven en handel het meest voortvarend aangepakt. Op 9 november 1946 
maakten de V.S. een lijst van onderwerpen, waarbij concessies op tariefge- 
bied in overweging konden worden genomen, openbaar in de hoop dat ook 
andere landen zulks zouden doen. Deze methode heeft echter geen navol
ging gevonden, zodat men veroordeeld was om de concessies op een confe
rentie uit te handelen. De publicatie van de lijst van concessieartikelen en 
van een ontwerp-I.H.O.-Handvest maakte het wel zinvol om in de V.S. 
conform de Reciprocal Trade Agreements Act (1934) hearings te houden 
(eind februari - begin maart 1947) voor belangengroepen en particulieren ten 
overstaan van een daartoe ingestelde interdepartementale commissie om 
het publiek in dat land aldus in de gelegenheid te stellen zich te uiten over 
de voorgenomen tariefonderhandelingen, een methode die in andere lan
den zo openlijk niet is gevolgd. In aansluiting op de oproep daartoe van de 
voorbereidende commissie, na haar vergadering in Londen van 15 oktober 
tot 26 november 1946, werden op 10 april 1947 in Genève tariefonderhande
lingen tussen de 18 genoemde landen, aangevuld met Birma, Ceylon, Zuid- 
Rhodesië, Syrië en Pakistan, geopend, die tot 30 oktober 1947 hebben ge
duurd. De delegatie van de V.S. werd aangevoerd door William L. Clayton, 
die de V.S. ook als waarnemer vertegenwoordigde op de Parijse conferentie 
over de Marshall-hulp in de zomer van 1947. Zoals al in hoofdstuk IV in dit 
boek beschreven was voor Clayton de Marshall-hulp slechts één middel om 
Europa in staat te stellen na enige tijd weer volop aan het van restricties be
vrijde wereldhandelssysteem deel te nemen. Voor de Amerikanen, verper
soonlijkt in Clayton, waren de besprekingen over een I.H.O.-Handvest, over 
verlaging van tarieven en over hulp aan Europa onderdelen van een en de
zelfde politiek. Nederland kende een groot gewicht toe aan de onderhan
delingen in Genève. Bij het begin van de onderhandelingen heeft de Ne
derlandse delegatie enige tijd onder leiding gestaan van de minister van 
Economische Zaken, Huysmans, persoonlijk. Als plaatsvervangend voor
zitter trad de directeur-generaal van de BEB, drs. A.B. Speekenbrink op, die 
in zijn werk werd bijgestaan door onder meer een vertegenwoordiger van 
het bedrijfsleven, tot tevredenheid van een lid van het parlement als het 
Eerste Kamerlid Stikker (VVD). De Amerikaanse regering, die zoals hier
voor beschreven voorafgaande aan de tariefonderhandelingen "hearings" 
had georganiseerd, erkende dat in landen zonder een dergelijke gelegenheid 
de betrokkenheid van het bedrijfsleven gestalte moest worden gegeven. De 
Amerikanen hebben derhalve hun bezwaren tegen niet-ambtelijke advi
seurs ter conferentie laten vallen.52

De onderhandelingen in Genève over verlaging van de rechten bij het 
handelsverkeer zijn steeds bilateraal tussen de deelnemende landen ge
voerd, met dien verstande, dat de landen met elkaar onderhandelden over
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de rechten op met name die producten, waarvan zij over en weer de voor
naamste leverancier waren en waarbij zij dus het meeste belang hadden, 
zulks teneinde de omvang der onderhandelingen binnen zekere grenzen te 
houden. De uitkomsten der bilaterale onderhandelingen kwamen multila
teraal door middel van een meestbegunstigingsclausule aan alle deelne
mende landen ten goede. Om te voorkomen dat de voordelen van de tarief- 
concessies mogelijk door andere maatregelen ongedaan konden worden ge
maakt, werd een tariefovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst, waarin 
onder meer de hiervoor genoemde meestbegunstigingsclausule werd opge
nomen, liep daardoor in wezen vooruit op een op te stellen Handvest voor 
een I.H.O.. Dat deze overeenkomst - bekend als de G.A.T.T. - derhalve het 
karakter kreeg van een I.H.O.-Handvest lag te meer voor de hand, omdat de 
onderhandelingen in Genève over de tariefverlagingen samenvielen met 
de tweede zitting van de hiervoor besproken Voorbereidende Commissie 
uit de ECOSOC, met dezelfde delegaties, ter voorbereiding van een I.H.O.- 
Handvest. Het is mogelijk dat achteraf bleek dat de G.A.T.T. al een heel goed 
resultaat was, zodat men kon afzien van de veel verderreikende I.H.O.. In 
ieder geval bleek het Amerikaanse Congres, nadat een Handvest voor een 
I.H.O. op de vervolgconferentie te Havana begin 1948 tot stand was gekomen 
en was getekend door de meeste deelnemende landen, niet bereid dit Hand
vest te ratificeren. De I.H.O. was daarmede geschrapt. Huysmans had, toen in 
de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting voor 1948 over de 
onderhandelingen met betrekking tot de G.A.T.T. en de I.H.O. vragen waren 
gesteld, zich al pessimistisch uitgelaten over de kansen voor een I.H.O.- 
overeenkomst. Hij was echter van mening dat, ook al zou er geen I.H.O.- 
overeenkomst tot stand kunnen komen, het al van zeer grote betekenis was 
dat zoveel landen zich bereid hadden getoond mee te werken aan het schep
pen van een uniform stel regels ter bevordering van een handelspolitiek op 
brede basis en van de overtuiging hadden blijk gegeven dat onderlinge 
bespreking en consultatie beter waren dan autonome acties.53 De onderhan
delingen over de I.H.O. hadden derhalve het succes bepaald van de 
onderhandelingen over de G.A.T.T..

De G.A.T.T. met de lijsten van tariefconcessies is het enige resultaat van 
de onderhandelingen in Genève geweest, waarbij de Nederlandse delegatie 
samen met die van België en Luxemburg in het kader van de Benelux
douaneovereenkomst heeft samengewerkt. Bij de onderhandelingen over 
een I.H.O.-Handvest traden namelijk Nederland en de BLEU afzonderlijk 
op. De twintig lijsten van tariefconcessies, behorend bij de G.A.T.T. waren 
het resultaat van meer dan 100 bilaterale onderhandelingen van de 23 
deelnemende landen. Men kwam tot verlaging van invoerrechten, tot de 
handhaving van andere rechten op het bestaande niveau en de afspraak het 
preferentiële systeem, dat door sommige landen voor een aantal producten 
werd gehanteerd, niet uit te breiden en zo mogelijk af te zwakken. Voor de 
Beneluxgroep betekende de overeenkomst in een beperkt aantal gevallen 
een verlaging van de invoerrechten en in de meest gevallen consolidatie op 
het bestaande niveau. Doordat de tarieven van de Beneluxgroep al laag wa-
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ren, konden deze als concessies in de onderhandelingen in Genève worden 
aangeboden. In ruil hiervoor verwierf de Beneluxgroep een groot aantal 
concessies in andere landen (2500), waarvan er 1700 op reducties neerkwa
men. Door de meestbegunstigingsclausule, die vóór de oorlog bilateraal 
werd toegepast en nu multilateraal als kernartikel in art. 1 van de G.A.T.T.- 
overeenkomst was opgenomen - zij het dat deze clausule niet gold voor de 
bestaande preferenties in het Britse Gemenebest (vgl. de tariefafspraken uit 
het verdragencomplex van Ottawa, 1932), in de Franse Unie, tussen de Be
neluxlanden en hun overzeese gebieden, alsook die tussen de V.S., de af
hankelijke gebieden en de Filippijnen, de exclusieve preferenties tussen de 
V.S. en Cuba en de preferenties tussen een aantal buurlanden (Chili-Argen- 
tinië; Bolivia-Peru; Syrië-Libanon versus Palestina-Jordanië) - , golden de 
reducties in de tarieven op de afzonderlijke producten die de andere landen 
elkaar verleenden ook voor Nederland. Natuurlijk moest Nederland con
stateren dat op een aantal posten de invoerrechten lager uitkwamen dan 
onderhandeld was voor de Beneluxdouaneovereenkomst, alsook dat be
paalde monopolierechten niet mochten worden toegepast of heffingen op 
andere producten aan maxima waren gebonden. De "schade" was echter 
voor Nederland niet zo groot, omdat al bij de onderhandelingen voor de 
totstandkoming van de Beneluxdouaneovereenkomst een over de gehele 
lijn van de invoerrechten gematigd tarief was overeengekomen. Voor een 
handelsnatie als Nederland was het echter van het grootste belang dat inter
nationaal de tariefmuren ter discussie stonden.

Het was vooral een winst dat de V.S., een industrienatie met een belang
rijke op protectie gerichte lobby, bij de G.A.T.T.-onderhandelingen de eerste 
viool speelden en in dat kader bereid waren de leuze over de noodzaak het 
internationale handelsverkeer te liberaliseren zo serieus te nemen dat de 
positie van de eigen nijverheid, waarvoor aanvankelijk de "open-deur"-po- 
litiek ten behoeve van de export was ontwikkeld, niet meer als doorslagge
vend bij alle overwegingen gold. President Truman ging hierin zelfs zo ver 
dat hij terwille van het succes van de G.A.T.T.-conferentie een door het 
Congres al aanvaarde mogelijkheid om het tarief op wol te verhogen op ad
vies van Clayton met zijn veto heeft getroffen. De V.S. waren derhalve be
reid zichzelf naar de normen te schikken, die zij in het kader van de 
Marshall-hulp van Europa verlangden: vrijmaking en coördinatie. De V.S. 
hebben dan ook in Genève veel concessies moeten doen en tarieven ver
laagd, wat de mogelijkheid bood voor een land als Nederland om in de toe
komst uit de export naar de V.S. de broodnodige dollars zelf te verdienen.54 
Op de achtergrond speelde natuurlijk wél dat de V.S. alles moesten doen om 
het verwijt van de Sovjet-Unie over het mogelijke dollarimperialisme, dat 
in bepaalde landen weerklank zou kunnen vinden, te ontkrachten.

De hierna samen te vatten Algemene Overeenkomst betreffende Tarie
ven en Handel van 30 oktober 1947 viel in drie delen uiteen, elk met een ei
gen gewicht. Zo wordt in deel I de meestbegunstigingsclausule gevolgd door 
de zogeheten concessielijsten, waarbij bepaald wordt dat de tariefproporties 
op de datum van de overeenkomst niet extra mogen worden belast, behalve
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voor compenserende heffingen, anti-dumping heffingen en heffingen voor 
diensten. Deze artikelen dienen zonder enig voorbehoud door de verdrag
sluitende partijen te worden aanvaard. Zij kunnen slechts met algemene 
stemmen worden gewijzigd. Deel II is van een geheel andere orde en bevat 
in wezen een "fair-trade-code", waarbij ook regelingen voor geschillen en 
klachten worden getroffen. Deze code zou echter door de ondertekenaars 
worden toegepast voorzover strokend met de nationale wetgeving. De wij
zigingen in dit deel en in deel III (met uitzondering van de bepaling omtrent 
de verhouding van deze overeenkomst tot het af te sluiten I.H.O.-Handvest) 
zouden na aanvaarding door twee-derde van de verdragsluitende partijen 
kunnen worden gewijzigd. Deel III regelt de relaties van de partijen bij de 
overeenkomst, de inwerkingtreding, toepassing, opzegging en wijziging van 
de overeenkomst en de relatie van de overeenkomst tot het I.H.O.-Hand- 
vest. Dit deel dient onvoorwaardelijk te worden toegepast.

Deel II van deze overeenkomst is een code vol uitzonderingen en bevat 
de douane-technische voorschriften en handelspolitieke bepalingen, die te- 
zijnertijd zouden worden opgeschort, namelijk op de dag waarop het Hand
vest voor een Internationale Handels-Organisatie in werking zou treden. 
Dat laatste is nimmer gebeurd, zodat de handelscode met de lijst van uit
zonderingen een eigen leven is gaan leiden. Goede bedoelingen waren er 
genoeg. In art. III, het eerste in dit deel, wordt administratieve protectie te
gengegaan, gevolgd door een artikel over de bijzondere voorschriften no
pens cinematografische films ten behoeve van films van nationale oor
sprong. De vrije doorvoer wordt gepropageerd en slechts voor redelijke hef
fingen in aanmerking gebracht (art. V). Dan volgt de eerste van een serie 
ontsnappingsclausules, die het mogelijk maken dat de verdragsluitende 
partijen toch over kunnen gaan tot het tegengaan van bepaalde invoer. Zo is 
het heffen van anti-dumpings- en compenserende rechten mogelijk in ge
vallen, waarin aanmerkelijk schade dreigt te worden toegebracht aan bin
nenlandse industrieën (art. VI). Nadat is vastgelegd dat een algemene af
schaffing van kwantitatieve beperkingen, behoudens in geval van uitvoer- 
restricties met het oog op kritieke voedseltekorten, het handhaven van 
kwaliteitsnormen op de internationale markt en invoerbeperkingen voor 
bepaalde producten van de landbouw of visserij, een van de doeleinden van 
de overeenkomst is (art. XI), worden beperkingen ter bescherming van de 
betalingsbalans toegestaan (art. XII). Non-discriminatoire toepassing van 
kwantitatieve beperkingen hoort regel te zijn (art. XIII), maar in art. XIV 
worden hierop uitzonderingen toegestaan. Vrome beginselen zijn de artike
len over de verplichting om een gecoördineerd valutabeleid te voeren in 
het kader van het IMF (art. XV), zoveel mogelijk subsidies eerlijk aan te 
melden en in onderling overleg te beperken (art. XVI) en staatshandelson- 
dernemingen non-discriminatoir te doen handelen (art. XVII). Maar dan 
volgt de echte uitzondering op alle regels en het langste artikel in de over
eenkomst, namelijk art. XVIII: Hulp van regeringswege ten bate van econo
mische ontwikkeling en wederopbouw. In dit artikel wordt erkend dat be
schermende maatregelen door een overheid bij de vestiging, ontwikkeling
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of wederopbouw van bepaalde takken van nijverheid of van landbouw ge
wettigd kunnen zijn. Gezorgd dient te worden dat die maatregelen geen on
nodige lasten voor de eigen volkshuishouding zullen opleggen, de inter
nationale handel niet zullen beperken en de aanpassingmoeilijkheden voor 
de economie van andere landen niet zullen vergroten. Evenals in de andere 
gevallen, waarbij uitzonderingen worden toegestaan, is ook in dit geval be
paald dat de voorgenomen beschermende maatregelen aan de andere ver
dragsluitende partijen moeten worden bekend gemaakt en pas kunnen 
worden doorgevoerd, nadat de overige deelnemende landen met gewone 
meerderheid hebben ingestemd met omvang en duur van de te nemen 
maatregelen. Het is dit artikel XVIII geweest, dat ook in het verderop te 
noemen Havana-I.H.O.-Handvest een rol speelde en een concessie was je
gens de minder ontwikkelde landen om hen voor de G.A.T.T. en I.H.O.- 
Handvest te winnen. Tegelijk was hiermee, na het vastleggen van de uit
zondering voor de preferentiële systemen als die van het Gemenebest, de 
zoveelste en meest ernstige inbreuk gemaakt op de grondslag van G.A.T.T.- 
I.H.O., zoals de Amerikanen die bovenal wensten: liberalisering en non- 
discriminatie, wat koren op de molen voor de tegenstanders van deze 
overeenkomsten zou betekenen.

Na dit art. XVIII volgen nog enige flinke uitzonderingen op de regels van 
deel I. De aangesloten landen mogen de verplichtingen krachtens de 
G.A.T.T., de tariefconcessies inbegrepen, opschorten, indien als gevolg van 
deze verplichtingen of door onvoorziene omstandigheden een product in 
zodanige verhoogde hoeveelheden en onder zodanige omstsandigheden 
zou worden ingevoerd, dat hierdoor ernstig nadeel dreigt te ontstaan voor 
de binnenlandse producenten (art. XIX). Algemene uitzonderingen - b.v. ter 
bescherming van de openbare zeden, de gezondheid van mens, dier of plant, 
betreffende goud en zilver, het nationaal bezit aan kunst of oudheidkundig 
bezit, tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen, ter voorziening in 
schaarse producten, of voor een goede prijsbeheersing - worden toegestaan 
(art. XX), naast uitzonderingen met het oog op de veiligheid (art. XXI). Waar 
zoveel conflictstof is opgeborgen door de wijze waarop uitzonderingen wor
den toegestaan, was het verstandigste artikel nog wel art. XXII, dat vastlegt 
dat de verdragsluitende partijen steeds bij elkaar te raden zullen gaan over 
alle aangelegenheden, waarop de overeenkomst betrekking heeft. Voor het 
geval concessies en voordelen door het gedrag van een van de partijen ge
vaar zullen lopen kunnen klachten worden voorgelegd aan de verdragslui
tende partijen, die als sanctie op de niet-nakoming van de verplichtingen 
uit deze overeenkomst de intrekking van de concessies aan het in gebreke 
zijnde land kunnen toepassen (art. XXIII). In deel III wordt onder art. XXIV 
bepaald dat in het kader van de vrijmaking van de wereldhandel douane
unies en vrijhandelsgebieden kunnen worden opgericht, na toestemming 
van de verdragsluitende partijen. Ontheffing van de verplichtingen voor 
een bepaald land in bijzondere omstandigheden kan worden verleend met 
twee-derde van de uitgebrachte stemmen van de verdragsluitende partijen
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(ieder land krijgt één stem). Enkele artikelen over de formele gang van za
ken ronden deze overeenkomst af.

Wie de overeenkomst leest ontkomt niet aan de indruk dat de uitzonde
ringen op de regels overheersen en de intentie in de richting van vrijhandel 
overschaduwen. Vooral de uitzonderingen ten behoeve van de bescher
ming van de eigen land- en tuinbouw zijn, naar spoedig zou blijken (de 
V.S.!), voor de meeste aangesloten landen te dierbaar en te belangrijk in po
litiek opzicht om niet gehanteerd te worden. De G.A.T.T. zou in de praktijk 
zich dan ook vooral richten op industriële producten. Aan de andere kant is 
met de G.A.T.T. toch een grote vooruitgang geboekt. Via de G.A.T.T. is een 
garantie tegen plotselinge handelsoorlogen geschapen en een forum inge- 
richt, waarin over handelsconflicten kan worden overlegd, met als stok ach
ter de deur de intrekking van de tariefconcessies. Zeker voor een kleiner 
land als Nederland heeft de overeenkomst dan ook grote voordelen: men 
spreekt met dezelfde stem als de grote landen over zaken die voor een han
delsnatie als Nederland van levensbelang zijn.55

Op 30 oktober 1947, de dag waarop de tekst van de G.A.T.T. door de 
ondertekening van een slotakte door 23 regeringen authentiek werd ver
klaard, tekenden de Beneluxlanden, Canada, de V.S. en Engeland het Proto
col van voorlopige toepassing, enkele dagen later gevolgd door Frankrijk en 
Australië. De genoemde landen namen de verplichting op zich om de 
overeenkomst voorlopig, in afwachting van goedkeuring door de verschil
lende volksvertegenwoordigingen, toe te passen, ingaande 1 januari 1948. 
De Overzeese Gebiedsdelen van Nederland deden mee, 30 dagen nadat op 9 
februari 1948 door de Nederlandse regering aan de secretaris-generaal van de 
V.S. was medegedeeld dat de G.A.T.T. en het Protocol met betrekking tot 
deze gebieden konden worden toegepast. De luitenant-gouveneur-generaal 
van Nederlands-Indië en de gouverneurs van Suriname en Curaqao (Antil
len) hadden inmiddels hun instemming betuigd met deze stukken. De ove
rige ondertekenaars van de Geneefse slotakte - met uitzondering van Chili - 
zijn per 31 juli 1948 tot voorlopige toepassing overgegaan. De tarieven van 
de Beneluxdouaneovereenkomst zijn aan de voorlopige toepassing van de 
G.A.T.T. aangepast (Stbl. H. 426; I. 274). Een stap in de goede richting was 
verder het door de Nederlandse regering uitgevaardigd Besluit (Tijdelijke) 
Opschorting Invoerrechten (17 december 1947, Stbl. H. 429; bij wet goedge
keurd, 30 juni 1948, Stbl. I. 273) voor eerste levensbehoeften en allernoodza
kelijkste materialen, ingaande 1 januari 1948.56

De mislukking van de overeenkomst van Havana
Zoals beschreven zou deel II van de G.A.T.T. vervallen als het I.H.O.- 

Handvest in werking zou treden. Hoe ver stond het met dat Handvest? 
Vanaf 21 november 1947 werd in Havana een conferentie in het kader van 
de V.N. gehouden over Handel en Werkgelegenheid, met het doel te ko
men tot de oprichting van een Internationale Handels-Organisatie op basis 
van het ontwerp-Handvest van de Voorbereidende Commissie uit de 
ECOSOC. Aan deze conferentie namen gedelegeerden van 55 landen - niet
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de Sovjet-Unie - en die van enige gespecialiseerde V.N.-organisaties deel. 
Voor Nederland was het zeer vervelend dat de Indische kwestie, die inter
nationaal door de eerste politiële actie eind juli-begin augustus 1947 de volle 
aandacht had getrokken en kritiek uit Oost én West op Nederland had 
uitgelokt, ook op deze conferentie van Havana een rol heeft gespeeld.

De "voorbereidende commissie" voor deze conferentie uit de ECOSOC die 
van 19 juli tot 16 augustus 1947 te Lake Success bijeenkwam, heeft Neder
land namelijk voor een verrassing geplaatst. Terwijl in de ene zaal van het 
vergadercentrum, waarvan de V.N. gebruik maakte, de Veiligheidsraad zich 
boog over het Nederlandse optreden in Nederlands-Indië, werd in een an
dere zaal door de ECOSOC dank zij het drijven van India, dat een openlijke 
tegenstander was van dat Nederlandse optreden, het mogelijk gemaakt om 
de Republiek Indonesia voor deelneming aan de Havana-conferentie uit te 
nodigen. Oorspronkelijk had de genoemde commissie besloten om landen, 
die politiek niet, maar economisch wel zelfstandig waren, op aanvraag van 
het moederland uit te nodigen voor de Havana-conferentie, waarbij men 
het oog had op Birma, Ceylon en Zuid-Rhodesië. Ook souvereine landen, 
niet-leden van de VN, zouden voor deze conferentie worden uitgenodigd. 
India deed in deze commissie het voorstel om de Republiek Indonesia uit te 
nodigen buiten de Nederlandse regering om. In Nederlandse ogen was dit 
een affront. De delegatie van het Koninkrijk zou het gehele Koninkrijk ver
tegenwoordigen, zolang de definitieve reconstructie van het Koninkrijk nog 
niet was voltooid en over de vertegenwoordiging in het buitenland nog 
geen definitieve afspraken waren gemaakt. Het verlenen van rechten aan de 
Republiek via de toelating van een delegatie uit dit gebiedsdeel in Indië tot 
de Havana-conferentie prejudicieerde niet alleen op de reconstructie van 
het Koninkrijk, maar was ook in strijd met de overeenkomst van Lingga- 
djati, waarbij was vastgelegd dat de Republiek Indonesia nooit volledig 
autonoom zou zijn in haar buitenlandse economische betrekkingen. Die be
trekkingen zouden altijd worden gevoerd door de Verenigde Staten van In
donesië. Volgens de Nederlandse afgevaardigde ter ECOSOC, mr. J.W. 
Beyen, was het onaanvaardbaar dat van het beginsel van de indirecte uitno
diging via het moederland in dit geval werd afgeweken, alleen omdat er een 
conflict was ontstaan tussen het niet-souvereine land en het lid van de 
V.N,, dat verantwoordelijk was voor de buitenlandse betrekkingen. Beyen 
moest vervolgens machteloos toezien hoe het Indiase voorstel uiteindelijk 
op 1 augustus 1947 dank zij de ommezwaai van Libanon, Chili, Cuba, Peru 
en Venezuela werd aanvaard en een poging om in de plenaire zitting van 
de ECOSOC het debat hierover te heropenen werd afgewezen. Nederland 
kon weinig anders meer doen dan te verklaren zich voor hetgeen de Repu
bliek Indonesia zou tekenen niet verantwoordelijk te achten en zich niet 
gebonden te zien aan mogelijke door de Republiek in het kader van de Ha- 
vana-conferentie af te sluiten handelsovereenkomsten. Doordat het Neder
lands gezag in Indië en de Republiek op 17 januari 1948 een bestands- en een 
politieke overeenkomst op de "Renville" hadden gesloten, was het uit
eindelijk toch mogelijk dat de Nederlandse delegatieleider in Havana,

1331



V. Economische Zaken

Speekenbrink, de handen schudde van zijn republikeinse collega, dr. A.K. 
Gani. De laatstgenoemde had niet nagelaten vóór de "Renville'-akkoorden 
zijn spreektijd in Havana te benutten om het Nederlandse beleid inzake In
dië te gispen.57

Hoewel men het ter conferentie in Havana over de algemene doelstelling 
van een Handvest voor een Internationale Handels-Organisatie eens was, 
namelijk het streven naar een hogere levensstandaard, zo groot mogelijke 
werkgelegenheid en het scheppen van gunstige voorwaarden voor econo
mische en sociale vooruitgang, liepen de meningen over de invulling daar
van door middel van een Handvest met regels voor handelsgebruiken, die 
door een I.H.O. zouden worden bewaakt, sterk uiteen. Zo vormden de min
der ontwikkelde landen, aangevuld met landen die niet aan het voorberei
dend overleg in Genève hadden deelgenomen, een krachtig blok dat op
kwam voor het recht op zelfbeschikking om de eigen economische ontwik
keling veilig te stellen. Dit blok zou uiteindelijk onder meer weten te berei
ken dat bepaalde restrictie in het handelsverkeer zonder voorafgaande 
goedkeuring van de organisatie konden worden doorgevoerd. Maar ook de 
ontwikkelde landen hadden zo hun problemen, die om uitzonderingen op 
de regel vroegen. Een land als Engeland, dat in 1947 na de mislukking van 
de vrije inwisselbaarheid van het pond sterling - waarop de V.S. hadden 
aangedrongen - eens te meer overtuigd was dat de dogmatiek van de door de 
V.S. gepredikte vrije handel geen oplossing bracht voor fundamentele 
onevenwichtigheden, wilde een lange overgangsperiode naar volledige 
liberalisering en handhaving van de Gemenebest-preferenties. Voor Enge
land en andere ontwikkelde landen, die zich hadden vastgelegd op een pro
gram van volledige werkgelegenheid, was het bovendien van belang moge
lijkheden te houden de economie door de staat te laten beschermen. Vooral 
socialistisch geregeerde landen waren in economisch opzicht meer nationa
listisch dan de niet-socialistische landen. In dit opzicht hadden de hier be
doelde ontwikkelde landen dezelfde belangen als de minder ontwikkelde 
landen. Maar ook een ontwikkeld en bepaald niet-socialistisch land als de
V.S., dat alle belang had bij liberalisering van de wereldhandel, streefde er 
bij de totstandkoming van deze overeenkomst naar uitzonderingen op de 
regel terwille van de landbouwpolitiek te kunnen vastleggen, waardoor de 
Amerikaanse regering de mogelijkheid behield binnenlandse subsidies te 
kunnen geven aan de boeren en kwantitatieve restricties te mogen 
doorvoeren. Het resultaat was dat het algemene beginsel, dat alle leden van 
preferentiële tarieven die aan een bepaald land worden verleend moeten 
kunnen profiteren, in het Handvest werd vastgelegd, maar tegelijk de ver
schillende preferentiële stelsels werden erkend. Door onderhandelingen 
zouden die preferentiële marges moeten worden verlaagd (en in de 
G.A.T.T., dat oorspronkelijk slechts was bedoeld als aanvullend akkoord op 
het I.H.O.-Handvest, worden opgenomen). Op de regel dat kwantitatieve 
restricties niet werden toegestaan, werden bij de uitzonderingen genoemd 
de bescherming van de monetaire reserves en de agrarische belangen. 
Restricties dienden zonder discriminatie te worden toegepast, behalve in het
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geval van betalingsbalanstekorten in een herstelperiode. Contingenteringen 
waren geoorloofd in bepaalde gevallen, wanneer minder ontwikkelde lan
den hun nationale productie wilden beschermen, mits goedgekeurd door de 
I.H.O. of in overeenstemming met de beginselen van het I.H.O.-Handvest. 
Algemene uitzonderingsbepalingen dienden in noodgevallen te voorzien; 
douaneunies en vrijhandelsgebieden vormden eveneens uitzonderingen 
op de regels. Het Handvest voorzag verder in een organisatie waarbij elk lid 
een stem had, al hadden de V.S. liever een "gewogen" stem, zoals dit land in 
het I.M.F. was toegekend. In het Handvest werden tenslotte regels gesteld 
voor de behandeling van klachten en geschillen.

Aangezien bepaald was dat de inwerkingtreding van het Handvest afhan
kelijk was van de ratificatie door 20 van de 53 regeringen die de slotresolutie 
van de Havana-conferentie op 24 maart 1948 hadden getekend, ontstond een 
impasse. Veel landen, zoals Nederland, stelden zich op het standpunt dat 
ratificatie geen zin had, zolang de V.S., de belangrijkste partner, niet tot rati
ficatie waren overgegaan. In de V.S. kwam echter de nodige kritiek op gang 
tegen wat gezien werd als een document dat het economisch nationalisme 
sanctioneerde. De vertraging in de procedure bij het Congres zorgde er voor 
dat deze kritiek nog onderstreept werd door de maatregelen die allerwegen 
tegen de achtergrond van wisselkoersproblemen in 1949 en de Korea-crisis 
in 1950 werden genomen om de nationale belangen veilig te stellen. Ook in 
de V.S. kreeg de protectionistische stroming meer grond onder de voeten. 
Op 6 december 1950 trok president Truman het in april 1949 naar het Con
gres gezonden voorstel om het I.H.O.-Handvest goed te keuren in, waarna 
ook de Engelse regering weigerde een goedkeuringsvoorstel aan het parle
ment voor te leggen. Het I.H.O.-Handvest is derhalve een dode letter geble
ven; hiermee kreeg de G.A.T.T., hoewel nog niet geratificeerd en slechts 
voorlopig toegepast, een definitief karakter. Overigens bleek ook dat het niet 
eenvoudig was om de G.A.T.T. aan het ontwerp I.H.O.-Handvest aan te pas
sen. In maart 1948 werd een eerste bijeenkomst van de verdragsluitende 
partijen van de G.A.T.T. als organisatie in Havana gehouden met het doel 
deze aanpassing te bereiken. Daar bleek dat een aantal landen er weinig voor 
voelden om het zeer coulante G.A.T.T.-systeem in te ruilen voor het veel 
striktere I.H.O.-Handvest. Een tweede conferentie van de G.A.T.T.-landen 
werd in Genève van half augustus tot half september 1948 gehouden. Afge
zien van wijzigingen in enkele artikelen, was het belangrijkste resultaat dat 
de G.A.T.T.-regels ook op West-Duitsland van toepassing worden verklaard: 
voor de Beneluxlanden een niet onbelangrijke afronding van het belang dat 
de G.A.T.T., ook zonder het I.H.O.-Handvest, had.58

Nederland en de G.A.T.T.
De procedure aan Nederlandse kant om de goedkeuring van de Staten- 

Generaal te verwerven voor de slotakte met bijbehorende Algemene Over
eenkomst betreffende Tarieven en Handel van 30 oktober 1947 heeft lang 
geduurd. Pas op 30 mei 1950 werd bij de Tweede Kamer een desbetreffend 
wetsontwerp met de door Nederland getekende protocollen tot wijziging
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van de overeenkomst (de besluiten van de bijeenkomsten in Havana en 
Genève uit 1948) bij de Tweede Kamer ingediend. Vermoedelijk omdat het 
hier ging om een overeenkomst die al lang werkte en hoogst specialistisch 
van aard was, hebben de Kamerleden afgezien van enige vorm van behan
deling van dit wetsontwerp. Noch schriftelijk, noch mondeling is door de 
Kamers op dit wetsontwerp gereageerd. Alleen werd geklaagd over de tijds
duur die nodig was om de behandeling van dit wetsontwerp door de Ka
mers voor te bereiden. De regering heeft laten weten dat de vertaling en uit
gave van de overeenkomst en protocollen door hun enorme om vang een 
grote opgave hadden gevormd - de lijsten van tariefconcessies waren met de 
uitvoerige wijzigingen van de Overeenkomst niet in de schriftelijke aanbie
ding aan de Kamers betrokken en zijn ter griffie van de Kamers gedepo
neerd geweest ter inzage van de leden van de Kamers - en de souvereini
teitsoverdracht aan Indonesië voor extra vertraging had gezorgd. Indonesië 
werd immers een zelfstandig verdragsluitende partij bij de G.A.T.T., zodat 
aan Nederlandse kant de teksten van de overeenkomst en de protocollen 
moesten worden bijgewerkt. Nadat Tweede en Eerste Kamer zonder beraad
slaging en zonder hoofdelijke stemming het wetsontwerp hadden goedge
keurd, verscheen in Stbl. K. 440 van 12 oktober 1950 de goedkeuringswet 
voor de G.A.T.T. en de daarbij behorende protocollen.59

Hier zij vastgesteld dat het opmerkelijk is dat juist de PvdA-ministers en - 
Kamerfracties zich ostentatief of stilzwijgend hebben neergelegd bij de be
ginselen tot vrijmaking van het handels- en betalingsverkeer, zoals die ten 
grondslag lagen aan de Beneluxdouaneovereenkomst, het Verdrag van Pa
rijs met betrekking tot de OEES en de hier behandelde G.A.T.T.. Nationale 
ordeningsdromen waren hierdoor vervlogen, tenzij de PBO hiervoor nog 
kon worden ingezet. Verder moest men maar hopen dat op internationaal 
terrein de artikelen uit de genoemde overeenkomsten inzake het overleg 
over productie- en handelsaangelegenheden zouden worden nagekomen, 
en overproductie, dumping en tariefoorlogen zouden kunnen worden ver
meden.60

Het intensieve werk dat door een uitgebreide Nederlandse delegatie is 
verricht om in samenwerking met de delegaties van België en Luxemburg 
een substantiële bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de G.A.T.T. 
in 1947, alsook de inzet van Nederland om ondanks de sombere vooruit
zichten over een mogelijke realisering ervan tot een handvest voor een we
reldhandelsorganisatie te geraken, onderstreepten de beleidslijn van de Ne
derlandse regering om uit de bilaterale beknellingen en het contingente- 
ringsstelsel in het handelsverkeer te komen. Dat echter de G.A.T.T. op korte 
termijn weinig kon uitrichten, waardoor een zekere teleurstelling in Ne
derland post vatte over deze overeenkomst die ook in Nederland werd ge
zien als een bevestiging van bestaande uitzonderingen op de opdracht tot li
beralisering van de handel, lag voor de hand. Het kan de geringe interesse 
van het parlement voor het wetsontwerp tot goedkeuring van deze over
eenkomst mede verklaren, zeker in het licht van de algemeen verwachte 
mislukking van het I.H.O.-Handvest. De verstoring van het economisch
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systeem in de wereld na de oorlog was te groot om opgelost te kunnen wor
den door simpele afspraken over tariefverlagingen. Landen als Nederland, 
die door de oorlog zwaar waren getroffen, ontbrak het ten enenmale aan 
mogelijkheden en middelen - harde valuta - bm af te kunnen stappen van 
het bilateralisme. Wél had de tariefverlaging die in de G.A.T.T. werd bereikt 
voor Nederland tot gevolg dat de afzet in harde-valuta-landen kon worden 
verbeterd. Zelfs binnen het contingenteringsstelsel, dat onvermijdelijk be
sloten lag in het bilateraal verkeer, kon de G.A.T.T. gunstige effecten hebben 
(prijsverlagingen). In wezen moest er echter eerst aan bepaalde voorwaar
den worden voldaan om de G.A.T.T. feitelijk in werking te kunnen laten 
treden. Een van de voorwaarden hiertoe was het wegwerken van de funda
mentele onevenwichtigheden tussen (groepen van) deelnemers aan de 
G.A.T.T.. De Marshall-hulp en de daarmee samenhangende afspraken over 
de verruiming van het handelsverkeer en de vergemakkelijking van het 
betalingsverkeer - zie de desbetreffende subparagrafen in het vorige hoofd
stuk - hebben de voorwaarden geschapen voor de daadwerkelijke toepassing 
van het systeem van de G.A.T.T.. De liberalisering van het handelsverkeer 
tussen Nederland en de BLEU, welke was beoogd met de douaneovereen
komst, heeft eveneens aanloopproblemen gehad door de fundamentele on
evenwichtigheden tussen de deelnemers aan de overeenkomst. De G.A.T.T. 
was - evenals de douaneovereenkomst tussen de Beneluxlanden - gericht op 
de toekomst, wanneer de deelnemende landen uit de problemen zouden 
zijn. De toepassing voor Nederland van de G.A.T.T. met ingang van 1 janu
ari 1948 was dan ook eerder een teken van goede wil dan van realisme, want 
Nederland zat op dat moment financieel vrijwel aan de grond en kon nau
welijks meer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. In het hoofdstuk 
over het beleid van Lieftinck in dit boek is beschreven dat dit geleid heeft tot 
importrestricties en verscherping van de deviezencontroles. Ook voor goe
deren uit de BLEU kregen de Nederlandse importeurs beperkingen opge
legd, onder meer door vermindering van de mogelijkheid credieten op te 
nemen. Deze beperkingen waren in overeenstemming met art. XII van de 
G.A.T.T., waarin de verdragsluitende partijen erkenden dat zij de eerstko
mende jaren alle in meerdere of mindere mate te kampen zouden hebben 
met economische aanpassingsproblemen, die voortvloeiden uit de oorlog, 
waardoor maatregelen ter bescherming van de monetaire reserves mogelijk 
waren, mits de andere partijen bij de overeenkomst op de hoogte werden 
gesteld van de aard van de problemen en de wijze waarop men dacht die op 
te lossen. Een bijdrage aan de implementatie van de overeenkomst konden 
deze maatregelen van de Nederlandse regering bij het begin van de inwer
kingtreding van de G.A.T.T. niet worden genoemd.61

Terecht dat minister Van den Brink van Economische Zaken begin febru
ari 1948 in de Tweede Kamer de G.A.T.T. toejuichte als een middel om de 
weg vrij te maken voor de opbloei van het handels- en betalingsverkeer op 
multilaterale grondslag, maar tevens zei dat "ondanks al deze voortreffelij
ke pogingen, waaraan ons land - en het is duidelijk, dat het belang van ons 
land daarmede sterk gemoeid is - moet medewerken" het bilaterale karakter
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van het internationale handels- en betalingsverkeer op dat moment over
heersend was. "Multilateraal verkeer kan slechts tot stand komen, wanneer 
de samenwerkende landen een voldoende hoog voorzienings- en produc
tieniveau hebben bereikt." Daarop moest het beleid van de overheden aller
eerst zijn gericht.62 De Beneluxdouaneovereenkomst en de G.A.T.T. schie
pen voor het toekomstig succes van dit beleid op kleine en op wereldschaal 
het nodige raamwerk: zij waren hun tijd vooruit.

AANTEKENINGEN:

1 Zie S.Th.J. Teppema, Tien jaar buitenlandse economische betrekkingen, in: Tien jaar econo
misch leven in Nederland, 's-Gravenhage 1955, pp. 182-216, spec. pp. 188-189.

2 Voor de kenschets van het na-oorlogse bilaterale handelsverkeer van Nederland is gebruik 
gemaakt van de Memories van Antwoord bij de Rijksbegrotingen 1947 en 1948, hfdst. X, zomede 
van J. Kymell, De ontwikkeling van het internationale betalingsverkeer, Leiden 1950, spec. 
hfdst. II; J.M.M.J. Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer 
(1945-1958), Groningen 1986, hfdst. I. Zie verder de in aantekening 6 aangehaalde artikelen in 
Commentaar en in ESB.

3 Zie Van Eijkern, Distributie, prijsbeheersing, in- en uitvoer; F.W. Botzen, Het Bedrijfs- 
vergunningenbesluit in vredestijd, in: ESB  23 jan. 1946, pp. 56-58; H.J. Kuhlmeyer, Bedrijfs- 
vergunningenbesluit 1941, in: ESB  8 mei 1946, pp. 300-301; afd. VI, par. 2, Bedrijfsvergun- 
ningenwet 1954, in: G.A. van Poelje e.a. (red.), Nederlands Bestuursrecht, uitgave 1962, dl. III, 
Economisch en Sociaal Bestuur, Alphen a.d. Rijn 1964, pp. 380-385.
Een klassiek distributieartikel van groot algemeen belang was papier, dat in 1945 en 1946 via 
regeringsaankopen in Zweden werd gekocht en mondjesmaat over de bladen - die slechts in be
perkte omvang mochten verschijnen - werd verdeeld, alsook over de boekproducenten. Alleen 
(golf) karton en behangselpapier werden al in 1946 geheel vrijgemaakt (eigen productie op 
peil). De overheid liet zich adviseren bij de toewijzing van papier (bij de kranten door de 
Vereniging Nederlandse Dagbladpers, voor de nieuwsbladen en tijdschriften de Nederlandse 
Nieuwsbladpers). Er functioneerde een apart Rijksbureau voor Papier, dat de verdeling re
gelde (BiZa-OKW). Uiteraard vond ontduiking plaats, vooral door de grootste papierver- 
bruikers, de dag- en weekbladen. De opgaven voor verbruik zijn vaak hoger geweest dan het 
werkelijke verbruik, waardoor voorraden papier werden gespaard voor bijzondere gebeurte
nissen (b.v. de verkiezingen in 1946). De poging van Huysmans om strak de hand te houden aan 
de distributie van papier, waarbij met name Elseviers Weekblad de wacht werd aangezegd, 
leidde tot de beschuldiging door EW van 19 okt. 1946 van machtsmisbruik, maar Huysmans 
hield vast aan zijn beleid, daarin gesteund door de ministerraad (zie vragen Thomassen, 
PvdA, d.d. 18 sept. 1946, beantwoord door Gielen, 30 sept. 1946, HTK 1946-1947 Aanhangsel, p. 
13, nr. 10 cn idem, d.d. 31 okt. 1946, beantwoord door Huysmans, d.d. 29 nov. 1946, idem, p. 43, 
nr. 30. Zie MR 14 okt. 1946, pt. 11). )Hoewel de Persraad een uitbreiding van de pagina's voor
1947 wilde bereiken, wees de MR dit af, op voorstel van Gielen (4 nov. 1947, pt. 16). De 
dollarschaarste zorgde er voor dat de toewijzing eind 1947 verlaagd zou moeten worden (MR 2 
juni 1947, pt. 12). De voorlichting aan het publiek dreigde door deze schaarste in gevaar te 
komen, zodat Vorrink (PvdA) op 2 juni 1947 schriftelijk vroeg of niet terwille van de pers als
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wezenlijk onderdeel van de democratie de prioriteit gelegd moest worden bij de papiervoor- 
ziening ten nadele van andere voorzieningen (HTK 1946-1947 Aanhangsel, nr. 163, p. 187). 
Beel antwoordde op 16 juni 1947, dat het dreigement van Huysmans, gedaan eind mei 1947 (dat 
de maandelijkse toewijzing van papier voor de dagbladpers zou worden verminderd van 2600 
ton naar 2000 ton), ongedaan werd gemaakt onder opofferingen op het gebied der voorziening 
met niet tot de luxeklasse behorende stoffelijke goederen. Een rol hierbij heeft gespeeld dat 
plotseling Canadees papier ter beschikking kwam tegen crediet (MR 9 juni 1947, pt. 2 B f). 
Overwogen is wel van de distributie van papier gebruik te maken om niet welgevallige publi
caties te beletten, b.v. de uitgave van het blad De Lach dat Gielen (KVP) niet beviel of de ge
schriften van de pacifist "professor" Pootjes uit Hilversum. De Ministerraad van 5 april 1948, 
pt. 2 d, besloot dat het maar beter was zo snel mogelijk de papierdistributie op te heffen om 
elke suggestie dat de overheid dit soort publicaties sanctioneerde weg te nemen. Tijdschriften 
werden voor hun papiervoorziening in de loop van 1948 vrijgesteld. Met het krantenpapier 
behield de overheid bemoeienis tot in februari 1950, al was het rantsoen al verhoogd in het 
najaar 1948 van 2650 ton op 3000 ton per maand. De papierdistributie toont aan dat 1947 een 
pas op de plaats betekende in de geleidelijke opgang na de oorlog in de voorziening. Afgezien 
van graan, kunstmest en kolen gold deze trend voor alle artikelen in de internationale voor
ziening. Het jaar 1947 gaf een aarzeling te zien, vanwege het deviezentekort en de stagnerende 
handelsrelaties. Vooral de Marshall-hulp heeft voor een doorbraak gezorgd. Daarna konden 
de beperkingen geleidelijk aan worden afgebroken, al bleef het instrumentarium voor de over
heid voor handen (b.v. Deviezenbesluit-1945).
Voor de handelsbesprekingen met UK: REA 22 jan. 1947, pt. 4; REA 12 febr. 1947, pt. 9; REA 26 
febr. 1947, pt. 15; REA 19 mrt. 1947, pt. 6; REA 3 dec. 1947, pt. 13; REA 4 febr. 1947, pt. 7.

4 De minister van Handel en Nijverheid in het kabinet Schermerhorn-Drees, Vos, had op 31 
juli 1945 de secretarissen van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in het land verzocht 
het ministerie op de hoogte te houden van de grieven en stemming onder de bevolking en de 
ondernemers, teneinde aldus in staat te zijn het beleid te richten op het voorkomen van al te 
veel onvrede, die geen weg kon vinden in de zeer (door papiergebrek, zie aantek. 3) beperkte 
pers. De pers- en voorlichtingsdienst van H. en N. (later: E.Z.) verwerkte deze gegevens. Deze 
verwerkte gegevens werden weer over de Kamers van Koophandel in het land verspreid. Al
dus wist men in het land en bij het ministerie - alsook bij Financiën en De Nederlandsche Bank 
die op de verzendlijst stonden van de door de Kamers van K. en F. verzamelde gegevens over de 
prijsontwikkelingen in de zwarte handel, voor zover achterhaalbaar - waar de schoen wrong. 
Zie: Joh. de Vries, 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Gedenkboek Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Amsterdam, Amsterdam 1961, p. 270.

5 Nederhorst, TK 10 febr. 1948, p. 1337 II; Kortenhorst, idem, p. 1348 II; Van den Brink, TK 11 
febr. 1948, p. 1390 II.

6 Lieftinck heeft de beste uiteenzetting over de bilaterale betalingsakkoorden gegeven in de 
Nota van Toelichting op het Eerste akkoord van multilaterale monetaire compensatie van de 
Beneluxlanden, Frankrijk en Italië van 18 nov. 1947, zie HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 793 
(ingezonden, 16 april 1948), nr. 1. Daarnaast kan een overzicht van de stand van zaken rond de 
betalingsakkoorden worden gevonden in de deviezennota's uit 1947 en 1948, resp. d.d. 23 april 
1947, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 458 en d.d. 31 mrt. 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 772. 
Voor de inhoud achter de betalingsakkoorden - de soorten artikelen - moge worden verwezen 
naar De Nederlandsche economische betrekkingen in het buitenland, in: Comm entaar, RVD- 
uitgave, jrg. 2, nr. 32, 10 jan. 1947. Voor de bepalingen van de betalingsakkoorden kan men 
terecht in de registers en inhoud van de Staatsbladen na de oorlog. Voor het algemeen kader is 
gebruik gemaakt van : S. Korteweg, De Nederlandsche handelspolitiek sinds de bevrijding,
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in: ESB  1 jan. 1947, pp. 6-7; J. van den Diest, H. Zoetewey, Voor en tegen het bilateralisme, in: 
ESB 1 juni 1949, pp. 430-432; Kymell, De ontwikkeling van het internationale betalingsver
keer; Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer (1945-1958), 
hfdst. I. De bloembollenexport, door minister Mansholt in 1945 persoonlijk in het buitenland 
bepleit en uit het slop geholpen (export naar UK) liet de volgende ontwikkeling zien: 1945: 
11.6 kg- 27.7 milj. gulden; 1946: 26 kg - 54.4 milj. gulden; 1947: 28.9 kg - 70.7 milj. gulden; 1948: 
30.8 kg - 74.7 milj. gulden; in 1948 ging voor 24 milj. gulden naar UK; in afnemende mate 
belangrijk waren verder V.S., Zweden, Frankrijk, Canada, BLEU (2 min) - Bizone (1948: 
300.000 dollar in eerste handelsakkoord). Zie A.J. Verhage, De na-oorlogse ontwikkeling van 
de bloembollenexport, in: ESB  31 aug. 1949, pp. 691-694.

7 Aldus de samenvatting die Van den Brink gaf van dc situatie van Nederland begin 1948 in 
zijn mondelinge antwoord aan de Tweede Kamer, 11 febr. 1948, pp. 1378-1388.

8 Schilthuis, TK 11 dec. 1946, p. 755; Korthals, idem, p. 778 I; Kortenhorst, idem, p. 783 II (K. 
dacht aan Hongarije, Roemenië, Joegoslavië en Turkije). De CPN heeft deze oriëntatie bij de 
debatten in TK en EK over hoofdstuk X van de Rijksbegroting voor 1948 bepleit. De lijn van 
Huysmans: Mem. v. Antw., hfdst. X par 2, Rijksbegroting 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen A; 
Huysmans, TK 12 dec. 1946, p. 794 II; idem, EK 18 april 1947, p. 631 II.

9 De Liagre-Böhl e.a., Nederland industrialiseert, pp. 150-151.

10 A.V., p. 150; p. 220.
Van den Brink, EK 18 april 1947, pp. 616-617; idem, als min., TK 11 febr. 1948, p. 1389 II.

12 Stikker, EK 18 april 1947, p. 613 II.

13 Gegevens ontleend aan Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1947, hfdst. X, HTK 1946-1947 Bijl. A.

14 Schilthuis, TK 11 dec. 1946, p. 755 I; Posthumus, idem, p. 784; Koersen, idem, pp. 757-758; 
Smeenk, pp. 762-763; Hoogcarspel, p. 768 I.

15 Huysmans, TK 12 dec. 1946, p. 788 II.

16 A.v., p. 789 I.

17 Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst. X, p. 9 II, HTK 1947-1948 Bijl. A.

18 A.v., pp. 10-11. Citaat: p. 11 II.

19 Nederhorst, TK 10 febr. 1948, p. 1340 I; Haken, idem, p. 1381; Kortenhorst, idem, p. 1347 I; 
Rip, EK 20 april 1948, p. 431.

20 Van den Brink, TK 11 febr. 1948, pp. 1389 11-1390 I.

21 Van den Brink, EK 20 april 1948, p. 448 II.

22 De Liagre-Böhl e.a., Nederland industrialiseert, p. 148 en De Hen, Actieve en re-actieve 
industriepolitiek in Nederland, pp. 267-278 (hfdst. Zes, par. 9). Voor de industrialisatie- 
politiek in Nederland moge verder worden verwezen naar: J.T.J.M. van der Linden, Economi
sche ontwikkeling en de rol van de overheid, Nederland 1945-1955, Amsterdam 1985; W.J. 
Dercksen, lndustrialisatiepolitiek rondom de jaren vijftig, Assen-Maastricht 1986; F.J. ter 
Heide, Ordening en verdeling. Besluitvorming over sociaal-economisch beleid in Nederland 
1949-1958, Kampen 1986. De bedoelde ambtelijke mutaties betroffen niet alleen het vertrek op 
aandrang van Huysmans van de s.g., dr. P. Kuin, die op 1 jan. 1948 bij Unilcver ging werken, 
maar ook het ontslag op eigen verzoek per 1 okt. 1947 van het hoofd van de afdeling Tech- 
nisch-Economische Vraagstukken van de directie Handels- en Industrieel Beleid, drs. G.A. 
Kohnstamm, die vervolgens in dienst trad bij Philips. De visie van Kohnstamm komt sterk 
naar voren in diens promotie op De toekomst van Nederlands industriële ontwikkeling (Den 
Haag, 1948) op 13 dec. 1947 in Delft.

1338



Par. III. Handelsbetrekkingen: hoe, waarin en tegen welke tarieven

23 Voor de kwestie van de Duitse experts: MR 17 febr. 1947, pt. 12. Voor de kwestie van de in 
beslag benomen Duitse octrooien en merken en de aanpassing van de nationale wetgeving aan 
het staatsbeheer, zie aantek. 11, par. III.4 van hoofdstuk II, Buitenlandse Zaken, in dit boek. 
De toetreding van Nederland tot het te Londen in 1934 gesloten herziene Unieverdrag en tot 
twee der aldaar tezelfdertijd gesloten aanverwante overeenkomsten en de toepasselijk- 
verklaring van deze regelingen voor Suriname en Curagao en van twee van deze regelingen 
voor Nederlands-Indië was al op 3 febr. 1940 ter goedkeuring bij wetsontwerp nr. 262 aan het 
parlement voorgelegd (HTK 1939-1940 Bijlagen). In het in maart 1940 uitgebracht Voorlopig 
Verslag werd algemeen geklaagd over de wel zeer trage afdoening door de regering van deze 
zaak. Na de oorlog werd deze zaak eerst bij Nota naar aanleiding van het Verslag, ingezon
den op 22 jan. 1948, weer verder gebracht door de regering, zie HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 17. 
De TK ging op 17 febr. 1948, p. 1471 I, en de EK op 2 maart 1948, p. 224 I, zonder beraadslaging 
en zonder hoofdelijke stemming met het wetsontwerp akkoord (Stbl. I. 83). Zo goed als na de 
Eerste Wereldoorlog in 1920 een internationale regeling was getroffen om op het gebied van de 
industriële eigendom orde te scheppen, waar de oorlog verwarring had gesticht, is ook na de 
Tweede Wereldoorlog een dergelijke regeling tot stand gebracht. Op voorstel van het te Bern 
gevestigde Internationale Bureau tot bescherming van de industriële eigendom heeft namelijk 
de Zwitserse regering de bij het Unieverdrag van Parijs aangesloten landen uitgenodigd tot een 
in februari 1947 te Neuchatel te houden conferentie om een verdrag over deze materie op te 
stellen. Deze conferentie, waaraan 27 staten - waaronder Nederland met een delegatie o.l.v. 
de raadadviseur van Economische Zaken, mr. J. Woudstra - deelnamen en waarbij 5 landen, 
onder wie de V.S., via waarnemers vertegenwoordigd waren, leidde tot het aannemen op 8 fe
bruari 1947 van een schikking en twee protocols. De schikking hield onder meer in dat de ver
dragsluitende staten tot verlenging van bepaalde voorrangstermijnen voor octrooiaanvragers 
verplicht waren. In Nederland zelf gold op dit gebied al de "Noodwet-1946” voor voorzienin
gen op het gebied van de industriële eigendom in verband met de oorlog (namelijk: Stbl. G. 
202), waarbij de voorzitter van de octrooiraad op het verzoek om verlenging van een 
octrooiaanvrage besliste op grond van het criterium van de buitengewone omstandigheden, 
verband houdende met de oorlog. In samenhang met de Schikking van Neuchatel van 1947 - 
waarvoor het wetsontwerp ter goedkeuring op 16 aug. 1947 bij het parlement werd ingediend 
(HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 536), door TK op 5 nov. 1947, en door EK op 26 nov. 1947 zonder 
beraadslaging en z.h.st. aanvaard, wet van 27 nov. 1947, Stbl. H. 396 - moest de "Noodwet- 
1946” voor industriële eigendom worden vervangen door een regeling die automatische verlen
ging van de in de 0ctrooiwet-1910 en de Merkenwet-1893 genoemde termijnen bepaalde en on
derzoek naar de oorzaken van de verhindering van de inachtneming van de voorschriften van 
de genoemde wetten uitsloot. De sedert 3 sept. 1939 ontstane aanspraken en rechten konden 
geldend worden gemaakt door vóór 1 juli 1948 in te schrijven of te zenden. Geregeld werd ook 
dat het tijdvak tussen 3 sept. 1939 en 1 juli 1947 niet voor de termijnberekening van Octrooi- en 
Merkwetten gold en dat invoer door de regering ter verlichting van de nood van het land in dit 
tijdvak van goederen, waardoor inbreuk kon zijn gepleegd op rechten van een octrooi of van een 
merk, niet kon worden beschouwd als aantasting van dit recht, conform de Protocoles de Clö- 
ture van Neuchatel. Het daartoe strekkende wetsontwerp werd eveneens op 16 aug. 1947 inge
diend (HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 537). De Noodwet Industriële Eigendom-1947 werd, na be
handeling door de TK op 5 nov. 1947 en door de EK op 26 nov. 1947, zonder beraadslaging en 
z.h.st. aanvaard, vastgesteld op 27 nov. 1947, Stbl. H. 397.

24 Voor de industrialisatieplannen in deze alinea genoemd, zie: De Liagre Böhl e.a., N eder
land industrialiseert, p. 187 betr. de nota van voorjaar 1947 voor de eerste lening van de IBRD 
en p. 148 betr. de nota van 31 jan. 1948 voor de aanvrage van de tweede tranche van de 1BRD-
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lening, die slechts ten dele is gehonoreerd. Zie ook het hoofdstuk Onder Lieftincks bewind, 
par. V.2.b, in dit boek.
Voor de keerzijde van de voorgenomen industrialisatie: REA 16 juni 1948, pt. 14, betr. de pro- 
ductievergunning van de onder de oorlog al ontworpen en ten dele gebouwde strocellulose- 
fabriek van de AKU (NV Maatschappij tot stroveredeling SOVE), waarbij uit stro gebleekte 
celstof voor de papierindustrie (ter vervanging van import-houtcellulose) zou worden ver
vaardigd, met lozing van afvalstoffen op de Gelderse IJssel met een verontreinigingsequiva- 
lent van ca. 380.000 mensen. De 44% dochter van de AKU (rest bij financieringsmaatschap
pijen, die onder toezicht van de regering stonden, ondergebracht), kon theoretisch 
deviezenbesparend werken, omdat stro van eigen bodem kon worden gebruikt. Het afvalwater 
was echter een probleem. Van den Brink wees op het economisch belang en op de verwachte 
deviezenwinst in dit kabinetsberaad. Hij zag niet waarom het bedrijf een dure reinigingsin- 
stallatie zou moeten aanschaffen (Van den Brink was later lid van de Raad van 
Commissarissen van AKU). Vos, minister van Verkeer en Waterstaat, wilde op basis van ad
viezen van het RIZA en waterleidingbedrijven, dat AKU verplicht werd het afvalwater te 
zuiveren. Van den Brink was echter van oordeel dat het RIZA te veel de zaak vanuit het enge 
eigen specialisme bekeek. Lieftinck was van mening dat het risico voor het oppervlaktewater 
moest worden genomen, tenzij calamiteuze gevolgen zich zouden voordoen. Mansholt, de be
langen van zijn sector goed in het oog houdend (stro!), vond dat de drinkwaterzaak op de 
tweede plaats kwam. Men moest volgens hem niet te rigoureus zijn, want het bedrijf had al 
veel investeringen (overheids-) gekost. Besloten werd om in interdepartementaal overleg een 
weg te vinden die AKU toch zou dwingen enige zuivering toe te passen zonder dat dit de be
drijfsvoering zou ophouden en kostbare (deviezen!) investeringen zou vergen. In het AKU-ge- 
denkboek van de hand van Max Dendermonde, Nieuwe tijden, nieuwe schakels. De eerste 
vijftig jaren van de A .K .U ., Arnhem 1961, p. 150, heet het dat pas in 1950 na lange en 
moeizame onderhandelingen een overeenstemming werd bereikt en pas in mei 1952 - na opont
houd door de Korea-crisis in de aanvoer van machines - de strocellulosefabriek in bedrijf 
kwam. Over de achtergrond van de duur van de onderhandelingen tussen het betrokken bedrijf 
en de overheid wordt in dit boek niet gerept.

25 Zie: J. van der Poel, Douane-overeenkomst met België-Luxemburg, in: ESB  16 april 1947, pp. 
304-308; M. Weisglas, Benelux, van nabuurstaten tot uniepartners, Amsterdam-Brussel 1949 
(2); James E. Meade, Negotiations for Benelux: An Annotated Chronicle 1943-1956, Princeton 
(New Yersey), 1957; Dat is Benelux, uitgave van het Comité voor Belgisch-Nederlands- 
Luxemburgse samenwerking, 's-Gravenhage 1956; E.J.W.M.H. Jaspar (secretaris-generaal van 
de Benelux in de eerste jaren), Réalisations dans la coopération Benelux, in: Annuaire Euro- 
pêen, vol. II, La Haye 1956, pp. 34-59; K.A. Kalshoven, Benelux, Rotterdam-'s-Gravenhage 
z.jr. (1959); Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, pp. 713-715, voor de 
voorgeschiedenis en directe betekenis van de Benelux-douaneovereenkomst. Voor de techni
sche uiteenzetting, zowel met betrekking tot de BLEU als de Benelux: J.E. Meade, H.H. 
Liesner, S.J. Wells, Case studies in European Economic Union. The mechanics of integration, 
London e.a. 1962, Study I: The Belgium-Luxembourg Economic Union, 1921-1939; Study II: The 
building of Benelux, 1943-1960. Zie ook: G.J. Colijn, Regional integration: Benelux and its 
spillover effects on the European community, Temple Univ., USA PhD 1978, Ann Arbor 1980. 
Voor de politieke samenwerking onder en kort na de oorlog in Beneluxverband zij hier verwe
zen naar de recente publicaties van A.E. Kersten, Nederland en België in Londen, 1940-1944, 
Werken aan de na-oorlogse betrekkingen, in: Colloquium over de geschiedenis van de Bel- 
gisch-Nederlandse betrekkingen tussen 1815 en 1945, Brussel 10-12 december 1980, Acta, Gent 
1982, pp. 495-520 en idem, Maken drie kleinen een grote? De politieke invloed van de Benelux 
1945-1955, Bussum 1982. Een analyse van een tijdgenoot van de verschillen tussen Nederland en
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de BLEU bij de start van de douaneovereenkomst: S. Posthuma, Benelux, in: Analyses en 
beschouwingen in retrospect. Een selectie uit de gepubliceerde werken van prof. S. Posthuma, 
oud-directeur van De Nederlandsche Bank, Leiden-Antwerpen 1982, pp. 199-213; alsook: W. 
van Waelvelde, Analyse van de in- en uitvoer der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, 
in: ESB 13 juli 1949, pp. 551-553.
In deze paragraaf wordt uitsluitend aandacht besteed aan de douaneovereenkomst. Herinnerd 
moet hier worden aan de snel groeiende samenwerking op andere terreinen, sociaal, cultureel 
en militair, met een der Beneluxpartners, namelijk België. Zo was op 16 mei 1946 een akkoord 
over de culturele en intellectuele betrekkingen tussen Nederland en België tot stand gekomen, 
waarvan de goedkeuringswet na parlementaire behandeling (nr. 431, TK 13 mei en 3 juni 1947; 
EK 26 juni 1947) in het Staatsblad (27 juni 1947, H. 208) verscheen. In december 1946 had de 
minister van O.K. en W. een Stichting voor de Nederlands-Bclgische Culturele Samenwerking 
opgericht. Het Rijk stelde zich voor de eventuele schulden van deze Stichting aansprakelijk, 
zie het zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming behandelde wetsontwerp hier
omtrent (nr. 672, TK 17 febr. en EK 2 mrt. 1948), Stbl. I. 82,3 mrt. 1948. Op 29 augustus 1947 was 
tussen Nederland en België een verdrag getekend betreffende de toepassing van de weder
zijdse wetgeving op het gebied van de sociale verzekering, waarvan de goedkeuringswet na 
parlementaire behandeling (nr. 746, TK 11 mei en EK 25 mei 1948) in het Staatsblad (27 mei 
1948,1. 220) verscheen (voor een gedetailleerde beschouwing over dit verdrag, zie: A.C.M. van 
de Ven, Het Belgisch-Nederlands verdrag inzake de sociale verzekering, I-II, in: Sociaal 
Maandblad, 3(1948), pp. 122-129 en pp. 146-159). Ook militaire samenwerking tussen Neder
land en België kwam van de grond, zie de gegevens in het hoofdstuk Oorlog en Marine, par. II. 
b, in dit boek. Deze vormen van samenwerking met België - bekroond in het officieuze bezoek 
van 24-26 oktober 1946 van Koningin Wilhelmina (na dat van 1939) aan België cn de toen in 
België, onder meer in de volksvertegenwoordiging, aan de vriendschappelijke betrekkingen 
met Nederland gewijde woorden - waren de achtergrond, waartegen de moeilijkheden om tot 
een goede douaneovereenkomst te komen en de problemen bij de volgende stappen naar econo
mische samenwerking overwonnen konden worden. De twee grootste partners in de Benelux 
hadden een uitstekende verstandhouding opgebouwd, waarbij eerlijk gezegd moet worden dat 
België onder Spaak meer in deze verstandhouding heeft geïnvesteerd dan Nederland.

26 Voor een volledig overzicht van alle fasen in de weg van een tariefgemecnschap, via de 
douanegemeenschap naar een douaneunie, moge worden verwezen naar Weisglas, Benelux, pp. 
33-36; over de economische unie als begrip, idem, idem, pp. 45-46. Voor de ontwikkelingen tus
sen 1944-1946, zie Weisglas, Benelux, pp. 115-123. Voor de plaats van de Benelux in de na-oor- 
logse ontwikkelingen in de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer: Clerx, Neder
land en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer (1945-1958), spec. hfdst. VI. De 
protocols van de ministersconferenties van de Benelux uit de hier behandelde periode 1946-
1948 zijn afgedrukt in: Tractatenblad 1953, nr. 55 (nr. 1: 1946). Voor de glaskwestie: zie MR 16- 
2-1948, Rondvraag, c; 23-2-1948, pt. 1; 12-4-1948, pt. 2, g; 19-4-1948, pt. 1; REA 22-4-1948, pt. 1; 
MR 26-4-1948, pt. 1.

27 De Administratieve Raad voor de Douaneregelingen werd bijgestaan door een Commissie 
voor douanegeschillen. De samenstelling van de raden: drie personen uit Nederland, drie uit 
de BLEU, met een wisselend voorzitterschap. Zie de Bijlage bij het wetsontwerp tot goedkeu
ring en uitvoering van de Beneluxdouaneovereenkomst, Bijlagen HTK 1946-1947, stuknr. 433. 2 
(tekst overeenkomst). Bij notawisseling van 14 mrt. 1947 is het College van Voorzitters der 
Raden van de Douaneovereenkomst ingesteld. De leden van de raden zijn (i.c. Nederland) voor 
de eerste keer benoemd: KB 3 febr. 1948, nr. 65.
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28 Zie Memorie van Toelichting bij wetsontwerp nr.433, stuknr.3, par.7 A 1, p.8 II, HTK 1946- 
1947 Bijlagen; Voorlopig Verslag bij nr.433, stuknr.6, par.5, p.4 II, idem; Memorie van Ant
woord bij nr.433, stuknr.7, par.5, p.13 II -14 , idem. Van Boetzelaer, TK 2 juli 1947, p.1872 I.
29 Zie Van der Beugel, From Marshall Aid to Atlantic Partnership, pp. 74-76; ook hfdst. On
der Lieftincks bewind, par. V. 3. a en d, in dit boek, m.b.t. de plannen voor een Europese 
douaneunie. Het standpunt van de Nederlandse regering bij de indiening van het wetsontwerp 
tot goedkeuring en uitvoering van de Beneluxdouaneovereenkomst: Memorie van Toelichting, 
wetsontwerp HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 433, stuknr. 3, d.d. 27 mrt. 1947.
30 Voor de Benelux-Interparlementaire Unie: Verslag van de eerste conferentie van de Bel- 
gisch-Nederlandsch-Luxemburgsche Interparlementaire Unie, gehouden te Brussel (Senaat) 
op 30 november en 2 december 1946. De Nederlandse delegatie bestond uit de TK-leden: Serra- 
rens (voorz.), Roolvink, Lucas, Ruys de B., allen KVP; Van der Goes van N., Tendeloo, Goed
hart, Hofstra, Nederhorst, Posthumus, Ruygers, allen PvdA; Van der Feltz, Wttewaall van 
S., beiden CHU; Fortanier-de Wit en Hacke, PvdV; alsook uit de EK-leden Reinalda en Van 
de Kieft, beiden PvdA, en de liberaal Molenaar. Men sprak niet alleen over de tolunie - 
waarbij Hofstra als rapporteur optrad - en over een mogelijke economische overeenkomst van 
de drie landen, maar ook over culturele zaken, met name over het lager onderwijs. Op 14 juni
1947 vond de tweede bijeenkomst in Den Haag plaats. Voor het Voorlopig Verslag op wets
ontwerp nr. 433, d.d. 4 juni 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen, spec. par. 1, k. I.

31 De Kort, TK 1 juli 1947, pp. 1846-1847; Sassen, TK 2 juli 1947, pp. 1861-1862.

32 Van der Goes, TK 1 juli 1947, pp. 1844-1845; Hofstra, pp. 1848-1850.

33 Nederhorst, TK 2 juli 1947, pp. 1864 II- 1866 I. Voor analyses van de verschillen in lonen en 
prijzen in de betrokken landen zie: G. Brouwers, De Nederlandse prijs- en loonstructuur in ver
band met de Unie, in: ESB  4 juni 1947, pp. 446-448; A. Wibail, De structuur der Belgische lonen 
en prijzen aan de vooravond van de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Unie, in: ESB  4 juni 
1947, pp. 444-446. In deze artikelen werd betoogd dat in België geen spanningen tussen lonen en 
prijzen in 1947 bestonden als in Nederland op dat moment (zie hfdst. VI, par. VI in dit boek). 
Het indexcijfer voor de prijzen, de lonen en de geldcirculatie was in B. op het niveau van 1938. 
Het Nederlandse prijs- en loonpeil was lager dan in B. en georiënteerd op de exportkansen 
voor N. op Engeland. Het was onmogelijk op korte termijn de lonen en prijzen tussen B. en N., 
dat anders dan B. kampte met deviezenproblemen en een moeizame goederenvoorziening, on
derling aan te passen, tenzij een krachtige internationale prijsdaling zou inzetten (en B. zou 
dwingen naar het niveau van N. te gaan).

34 Smeenk, TK 1 juli 1947, pp. 1841 1- 1844 II.

35 Schmal, a.v., pp. 1850 II- 1851 I; Korthals, idem, pp. 1851-1855.

36 Zie het betoog van Haken, TK 2 juli 1947, pp. 1858 I I - 1861 I; alsook Schoonenberg, pp. 1862 
II- 1864.

37 Antwoorden Lieftinck, TK 2 juli 1947, pp. 1866-1871; Van Boetzelaer, pp. 1871 11-1872 I; 
Huysmans, pp. 1872-1875 I; cit. Huysmans, p. 1873 II. Eindstemming, TK 2 juli 1947, p. 1875 I. 
Hofstra zou in 1949 op de kwestie van de controle door het parlement bij Benelux- 
aangelegenheden als de accijnzen nog terugkomen, zie diens betoog b.g.v. de goedkeuring van 
het Verdrag tussen de Beneluxlanden tot unificatie van accijnzen, op 16 december 1948 te Den 
Haag gesloten, op 16 mrt. 1949 in de TK, p. 1339 II. Ten antwoord verwees Lieftinck naar het op 
28 januari 19480) over de accijnzen in Beneluxkader gevoerd overleg met de Vaste Commissie 
voor Belastingen uit de Tweede Kamer; over het concrete onderwerp - unificatie - moest hij 
echter mededelen dat daarover vooroverleg met de Kamer niet mogelijk was geweest, aange-
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zien de onderhandelingen daarover reeds gaande waren. In de verdere unificatie zou hij het 
parlement gaame vooraf betrekken, zie Lieftinck, TK idem, p. 1344 I. Zie ook C.W. de Vries, 
De staatkundige zijde van de Benelux, in: ESB  23 mrt. 1949, p. 238.

38 Van den Brink, EK 29 juli 1947, pp. 892-894 I; In ’t Veld, pp. 904 II- 905; Biewenga, pp. 903- 
904 (citaat: slotregel).

39 Molenaar, a.v., pp. 894-897; Van Santen, pp. 899-901; Brandenburg, pp. 901 II- 903 I.

40 Reijers, EK 29 juli 1947, pp. 8 9 7 II- 899 I.

41 Antw. Lieftinck, EK 30 juli 1947, pp. 908-912.

42 Eindstemming, EK 30 juli 1947, p. 913 I, Stbl. H. 282, d.d. 1 aug. 1947.

43 Ontleend aan Weisglas, Benelux, p. 144.

44 Berichten ontleend aan KHA 1947, p. 7360 B (ondertekening); bezoek Spaak in jan. 1948 aan 
Nederland op verzoek van het comité voor samenwerking tussen de Beneluxlanden onderling, 
KHA  1948, p. 7443 A.

4  ̂In België en in Nederland had men in de ambtelijke top oog voor de vele hinderpalen bij de 
daadwerkelijke eenwording op economisch gebied tussen de niet-complementaire Benelux
landen. Zie de beschouwing van de dir. gen. van het Belgische dep. van Handel en Midden
stand, Gaston Craen, Algemene aspecten van de Unie van Belgische zijde, in: ESB  28 mei 1947, 
pp. 425-427; de (toen nog) s.g. van het Nederlandse departement van Economische Zaken, P. 
Kuin, Wat verwachten wij van een Belgisch-Nederlands-Luxemburgse economische unie, in: 
ESB 28 mei 1947, pp. 427-428. Beide topambtenaren zagen echter voordelen voor de welvaart 
van de betrokken landen op langere termijn. Dezelfde conclusie op economisch Beneluxcongres 
in Amsterdam op 11 en 12 juni 1948 (zie daarover het artikel van A. Rom. Colthoff, Het eco
nomisch Benelux-congres in Amsterdam, in: ESB  7 juli 1948, pp. 531-533). Voor de relatie 
Benelux-ITO/IH O en Marshall-plan: A. van Kleffens, Het verband tusschen de tolunie met 
België-Luxemburg en de "International Trade Organisation", in: ESB  2 okt. 1946, pp. 630-631; 
idem, Marshall-plan, I.T.O. en Tol-Unie, in: ESB 8 okt. 1947, pp. 799-800.
Voor de eerste stappen naar uitvoering van de Beneluxdouaneovereenkomst, onder meer via de 
Herkomst beschikking-Tariefbesluit 1947 (d.d. 29 dec. 1947, nr. 172, Nedl. Stscrt. 250) en de 
Tarra-beschikking (idem), zie: J. van der Poel, Het in werking treden van de Beneluxdouane
overeenkomst, in: ESB  28 jan. 1948, pp. 67-71. Zie verder het onder aantek. 37 genoemde Ver
drag. Ook op ander niveau kwamen de Beneluxlanden tot elkaar. In april 1948 kwamen de 
vakbewegingen uit de drie landen bij elkaar om te confereren over ordeningsproblemen, econo
mische structuur, belastingpolitiek, sociale lasten en loon- en prijspolitiek. Er werd besloten 
een centraal Beneluxbureau voor de vakbeweging in te stellen, terwijl minister Drees in zijn 
slotrede toezei dat de vakbeweging zou worden ingeschakcld bij de verdere onderhandelingen 
(KHA 1948, p. 7586 B). Het bedrijfsleven kon zijn licht opsteken bij het in het najaar van 1948 
geopende Beneluxhuis in Den Haag (KHA 1948, p. 7843 G).

4  ̂Zie Meade, Negotiations, pp. 18-22; idem, idem, pp. 24-26. Ook Weisglas, Benelux, pp. 246- 
255, behandelt de zeer ernstige deficitproblemen van Nederland ten opzichte van de BLEU. 
Ook voor de oorlog had Nederland een invoeroverschot uit de BLEU, dat echter werd afge
dekt uit inkomen uit kapitaal en uit het verkeer met andere landen. Voor 1940 kwam Neder
land als handelspartner voor de BLEU op de derde plaats; in 1947 en 1948 op de eerste plaats. 
Het tekort aan Nederlandse kant bedroeg toen ongeveer 20 miljoen gulden per maand. 
Vandaar dat in 1948 voor 6 maanden het invoercontingent uit de BLEU met 14% werd gekort. 
Zie verder de protocols van de conferenties uit 1947 en jan. 1948, Trbl. 1953, nr. 55 (nr. 2:1947; 
nr. 4: 1948).
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47 Meade, Negotiations, pp. 22-23. Voor het protocol van de landbouwministers-conferentie 
uit 1947: Trbl. 1953, nr. 55 (nr. 3: 1947). Nederland en Luxemburg waren meer geënt op het 
Duitse belastingstelsel; België meer op dat van Frankrijk. In België lag de nadruk op de 
belasting op onroerend goed, roerend kapitaal en bedrijf. Zie: P.J.A. Adriani, De belasting
stelsels van België, Nederland en Luxemburg, in: ESB  14 sept. 1949, pp. 728-729. Voor de ver
schillen op ander gebied tussen de partners: H.J. Louwes, Enkele aspecten van de betekenis van 
de "Benelux" voor de landbouw der drie landen, in: ESB 5 nov. 1947, pp. 883-885; H. Vos, Loon
peil, prijspeil en Benelux, in: ESB 6 april 1949, pp.268-269. Of België, dat aandrong op libera
lisering van de Nederlandse economische politiek, door het stellen van eisen t.a.v. de Neder
landse industrialisatie en het belemmeren van de Nederlandse agrarische export naar de 
BLEU, niet evenzeer als Nederland dirigistische trekjes vertoonde, was een open vraag, aldus 
G. Brouwers, De Nederlandse prijspolitiek en de unie der lage landen, in: ESB  31 mrt. 1948, pp. 
244-248.
48 Aan het overleg eind januari 1948 in Luxemburg namen voor Nederland deel: Van Boet
zelaer, Lieftinck, Mansholt, Van den Brink, ambassadeur Van Harinxma, adviseur prof. dr.
F.A.G. Keesing, alsook de top van het ambtelijke Marshall-bureau, Hirschfeld en Spieren
burg. MR 2 febr. 1948, pt. 4. Voor dc discussie in Beneluxverband over het Breedbandproject is 
gebruik gemaakt van Joh. de Vries, Hoogovens Ijmuiden 1918-1968, ontstaan en groei van een 
basisindustrie, Amsterdam 1968, hfdst. 13. Zie de schriftelijke vragen van Schilthuis betr. de 
opheffing van verscheidene beperkingen m.b.t. de Schelde-Rijn-verbinding, d.d. 3 febr. 1948, 
met antw. van Van Boetzelaer en Vos, d.d. 2 mrt. 1948, HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 104, p. 
143. Voor de Rijn-Schelde-kwestie: R.L. Schuursma, Het onaannemelijk tractaat. Het verdrag 
met België van 3 april 1925 in de Nederlandse publieke opinie. Utrecht 1975, pp. 259-261.

49 Zie het KB tot bekendmaking van het verdrag inzake de samenvoeging van de douane- 
behandeling van Nederland en België, 1 febr. 1949, Stbl. J. 54; inwerkingtreding, Trbl. 1951, nr. 
128 en Trbl. 1953, nr. 61. Verder: Meade, Negotiations, pp. 27-28; Weisglas, Benelux, pp. 255- 
295. Protocol conferentie juni 1948: Trbl. 1953, nr. 55 (nr. 5 in de serie). Voor het kabinetsberaad 
over het door Nederland in te nemen standpunt op deze conferentie: REA 21 mei 1948, pt. 3; 
REA 2 juni 1948, pt. 4. Vanwege de goede verhoudingen tussen Nederland en de BLEU en de 
hulp die door de BLEU was verleend besloot het kabinet (inmiddels demissionair) aan de 
Belgische wens tegemoet te komen en deviezen ter beschikking te stellen (uit de post voor im
port van luxe artikelen uit de BLEU, ter waarde van B. Frs. 50 min) voor het toerisme naar 
België en Luxemburg, vanwege de slechte bezetting van de hotels aldaar (zie: REA 21 juli 
1947, pt. 2).

3° Zie het Memorandum betreffende het programma op lange termijn der Beneluxlanden, inge
zonden bij brief van de minister van Buitenlandse Zaken, mr. D.U. Stikker, 18 oktober 1948, 
Bijlagen HTK 1948-1949, nr. 1021, 2.

Voor de ontwikkeling van de Benelux verwijzen wij verder naar Dat is Benelux, het over
zicht in K H A , febr. 1958, pp. 13820-13821 en Van Kalshoven, Benelux. Zie het wetsontwerp 
tot goedkeuring van de op 5 nov. 1955 te Brussel gesloten overeenkomst nopens de instelling van 
een Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, ingediend 19 dec. 1955 (nr. 4202), TK 3 mei 
1956; EK 12 juni 1956, wet Stbl. 372, d.d. 14 juni 1956. Voordien functioneerde de Benelux Inter
parlementaire Unie, welke op eigen intiatief sedert eind 1946 jaarlijks bijeenkwam. Wetsont
werp tot goedkeuring van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, met de 
daarbij behorende overeenkomst, ingediend 10 juni 1958 (nr. 5172), TK 15 en 16 maart 1960; EK
21 juni 1960, Stbl. 246, d.d. 23 juni 1960. Voor de snelle ontwikkelingen in de eerste jaren van de 
douaneovereenkomst en de Voor-Unie: F.W. Dirker, De ontwikkeling van het handelsverkeer
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tussen de BLEU en Nederland, in: ESB  7 april 1954, pp. 271-274; G. Greidanus, Het landbouw
vraagstuk in de Benelux na tien jaren, in: ESB 1 sept. 1954, pp. 695-697.

H andelsverkeer van N ederland m et de BLEU  

(maandgemiddelden in min. guldens)

INVOER

Totaal Landb. Text. M etaal Overige

1938 13,5 0,7 2,7 5,5 4,6
1948 60,9 2,1 10,6 32,2 15,9
1949 63,3 3,1 14,2 30,2 15,8
1950 119,2 4,5 52,4 38,0 24,3
1951 147,3 5,4 42,5 65,8 33,6
1952 120,5 3,9 27,6 58,0 31,0
1953 127,3 4,6 34,9 50,2 37,6

UITVOER

Totaal Landb. Text. M etaal Overige

1938 8,8 4,1 0,9 1,0 2,8
1948 35,2 17,8 4,8 6,0 6,7
1949 42,2 22,2 5,1 6,1 8,9
1950 60,1 26,4 8,4 9,1 16,2
1951 89,9 32,1 12,3 16,6 28,9
1952 103,4 39,5 16,4 18,2 29,2
1953 104,6 34,5 18,4 20,8 30,9

Uit: Dirker, De ontwikkeling van het handelsverkeer, p. 271.

Zie het historisch overzicht in de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot goed
keuring van de op 30 oktober 1947 te Genève ondertekende slotakte met bijbehorende Algemene 
Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel, enz., d.d. 30 mei 1950, Bijlagen HTK 1949- 
1950, nr. 1663, 3; alsook bij N. Franken, De betekenis van de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (G .A .T .T .) in het internationale handelspolitieke overleg, Den Haag 
1956, hfdst. II en III, en Karin Koek, International Trade Policy and the G.A.T.T. 1947-1967, 
Stockholm 1969, spec. chapter II The Havana Conference and the Failure of the I.T.O.. Voor 
de wijze waarop Engeland weerlos werd tegenover de Amerikaanse liberalisatieeisen onder en 
kort na de Tweede Wereldoorlog: Alan P. Dobson, US Wartime Aid to Britain 1940-1946, Lon
don 1986; ook: G. Stuvel, De Engels-Amerikaanse leningsovereenkomst, in: ESB  5 juni 1946, pp. 
363-365. De uitspraak van Stikker, EK 18 april 1948, p. 613. Voor de Amerikaanse procedure 
bij tariefonderhandelingen: J. Kaufmann, De buitenlandse handelspolitiek van de Verenigde 
Staten, in: ESB 14 mei 1947, pp. 386-389.
Een zeer uitvoerig verslag van alle fasen in de onderhandelingen over een charter voor de we
reldhandel en de tariefonderhandelingen in Genève over de periode 1946-1947 is te vinden in: 
Europa Archiv 1948 (Mai, pp. 1329-1334; August, pp. 1485-1492; September, pp. 1547-1554): 
Die W'elthandels-Charta (door dr. Eugen von Mickwitz).
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Voor een brede oriëntatie over dit onderwerp (GATT-ITO-Charter) zij verwezen naar: E.D. de 
Meester, De Amerikaansche voorstellen voor een vrijer handelsverkeer en zoo volledig moge
lijke werkgelegenheid, in: ESB  19 juni 1946, pp. 393-395; J. Schilthuis, Het ontwerp Handvest 
voor de Internationale Handelsorganisatie der Vereenigde Naties (I.T .O .), in: E SB  16 okt.
1946, pp. 661-664; A.B. Speekenbrink, Het slot van de Londensche Handelsconferentie, in: ESB
5 febr. 1947, pp. 106-110; Clair Wilcox, A Charter for World Trade, New York 1949; Williams 
Adams Brown jr., The United States and the Restoration of World Trade. An Analysis and 
Appraisal of the ITO Charter and the General Agreement on Tariffs and Trade, W ashington 
1950; William Diebold jr., The End of the I.T.O., in: Essays in International Finance nr. 16, 
october 1952, Princeton N.J., 1952; Richard N. Gardner, Sterling-Dollar Diplomacy. Anglo- 
American Collaboration in the Reconstruction of Multïlateral Trade, Oxford 1956; John H. 
Jackson, World Trade and the Law of GATT. A Legal Analysis of the General Agreement on 
Tariffs and Trade, Indianapolis a.o., 1969.

53 Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst. X, par. 4, HTK 1947-1948 Bijlagen A.

54 Von Mickwitz, Die Welthandels-Charta, dl. II, Europa-A rchiv, August 1948, pp. 1486- 
1487; W illiam L. Clayton, GATT, the Marshall-plan and OECD, in: Political Science Quar- 
terly 78 (1963), pp. 493- 503. Voor de Amerikaanse positie is in deze paragraaf verder gebruik 
gemaakt van FRUS 1947 I, Washington 1973, pp. 909-1025 en Rainer Brahler, Der Marshall
plan. Z u r Strategie weltmarktorientierter K risenverm eidung in der amerikanischen  
Westeuropapolitik 1933 bis 1952, Köln 1983, pp. 131-140. Het was niet eenvoudig te exporteren 
naar de V.S.: J. Kaufmann, Moeilijkheden bij de export van Nederland naar de Verenigde 
Staten, in: ESB 4 mei 1949, pp. 348-350.

De tekst van de Algemene Overeenkomst is als bijlage nr. 9 bij wetsontwerp nr. 1663 opgeno
men. Voor een waardering van de G.A.T.T., zie vooral Franken, De betekenis, hfdst. IV-V, 
alsook de artikelsgewijze analyse en beoordeling door Ulrich Frantz, 25 Jahre Welthandels- 
politik. Ziele und Ergebnisse des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) von 1948- 
1973, Berlin 1975.

56 Zie het Protocol m.b.t. de toetreding van ondertekenaars van de slotakte van 30 okt. 1947, 
bijlage nr. 8 van wetsontwerp nr. 1663, en de Mem. v. Toel. onder D op dit punt. MR-REA van 15 
okt. 1947, pt. 6 verleende machtiging ondertekening Final Act. Zie de wetsontwerpen HTK 
1947-1948 Bijlagen nr. 789, m.b.t. goedkeuring KB 15 dec. 1947, Stbl. H. 426, en nr. 788, m.b.t. 
goedkeuring KB 17 dec. 1947,Stbl. H. 429 (opschorting heffing invoerrechten), zonder beraad
slaging en z.h.st. in de Kamers aangenomen.

5? Zie het Verslag over de Vijfde Zitting van de Economische en Sociale Raad van de Ver
enigde Naties (19 Juli-16 Augustus 1947), ’s-Gravenhage 1947, par. 7, Internationale Handels
conferentie. Ook: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de 
Nederlands-lndonesische betrekkingen 1945-1950, dl. X, 21 juli - 31 aug. 1947, 's-Gravenhage 
1982, pp. 616-617 (pt. II uit brief van minister Jonkman aan LtGG Van Mook, 25 aug. 1947, nr. 
386); idem, Oficiële bescheiden, dl. XI, 1 sept. - 25 nov. 1947, 's-Gravenhage 1983, pp. 663-664, 
aantek. 2, bij nr. 359, waarin instructie van 16 nov. 1947 voor Nederlandse delegatie ter confe
rentie van Havana. Zie ook de memoires van de Nederlandse delegatieleider ter ECOSOC in 
1947: J.W. Beyen, Het spel en de knikkers. Een kroniek van vijftig jaren, Rotterdam 1968, pp. 
194-195. Beyen gaf toe dat hij de lobbytechniek niet beheerste, waardoor hij moest toezien dat 
een oorspronkelijk door India gedaan voorstel om de Republiek Indonesia buiten Nederland om 
uit te nodigen voor de IHO-conferentie, dat eerst in een comité was verworpen, in de ECOSOC- 
vergadering van 1 aug. 1947 werd aanvaard. Het gelukte Beyen niet meer de discussie hier
over heropend te krijgen, ondanks steun van dc V.S., Engeland, Frankrijk en Canada. De repu
blikeinse delegatie had in Havana, zoals alle niet-VN-loden, geen stemrecht (conform reso-
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lutie nr. 62, ECOSOC d.d. 28 juli 1947). Hiervoor en voor contact Speekenbrink-Gani: P.J. 
Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden, dl. XII, 26 nov. 1947-29 jan. 1948, 's-Gra- 
venhage 1985, pp.12-13 en pp.651-652 (bericht Speekenbrink, 29 jan. 1948).

Voor de geschiedenis van het Havana-Handvest, zie de Mem. v. Toel., ad nr. 1663, a.w., 
onder E, alsook Franken, De betekenis, pp. 40-54.

59 Afhandeling wetsontwerp nr. 1663 in TK op 15 sept. 1950 en EK op 10 okt. 1950, zonder be
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming.

Zie hiervoor speciaal: Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalings
verkeer (1945-1958), hfdst. I, par. 8.

6! Gewezen moet hier worden op het opstel over Tien jaar buitenlandse economische betrek
kingen, van de hand van S.Th.J.Teppema, in: Tien jaar economisch leven in Nederland, H er
stelbank 1945-1955, 's-Gravenhage 1955, pp. 182-216, waarin speciaal op pp. 203-210 de
G.A.T.T., de Overeenkomst inzake Multilaterale Compensatie uit 1947, Marshall-hulp en 
OEES (zie voor deze laatste drie onderwerpen de paragraaf over de Marshall-hulp in hfdst. 
IV in dit boek) in één verband worden gebracht.
62 Van den Brink, TK 11 febr. 1948, pp. 13871.
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VI
S o c ia l e  Z a k e n

Het departement van Sociale Zaken werd, evenals in de periode 1945- 
1946, geleid door de socialist Willem Drees (1886-1988). Dat Drees een sleu
telpositie in het kabinet-Beel zou innemen, was bij het begin van de forma
tie in 1946 vanzelfsprekend. Al in het eerste na-oorlogse kabinet was de po
sitie van Drees immers van groot gewicht geweest, omdat bij de formatie 
van dat kabinet zowel Schermerhorn als Drees gelijkelijk betrokken waren. 
De eerste na-oorlogse verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1946 hadden 
de KVP in plaats van de vernieuwde partij van Drees de overwinning be
zorgd. De opdracht voor de kabinetsformatie kwam dan ook bij de KVP te
recht. Drees behield echter een bijzondere positie voorafgaand aan en tijdens 
de kabinetsformatie. In hoofdstuk I is vermeld dat Drees en Beel voor een 
eerste consultatie door het Staatshoofd op 22 mei 1946 werden uitgenodigd 
en dat Drees tijdens de formatie betrokken was bij het geheime beraad in 
Londen over de te voeren politiek inzake Nederlands-Indië. Drees werd ge
zien als de exponent van de PvdA, die bij de totstandkoming van de rooms- 
rode coalitie een belangrijke rol speelde. Drees' voorkeur is er steeds naar 
uitgegaan om het werk op Sociale Zaken, waar zoveel wetgeving van ge
wicht voor brede lagen van de bevolking kon worden voorbereid en met 
name de verzorging van die groep ouden van dagen, die over geen of zeer 
onvoldoende middelen van bestaan beschikte, op stapel stond, voort te zet
ten. In het kabinet-Beel zou Drees de tweede plaats innemen en hij zou dan 
ook als aanvoerder van de socialistische ministers bij al die kwesties, die het 
algemeen regeringsbeleid raakten, optreden. Hoewel Lieftinck door het ge
wicht van de aanhangige financiële kwesties als minister in de periode-Beel 
een groter stempel op de landspolitiek drukte, bleef Drees in de publiciteit 
onbetwist de socialistische voorman, welke positie nog werd versterkt door 
de snel populair geworden noodwet ouderdomsvoorziening uit 1947. Dit 
prestige van Drees heeft de schade van de PvdA bij de Kamerverkiezingen 
in 1948 ten gevolge van de politiek in Nederlands-Indië en de loon- en 
prijspolitiek kunnen indammen.

Toen Drees na de oorlog achter de regeringstafel kon plaats nemen, had 
hij al een lange loopbaan achter de rug. Na een korte periode werkzaam te 
zijn geweest bij de Twentsche Bank in Amsterdam, was hij van 1907-1919 
stenograaf bij de Staten-Generaal geweest. In 1904 werd hij lid van de SDAP. 
Voor deze partij kwam hij in 1913 in de gemeenteraad van Den Haag, waar 
hij in 1919 wethouder werd. Hij gaf deze functie op bij gelegenheid van zijn 
verkiezing tot lid van de Tweede Kamer in 1933. De mengeling van idealis
me en realisme bij het bedrijven van politiek door Drees en zijn bestuurser- 
varing maakten hem bij uitstek geschikt om leiding te geven aan de zozeer 
veranderende - zoals inzake de opstelling in nationale vraagstukken als de
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defensie - en dieper in de Nederlandse verhoudingen groeiende SDAP. 
Wanneer ir. J.W. Albarda het voorzitterschap van de SDAP-fractie in de 
Tweede Kamer opgeeft vanwege zijn benoeming tot een van de eerste socia
listische ministers in een kabinet (De Geer, 1939), wordt Drees vanzelfspre
kend diens opvolger. De bezettingstijd betekende voor Drees naast een tijd 
van gedwongen politieke afzijdigheid door het gijzelaarschap van een jaar 
in 1940-1941 in Buchenwald en korte tijd in 1942 in St. Michielsgestel ook 
een tijd van druk politiek illegaal overleg met de andere groeperingen via 
het Politiek Convent, het Nationaal (later: Vaderlands) Comité en het door 
de regering in ballingschap in Londen in het leven geroepen College van 
Vertrouwensmannen. Daarnaast was hij nog de schakel met de Contact
commissie der Illegaliteit. Van een aantal van de genoemde overlegorganen 
bekleedde Drees het voorzitterschap. Zijn positie naast Schermerhorn, de 
voorzitter van de Nederlandse Volksbeweging, vloeide bij de formatie in
1945 uit deze activiteiten voort. Die plaats had ook nog een andere, meer 
symbolische, betekenis. Hoewel in feite geen tegenstander van de poging de 
SDAP te doen samengaan met andere politieke groeperingen, vertegen
woordigde hij na de bevrijding van het land toch de richting die vast wilde 
houden aan zaken als de socialistische internationale en die de band met het 
verleden van de SDAP niet zo maar wilde doorknippen. Realist als hij was 
had hij daarbij weinig vertrouwen in de blijvende effecten van de kort na
oorlogse vernieuwingsdrift. De terugkeer van bijna alle oude partijen bij de 
verkiezingen in 1946 heeft hem in deze scepsis bevestigd.1

Drees gaf als minister van Sociale Zaken in de periode 1946-1948 leiding 
aan een vrij omvangrijk departement, dat over de nodige buitendiensten 
beschikte (Arbeidsinspectie, Arbeidsbureaus, verschillende instituten). Het 
totaal aantal ambtenaren bedroeg in deze jaren gemiddeld 4200, die ver
spreid waren over de hoofdafdelingen Arbeid I en II (Arbeidsbescherming 
met de Arbeidsinspectie; Arbeidsverhoudingen), Sociale Verzekering, 
Volksgezondheid (waaronder onder meer het Staatstoezicht op de Volksge
zondheid en de Ziekenfondsen en sedert 1947 ook het Krankzinnigenwezen 
vielen), Werkloosheidsverzekering en Wachtgeldregelingen, Sociale Bij
stand, Personeel, Comptabiliteit en tenslotte de afdeling Repatriëring en Op
sporing vermiste personen (Nationaal Opsporingsbureau sedert eind 1947). 
Drees ging in tegenstelling tot de vooroorlogse minister Romme vrij for
meel met zijn ambtenaren om, al was hij bereid met zijn afdelingshoofden 
zo nodig problemen direct te bespreken. Hij had op zijn departement een 
grote steun in zijn secretaris-generaal, de doorbraaksocialist (afkomstig uit 
de CHU) en kenner van het sociaal verzekeringsrecht, mr. dr. A.A. van 
Rhijn. Laatstgenoemde was na werkzaam te zijn geweest op het vroegere 
departement van Arbeid, in welke functie hij de voornaamste ontwerper 
was van de Bedrijfsradenwet-1933, secretaris-generaal geworden van de de
partementen Economische Zaken (H.N. en S.) (1933-1940) en Landbouw en 
Visserij (1935-1937) en minister van Landbouw en Visserij van 9 mei 1940 
tot 1 mei 1941. Na de ambtelijke leiding van het (kleine) departement van 
Sociale Zaken in Londen onder de socialistische minister Van den Tempel
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te hebben gehad, kon hij in Nederland onder Drees deze functie voortzetten. 
Het departement telde toen nog weinig socialistische ambtenaren en Drees 
moet aanvankelijk een zeker wantrouwen jegens zijn ambtelijke omgeving 
hebben gekoesterd. Daar was geen reden toe. Veel ambtenaren, die politiek 
een andere richting waren toegedaan, hadden respect voor Drees' inzet en 
zijn beginselen. Het departement heeft Drees dan ook op zijn wenken be
diend.2

Drees stond voor een ambitieus programma voor de beleidssector, waar
voor hij sedert het aantreden van het eerste na-oorlogse kabinet verant
woording droeg. Juist omdat het ergste puin door dat kabinet was geruimd, 
kon een volgend kabinet, dat in aansluiting op de eerste na-oorlogse verkie
zingen zou worden geformeerd, zich in toenemende mate op de toekomst 
richten. Voor het departement van Sociale Zaken was er veel te doen. Na
tuurlijk werkten de oorlogsinvloeden nog door op de volksgezondheid en 
waren de bijzondere na-oorlogse problemen nog op het gehele terrein voel
baar. Zo was ten behoeve van de wederopbouw en het herstel van het be
drijfsleven een geleide loonpolitiek noodzakelijk en eiste de wanverhou
ding tussen de beschikbare geschoolde arbeidskrachten en het vele werk dat 
moest worden gedaan bijzondere bemoeiingen van de overheid. Deze bui
tengewone omstandigheden zouden hun stempel blijven drukken op een 
groot deel van het werk van Sociale Zaken. Dat verhinderde natuurlijk niet 
dat plannen konden worden gemaakt en voorbereidingen konden worden 
getroffen voor nieuwe arbeidsverhoudingen en sociale verzekeringen.

Dat ambitieuze programma heeft Drees wellicht nog het best verwoord in 
een redevoering voor de Wiardi Beckman-stichting van de PvdA in 1946, 
die aan het begin van zijn tweede ambtstermijn in het eerste nummer van 
Sociaal Maandblad (augustus 1946) in een samenvatting werd afgedrukt. In 
onverbrekelijke eenheid met de economische politiek moest het sociale be
leid gericht worden op: volledige werkgelegenheid; bestaanszekerheid ook 
wanneer men niet kan werken; een rechtvaardiger verdeling van het maat
schappelijk inkomen; democratie in het bedrijfsleven en grotere arbeids
vreugde; voldoende vrije tijd om persoonlijkheid en gezinsleven tot ont
plooiing te brengen. De volledige werkgelegenheid was als een van de meest 
beslissende factoren voor bestaanszekerheid door Drees bewust voorop ge
plaatst. Een probleem was die werkgelegenheid ten tijde van het kabinet- 
Beel niet meer. Het eerste na-oorlogse jaar had een geleidelijke daling van 
het aantal werklozen te zien gegeven. Waren er in juni 1945 door allerlei 
oorzaken (onvoldoende bedrijvigheid door de oorlogsschade, gebrek aan 
uitrusting en grondstoffen, uitval van het achterland, terugkeer van de 
meestal lichamelijk onderkomen weggevoerde arbeidskrachten en gevan
genen uit Duitsland) 300.000 werklozen, in december 1945 200.000, in juni
1946 was dit cijfer al gedaald tot rond de 50.000 (de frictiewerkloosheid werd 
op de helft hiervan geschat). Het land kampte zelfs met een tekort aan jonge, 
in het bijzonder vrouwelijke, arbeidskrachten. Niettemin zou moeten wor
den gewerkt aan een algemene en voor iedere werknemer geldende werk
loosheidsvoorziening voor het geval de werkloosheid zou terugkeren na de
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herstelperiode. Indirect betekende de zorg voor de werklozen en voor de 
werkgelegenheid volgens Drees óók de vergroting van de bestaanszekerheid 
van groepen als de middenstand. Drees constateerde dat in Nederland, an
ders dan bijvoorbeeld in Engeland, weinig animo bestond om het risico dat 
men zonder inkomen geraakte doordat men niet meer kon werken op te 
vangen in een alomvattende volksverzekering, die door één organisatie zou 
moeten worden uitgevoerd. Een aantal punten werden volgens Drees wel 
algemeen aanvaard. Hij noemde in dit verband een redelijke voorziening 
voor de oude dag en de inschakeling van de kleine zelfstandigen in ver
schillende vormen van de sociale verzekering. Hoewel bij de loonpolitiek 
de tendens tot beheersing van de ontwikkeling van de lonen en prijzen om 
inflatie te voorkomen voorop stond, zou deze politiek volgens Drees op den 
duur een rechtvaardiger verdeling van het nationale inkomen tot doel 
moeten hebben. Op dat moment werd gestreefd naar billijker verhoudingen 
in de betaling van de verschillende soorten arbeid: sterke verhoging van de 
lonen op het platteland, meer dan die in de steden; optrekking laagste belo- 
ningsschalen; afstemming betaling in publieke dienst op het particuliere be
drijfsleven. De loonbeheersing werd echter volgens Drees "op den duur on
aanvaardbaar", wanneer zij niet gepaard zou gaan met een beheersing van 
de arbeidsloze inkomens, "waarbij intussen vooral de economische en fisca
le politiek een taak hebben".

Drees had nog meer pijlen op zijn boog. De democratie in het bedrijfs
leven zou moeten worden bevorderd, zowel door middel van bedrijfsorga
nisatie als door instelling van ondernemingsraden in de afzonderlijke on
dernemingen. Aldus kon door betere verhoudingen in de bedrijven en door 
het begrip van de betekenis van zijn werk voor het geheel de werknemer 
een grotere arbeidsvreugde putten uit zijn arbeid. Onder verwijzing naar de 
strijd voor de acht-urendag zei Drees het een grote vooruitgang te achten, 
indien het "op den duur" kon komen tot een vijf-daagse werkweek. De mo
derne techniek zou ongetwijfeld uitzicht openen op een dergelijk perspec
tief. Op dat moment moest echter het accent nog vallen op de opvoering 
van de productie. Dit door Drees ingenomen standpunt, namelijk dat on
danks de aandrang van werknemerszijde om te komen tot een beperking 
van de werkweek deze zaak principieel als afgedaan moest worden be
schouwd zolang een werkweek van 5 x 8.5 uur niet economisch verant
woord was, werd na ingewonnen advies van de Stichting van de Arbeid ge
durende zijn gehele ambtsperiode uitdrukkelijk gehandhaafd. Zelfs een 
vrije dag voor de viering van de bevrijdingsdag als nationale feestdag, de 5e 
mei, kon er niet af. Drees heeft dit tijdens zijn ministerschap op Sociale Za
ken weten tegen te houden door te verwijzen naar het verlies van 2 miljoen 
arbeidsdagen bij één vrije dag voor allen. Men kwam in de periode-Beel op 
dit punt niet verder dan het vrijaf geven op 5 mei om 16.00 uur. Wél mocht 
vrijaf worden gegeven op Koninginnedag (31 augustus ten tijde van Konin
gin Wilhelmina). Het gevolg zou zijn dat de viering van Koninginnedag 
onder Koningin Juliana (30 april) de ontwikkeling naar een nationale feest
dag op de 5e mei heeft tegengehouden.3
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In de voorgaande samenvatting van zijn visie op het te voeren sociaal 
beleid komt de voor Drees kenmerkende term "op den duur" regelmatig 
voor. Voor de wederopbouwperiode moest genoegen worden genomen met 
enkele beperkte doeleinden, al sloot dat verwijzing naar een betere toekomst 
niet u it In het hoofdstuk over de kabinetsformatie is een samenvatting ge
geven van hetgeen, vooral onder invloed van de PvdA-Tweede Kamerfrac
tie, in de Proeve van een regeringsprogram-1946 was opgenomen over de 
opbouw van het maatschappelijk leven, waarin de opvoering van de natio
nale productie en de sociaal rechtvaardige verdeling van het nationale in
komen voorop werden geplaatst. De loon- en prijspolitiek werd hiervoor 
een van de belangrijkste instrumenten genoemd. In de Proeve was ook de 
overeenstemming van de beide regeringspartners over de verantwoorde
lijkheid van de overheid voor de instandhouding en uitbreiding van de 
werkgelegenheid vastgelegd. Onder de arbeidspolitiek werd in de Proeve het 
streven naar medezeggenschap genoemd, wat in de Troonrede-1946 werd 
uitgewerkt. In deze Troonrede werd ook een wettelijke regeling ten aanzien 
van de gevolgen van de beëindiging van de dienstbetrekking aangekondigd. 
Zoals al beschreven had de Proeve het nodige vastgelegd over de doeleinden 
van de loon- en prijspolitiek: inflatie moest worden voorkomen en het na
tionale inkomen diende rechtvaardiger te worden verdeeld. In de rege
ringsverklaring van 5 juli 1946 en in de Troonrede-1946 keerde de recht
vaardige verdeling van de stoffelijke welvaart terug. De garantie voor een 
redelijke bestaanszekerheid diende onder meer vanuit de eis van sociale 
rechtvaardigheid te worden geboden. De regering wilde dit, blijkens de rege
ringsverklaring, bereiken door een "constructieve loon- en prijspolitiek" en 
een uitbreiding van de sociale verzekering, waarbij de ouderdomszorg bij
zondere aandacht zou krijgen. De rechtvaardige verdeling van de stoffelijke 
welvaart werd in de Troonrede-1946 voorop geplaatst in de paragraaf gewijd 
aan het sociale beleid, gevolgd door de aankondiging van een scherp toe
zicht op de prijzen, waarna de verbetering van de kinderbijslag en de voor
lopige voorziening ten gunste van de ouden van dagen aan bod kwamen. 
De Proeve had ook in algemene zin de unificatie van de sociale verzekerin
gen vastgelegd. In de Troonrede-1946 werd slechts een verplichte wachtgeld
en werkloosheidsverzekering aangekondigd. De Memorie van Toelichting 
van de minister van Sociale Zaken op zijn begrotingshoofdstuk voor (1946 
en) 1947 kon bij zoveel aanduidingen van zijn beleid in de regeringsverkla
ring en in de Troonrede-1946 beperkt zijn. Ruim een jaar later werd in de 
Troonrede-1947 slechts medegedeeld dat over de herziening van de sociale 
verzekering een breed overleg met de Stichting van de Arbeid was geopend. 
Een wetsontwerp tot verbetering der positie van rentetrekkende invaliden, 
weduwen en wezen kon worden tegemoet gezien. De indiening van een 
wetsontwerp op de bedrijfspensioenfondsen werd overwogen. De commis
sie ter bestudering van het vraagstuk van de ondernemingsraden zou spoe
dig met haar arbeid gereedkomen. Op het terrein van de volksgezondheid 
werd een nieuwe wettelijke regeling van het ziekenfondswezen aangekon
digd, zomede een nieuwe wettelijke organisatie van de gezondheidszorg. De
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minister heeft hieraan in zijn Memorie van Toelichting voor de begroting 
voor 1948 niets meer toegevoegd. Het was aan de Kamers om te beoordelen 
of het aangekondigde beleid was uitgevoerd en de wetgevende arbeid niet 
achterop was geraakt.

Bij het uitvoeren van het beperkte program voor het sociale beleid, zoals 
dat in de regeringsverklaring en in de Troonrede-1946 en -1947 is aangekon
digd, heeft Drees ondanks de korte tijd en de geringe financiële armslag wel 
succes kunnen boeken, al moet ook worden geconcludeerd dat dat succes 
slechts enkele wetsontwerpen betrof. Het merendeel van het aangekondigde 
beleid was in de periode-Beel blijven steken in ontwerpen en aankondigin
gen. De confrontaties met het parlement bij het afhandelen van de begro
tingshoofdstukken en de wetgeving getuigden van de eigenzinnige houding 
van Drees bij de verwezenlijking van dit beleid: hij wenste niet aan de lei
band te lopen van belangengroepen, partij of fracties. Dit had zowel te ma
ken met de strikt dualistische opvattingen van Drees ten opzichte van de 
verhouding tussen regering en Staten-Generaal, als met zijn visie dat de ad
viezen van allerlei groeperingen en instellingen als de Stichting van de Ar
beid nimmer het regeringsbeleid mochten dicteren. Maar al te vaak was de 
strekking van die adviezen dat de schatkist of de consument meer zou wor
den belast, hetgeen volgens Drees in de toenmalige constellatie onmogelijk 
was en het regeringsbeleid zou uithollen. Drees kon zich deze onafhankelij
ke houding veroorloven vanwege het prestige dat hij blijkens de algemene 
steun in de Staten-Generaal genoot; die onafhankelijke houding vergrootte 
zelfs zijn prestige bij de niet-linkse politieke groeperingen en bij de werkge
vers. Drees' naam stond niettemin voor een bepaald program, waardoor 
zijn eigen politieke achterban groot vertrouwen had in juist deze minister 
en politiek andersdenkenden de overtuiging hadden dat Drees met vol
doende matiging zou optreden teneinde een zo breed mogelijke steun voor 
zijn beleid te verwerven en te behouden. Drees heeft beide partijen tege
moet willen komen, hetgeen zijn optreden, zoals hiervoor gekenschetst, 
verklaart.

Begrijpelijk dat de politieke leider van de KVP, Romme, het voor Drees 
opnam, toen in 1947 in de boezem van de KVP in samenhang met de in
middels aan het daglicht getreden meningsverschillen binnen de partij over 
de gewenste sociaal-economische koers en het Indië-beleid (de Welter-dissi- 
denten) stemmen waren opgegaan tegen Drees en diens partij. De rechter
vleugel binnen de partij ergerde zich halverwege 1947 aan de sociaal-econo
mische politiek van dat moment, met name de voortgaande overheidsbe- 
tutteling in het loon- en prijsbeleid, waarvoor men de samenwerking met 
de PvdA als grootste boosdoener aanwees. Volgens Romme ging het in het 
geval van de persoon Drees om een van de meest waardevolle en stabiele 
figuren in de PvdA en hij deelde het partijbestuur mee dat hij een actie te
gen Drees ten zeerste zou betreuren. Door dit gematigde deel van het linkse 
kamp in de regeringsverantwoordelijkheid te laten delen was het mogelijk 
het communisme te isoleren, zo stelde Romme nogmaals begin 1948 in een 
vergadering van het KVP-partijbestuur. Drees maakte aldus deel uit van de
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door Romme voorgestane brede-basispolitiek, waarvan de rooms-rode sa
menwerking de kern zou uitmaken. Die politiek was in 1946 door de opstel
ling van mogelijke andere coalitiepartners nog niet gerealiseerd; in 1948 
echter zou een dergelijke brede basis onder het voorzitterschap van Drees 
wel gesmeed kunnen worden. Met minder gematigde socialisten zou deze 
politiek al vroeg zijn spaak gelopen.4

In de Staten-Generaal ontmoette het beleid van minister Drees in de ge
hele periode-Beel derhalve weinig kritiek. Er was eerder sprake van één 
lange loftuiting aan het adres van deze minister in beide Kamers van de 
Staten-Generaal van de kant van alle politieke groeperingen, behalve van 
die van de communisten, waarbij het geschal van de loftrompet van de so
cialisten sommige volksvertegenwoordigers van andere richtingen soms 
ietwat te schel in de oren klonk. Zo voelde de eerste spreker in de monde
linge beraadslaging over de begroting van Sociale Zaken voor (1946 en) 1947 
in de Tweede Kamer, de ARP-afgevaardigde en voorzitter van het Christe
lijk Nationaal Vakverbond Stapelkamp (geb. 1886), in de uitbundigheid van 
de lof, die de minister in het Voorlopig Verslag op hoofdstuk XII van de 
Rijksbegroting voor (1946 en) 1947 door de PvdA-Tweede Kamerfractie was 
toegezwaaid, een bedekte denigratie ten opzichte van 's ministers ambts
voorgangers, met name de ministers Talma (ARP), Aalberse (RKSP) en Slo- 
temaker de Bruïne (CHU). "Hoe genoeglijk rolt het leven van de minister 
van Sociale Zaken heen", zo Stapelkamp bij zijn vergelijking tussen de 
politieke context vroeger en op dat moment. Er was volgens hem in de Ka
mer wel het een en ander veranderd: destijds was er vooral kritiek op het 
beleid van de ambtsvoorgangers van Drees - met name van de kant van het 
linkerdeel van de oppositie - en weinig lof.

Drees' partijgenoot Suurhoff gaf Stapelkamp lik op stuk. Suurhoff (geb. 
1905) was toen inmiddels bestuurder van het Nederlandse Verbond van 
Vakverenigingen, na eerst werkzaam te zijn geweest op diverse handels
kantoren en sedert 1930 zijn krachten te hebben gewijd aan de vakbeweging. 
Tegelijkertijd was hij opgeklommen in de SDAP, waarvoor hij lid van de 
Amsterdamse gemeenteraad was geworden (1939) en lid van de Tweede Ka
mer in de vacature van Van den Tempel, die minister van Sociale Zaken 
was geworden in het tweede kabinet-De Geer. Hoewel hij, zoals in dit hier 
aangehaalde Kamerdebat bleek, stond voor de oude idealen van de SDAP, 
heeft Suurhoff zich onder en kort na de oorlog ingezet voor politieke ver
nieuwing. Hij was bestuurder van de Nederlandse Unie en een der eerste 
ondertekenaars van het manifest van de Nederlandse Volksbeweging ge
weest. Na de oorlog werd hij voor de SDAP/PvdA een van de grote specia
listen in de Tweede Kamer op sociaal terrein, waarnaast hij tweede voorzit
ter van het NVV in 1949 werd. Van 1952-1958 was hij minister van Sociale 
Zaken, vervolgens weer Kamerlid en nog minister van Verkeer en Water
staat in het kabinet-Cals. Het Kamerlid Suurhoff ging in op de door Stapel
kamp opgeworpen suggestie dat de SDAP vóór de oorlog te weinig oog had 
gehad voor de moeilijke omstandigheden waaronder toen een sociaal beleid 
moest worden gevoerd en dat Drees het eigenlijk (te) gemakkelijk had.
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Suurhoff, die "in het anders zo stoere stemgeluid van de heer Stapelkamp 
een zekere verdrietige verbazing over dit verschil in waardering" meende te 
hebben beluisterd, gaf het ARP-Kamerlid in overweging de oorzaak in dit 
verschil in waardering te zoeken in het grote verschil in beleid tussen Drees 
en zijn voorgangers, waarbij hij concreet wees op het voorbeeld van de 
oude-dagsvoorziening (de voorgenomen noodwetgeving). In het schatrijke - 
in verhouding tot 1946 - vooroorlogse Nederland, aldus Suurhoff, was het 
niet mogelijk tot een ouderdomsvoorziening te komen voor diegenen, die 
niet in een pensioenfonds waren opgenomen en voor de Armenwet in 
aanmerking kwamen, ondanks de aandrang die in het parlement, vooral 
door de SDAP-fracties, was uitgeoefend om tot een dergelijke voorziening te 
komen. Na de oorlog was dat plotseling gemeengoed geworden. Zo was be
moeiing met de lonen vóór de oorlog taboe, maar na de oorlog geaccepteerd. 
Een van de specialisten op sociaal terrein in de KVP-Kamerfractie, F. van 
Vliet (geb. 1902), afkomstig uit de katholieke arbeidsbeweging, nam het in dit 
debat niet dat Suurhoff de vooroorlogse ministers die aan de sociale wetge
ving hadden gewerkt, waaronder hij met name ook refereerde aan een oud- 
minister van Sociale Zaken, die "in ons midden toeft", namelijk Romme, 
zo had weggezet. "Zij hebben de sociale wetgeving van de grond af opge
bouwd tot wat ze thans is en de huidige minister van Sociale Zaken zal on
getwijfeld willen erkennen, dat hij thans voortbouwt op wat anderen vóór 
hem hebben tot stand gebracht. Dat doet niets af aan zijn verdiensten, maar 
aan zijn voorgangers dient de eer niet te worden ontnomen, die hun rech
tens toekomt."5 Drees ging op deze verkapte uitnodiging een hommage te 
brengen aan confessionele voorgangers niet in.

De minister reageerde wel op de lof die hem was toegezwaaid, ook van de 
kant van de oppositie ter rechterzijde. Stapelkamp immers had op 3 decem
ber 1946 in de Tweede Kamer verklaard dat de ARP-fractie de minister 
"gaarne" zou steunen bij het beleid om de sociale positie van het volk in het 
algemeen en van de sociaal en economisch zwakkeren in het bijzonder te 
versterken. De ARP-fractie zag niets liever dan dat het beleid van Talma en 
Aalberse werd voortgezet. De CHU-fractie in de Tweede Kamer bij monde 
van Kikkert uitte eveneens in dit eerste na-oorlogse debat in deze Kamer 
over het beleid op Sociale Zaken instemming met dat beleid op hoofdlijnen, 
zoals ook Hacke (PvdV) zelfs "groot vertrouwen" uitsprak in de minister, 
onder wiens voorgangers hij zijn loopbaan als inspecteur van de Arbeid was 
begonnen en het had gebracht tot de hoogste rang in deze directie. Slechts de 
CPN-Kamerfractie betoonde zich in dit debat bij monde van Koenen onte
vreden over het beleid op Sociale Zaken: de begroting van Sociale Zaken 
zou de sociale zekerheid van de werkende bevolking onvoldoende waar
borgen. Achtergrond bij deze onvrede van de CPN, geuit in beide Kamers, 
jegens het beleid van Drees, was en bleef de uitsluiting van de EVC van al
lerlei soorten georganiseerd overleg zoals in de Stichting van de Arbeid. Op 
de EVC-zaak zal in dit hoofdstuk nog nader worden ingegaan. Voor de KVP- 
Tweede Kamerfractie liet fractiespecialist Van Vliet weten "gaarne" ver
trouwen te stellen in de persoon van de minister en "in velerlei opzicht"
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akkoord te kunnen gaan met het door hem uitgestippelde beleid. De plan
nen, die bij het departement van Sociale Zaken in voorbereiding waren, 
waren met belangstelling en goeddeels met instemming door de KVP-fractie 
begroet. "Zij geven er blijk van, dat deze minister in ernst wil streven naar 
consolidatie en uitbouw der sociale verzorging van ons volk", aldus dit Ka
merlid, al liet zijn fractiegenoot Hooij (geb. 1904) - van beroep wijnhande
laar, bestuurder van de Katholieke Middenstandsbond en lid van het be
stuur van de Stichting van de Arbeid, alsook lid van de gemeenteraad van 
Haarlem - hierop onmiddellijk een kritische noot horen over de wijze 
waarop na de bevrijding verschillende sociale maatregelen tot stand waren 
gebracht, namelijk zonder behoorlijk vooroverleg met de sociale partners. 
Uiteraard bracht het lid van de PvdA-Tweede Kamerfractie, H.J. van den 
Born (geb. 1889) - van oorsprong metaalbewerker en voorzitter van de Alge
mene Nederlandse Metaalbewerkers Bond, lid van de Tweede Kamer sedert 
25 september 1945 - de instemming van zijn fractie voor het beleid van 
Drees, dat hij nog eens samenvatte, over. De kritiek die hij uitte gold een 
sector, waarvoor Drees geen directe verantwoordelijkheid droeg, namelijk 
die van het prijsbeleid. Met klem riep hij Drees op zijn aankondigingen 
door daden te laten volgen en aldus het vertrouwen van de arbeider in het 
land te winnen.6

Naar aanleiding van deze steun, hem van allerlei kanten in de Tweede 
Kamer bij dit eerste begrotingsdebat na de oorlog verzekerd, heeft Drees ge
steld dat voor het voeren van een doeltreffend beleid overeenstemming 
tussen regering en volksvertegenwoordiging nodig was, alsook, "dat in de 
massa van de bevolking het besef leeft, dat op sociaal gebied het mogelijke 
wordt gedaan". Ondanks de moeilijke omstandigheden kon Nederland vol
gens hem niet ontevreden zijn in vergelijking met de ontwikkelingen na de 
vorige oorlog en de verhoudingen in andere landen. Hierbij dacht de mi
nister met name aan het getal van arbeidsconflicten. De arbeidsrust was te
rug te voeren op het verantwoordelijkheidsbesef bij de organisaties van 
werknemers en werkgevers en aan het verantwoordelijkheidsbesef van de 
massa van de arbeiders zelf. Drees doelde hierbij op de aanvaarding door de 
sociale partners van de geleide loonpolitiek, waarbij met name de vakbewe
ging vrijwillig haar wensen inzake onmiddellijke loonsverbetering in het 
nationaal belang opschortte in ruil voor de nodige stappen op sociaal en 
rechtspositioneel terrein in ruime zin (hieronder dient ook te worden be
grepen sociale en economische medezeggenschap, met name via bedrijfsor
ganisaties te bereiken zoals de katholieken wensten). De goede samenwer
king tussen de regering en de organisaties van werkgevers en werknemers, 
verenigd in de Stichting van de Arbeid, schiep voor deze aanvaarding de 
vereiste basis van vertrouwen dat op het genoemde terrein ook daadwerke
lijk voortgang zou worden gemaakt en in de toekomst de werknemers zou
den delen in de door hun arbeid verzekerde welvaart. Drees bevestigde in 
dit debat de grondslag van dit systeem. Na het vele werk dat door Sociale 
Zaken was verzet om korte termijn-problemen aan te pakken, zoals dat van 
de zorg voor de repatrianten uit werk- en concentratiekampen, voor het
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herstel van volksgezondheid en de aanpassing van de lonen aan het 
prijspeil na de bevrijding, was het oog volgens de minister op dat moment 
gericht op de verbetering van de sociale zekerheid en van de rechtspositie 
van de arbeiders.7

De boodschap van Drees was simpel: alleen door te werken aan deze ver
beteringen was het mogelijk de arbeidsrust te verzekeren en de arbeidende 
bevolking de nodige inspanningen te laten leveren voor het herstel van het 
land. Ook al zou in de periode-Beel inzake de herziening van het sociale 
verzekeringsstelsel en de medezeggenschap niet veel meer kunnen worden 
bereikt dan het in studie nemen van deze herziening en de voorbereiding 
en indiening van wetsontwerpen inzake de werkloosheidsverzekering en 
de ondernemingsraden, dan toch gold voor deze periode van wederopbouw 
en herstel "de wet van Drees": het uitzicht van met name de vakorganisa
ties op aanzienlijke verbeteringen op sociaal en rechtspositioneel terrein 
kon bijdragen aan de arbeidsvrede en derhalve de wederopbouw van het 
land veilig stellen. Na de noodvoorziening voor de ouden van dagen, 
waarvoor Drees zoals nog zal worden uiteengezet het wetsontwerp heeft 
voorbereid los van allerlei vooroverleg met maatschappelijke organisaties, 
opereerde Drees op dit vlak voorzichtiger. Aldus werden deze organisaties 
gevraagd bij de voorbereiding van de vormgeving van de wetsvoorstellen 
tot herziening van het sociale verzekeringsstelsel en de medezeggenschap 
van advies te dienen. Het tijdvak-Beel heeft van de positieve sfeer, die uit 
de betrokkenheid van de sociale organisaties bij het vormgeven van de 
wetsvoorstellen op de genoemde terreinen voortvloeide kunnen profiteren.

De hier genoemde boodschap van Drees werd door vrijwel alle fracties in 
de Kamers begrepen en gewaardeerd. Alleen de CPN-fracties vroegen om 
hogere uitkeringen, alsook om hogere lonen als prikkels tot arbeiden, wat 
haaks stond op het beleid van Drees om de grenzen van de financiële moge
lijkheden scherp in het oog te houden. Nadat de CPN-fractie in de Tweede 
Kamer tegen de begrotingen van Sociale Zaken voor 1946 en 1947 had ge
stemd, verklaarde ook die in de Eerste Kamer op 13 februari 1947 zich tegen 
deze begrotingen, "gezien het feit, dat dit deel van de begroting ernstig bena
deeld is door de politiek van de regering ten aanzien van de begroting van 
Oorlog en Marine". Die uitgaven, aldus senator Brandenburg (CPN), waren 
in strijd met de "overigens uitstekende opvattingen van deze minister, die 
een voorzichtig financieel beleid voert".8 Zoals in hoofdstuk III beschreven 
heeft de CPN zich krachtig verzet tegen de uitgaven van Oorlog en Marine 
ten behoeve van alles wat leek op het voorbereiden of uitvoeren van een 
militaire actie in Indië tegen de daar ontstane politieke organisatie van de 
inheemse bevolking. Een jaar later, toen die actie inmiddels was gevoerd en 
Nederland zich aan de bemiddeling van de V.N. had onderworpen was dit 
geschilpunt min of meer op de achtergrond geraakt en zouden beide fracties 
van de CPN de begroting van Sociale Zaken steunen, zij het na het uitspre
ken van de nodige kritiek op onderdelen van het beleid van Drees. Zo be
toogde Koenen in de Tweede Kamer op 26 november 1947 dat er niets van 
betekenis door de minister van Sociale Zaken tot stand was gebracht om aan
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de werkelijke noden en verlangens van de werkende bevolking tegemoet te 
komen. Er zouden slechts hier en daar kleine verbeteringen in de sociale 
voorzieningen op minimaal niveau zijn bereikt, grotendeels onder druk 
van de arbeidersklasse zoals ook na de Eerste Wereldoorlog werd toegege
ven aan deze druk. Op details lieten overigens ook andere volksvertegen
woordigers wel kritische geluiden horen, meestal in verband met het loon- 
en prijsbeleid en de opzet en uitvoering van de sociale verzekeringen. "De 
meeste kritiek - zoals ook begrijpelijk is - is gekomen van de zijde van de 
communistische fractie", zo constateerde Drees op 3 maart 1948 in de senaat. 
Zoals nog elders beschreven zal worden was inmiddels een diepe kloof tus
sen de PvdA en de CPN ontstaan - zie hoofdstuk IX, par. VI. a - zodat het op
merkelijk is dat de CPN-fracties de kritiek op het beleid van Drees niet heb
ben doen uitlopen op verwerping van de begroting van Sociale Zaken voor 
1948. Het boegbeeld van de PvdA bleef derhalve zonder enig krasje.

Afgezien van de CPN was de rest van het politieke spectrum in de Staten- 
Generaal overwegend ingenomen met hoofdlijnen van dat beleid, zij het 
dat de ene fractie dat met meer nadruk liet weten dan de andere. De opmer
kelijkste betogen over Drees' beleid werden in dit zittingsjaar 1947-1948 in de 
Eerste Kamer, altijd goed voor soms openhartige politieke verklaringen, ge
noteerd. Het is senator Vixseboxse (CHU) geweest, die in het debat in de Eer
ste Kamer bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken op 2 maart 
1948 wellicht nog het best het genoemde begrip voor de filosofie achter het 
beleid van Drees verwoord heeft. De CHU was naar zijn zeggen doordron
gen van de noodzaak de sociale positie van brede lagen van de bevolking, 
die tot de minst kapitaalkrachtigen behoorden, na de bevrijding substantieel 
te verbeteren ongeacht de zware economische omstandigheden. De verbitte
ring onder de bevolking over de sociale toestanden, "met daaruit 
voortvloeiende stakingen en de daaraan verbonden stagnatie der productie, 
om van de neiging tot bepaalde, verwerpelijke ideologieën maar niet te 
spreken", moest tot elke prijs worden vermeden. KVP-senator De Bruyn, als 
voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging de belangrijkste vertegen
woordiger van de katholieke werknemersvleugel in de Staten-Generaal, 
heeft aan het belang van Sociale Zaken bij de bevordering van de saamho
righeid in het land vanzelfsprekend aandacht besteed. De Bruyn (geb. 1887), 
van oorsprong metaalarbeider, had een lange loopbaan in de katholieke 
vakorganisatie en voor de katholieke politieke formatie in vertegenwoordi
gende lichamen (gemeenteraad Utrecht; Provinciale Staten van Utrecht; se
dert 1929 - tot 1952 - lid van de Eerste Kamer) achter de rug. In de bezet
tingstijd, waarin hij ook korte tijd gegijzeld was in St. Michielsgestel, was hij 
betrokken bij de oprichting van de Raad van Vakcentralen en de Stichting 
van de Arbeid. Zijn publieke loopbaan zou worden afgerond met het minis
terschap Zonder Portefeuille in het 3e kabinet-Drees, speciaal belast met 
PBO-zaken en bezitsspreiding. De Bruyn heeft in dit debat in de Eerste Ka
mer onomwonden zijn visie gegeven: Sociale Zaken en Economische Zaken 
waren de belangrijkste departementen die bij het herstel van het land waren 
betrokken. Het wijs en progressief beleid van minister Drees, aldus deze
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KVP-senator, had geleid tot de noodzakelijke arbeidsrust en daarmee tot het 
herstel van het internationale vertrouwen in het land.9

Drees heeft, in reactie op hetgeen in de Eerste Kamer bij de begroting voor 
1948 van Sociale Zaken inzake het algemene beleid was betoogd, zich be
scheiden getoond. Hij was dankbaar dat hij "er toe heeft kunnen bijdragen 
zodanige verhoudingen te scheppen, dat de arbeids- en bedrijfsvrede in Ne
derland kon worden bewaard". Drees was duidelijk er op uit het gevoerde 
sociaal beleid uit te tillen boven de partij- en belangenstrijd, zodat de brede 
steun ook op langere termijn verzekerd zou zijn. Voor de periode-Beel 
slaagde hij daar glansrijk in. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste 
Kamer bij de verdediging van zijn begroting schreef Drees dat "het in brede 
kringen bestaande verlangen naar betere sociale verhoudingen voor de door 
hem voorgestelde maatregelen een gunstige bodem (had) bereid". "Daardoor 
is het mogelijk geweest, dat het sociale beleid van het tegenwoordige kabi
net, zowel in de Staten-Generaal als daarbuiten, steun heeft ontvangen en 
daarmede een nationaal karakter heeft gekregen." Hoewel verschillen van 
opvatting over de vraag hoe het sociaal beleid concreet moest worden inge
vuld ook in de senaat zichtbaar waren, werd de voorzitter van de Stichting 
van de Arbeid en brouwerijdirecteur, de liberale senator Stikker, niet weer
sproken, toen hij op 3 maart 1948 dit nationale karakter onderstreepte en te
gelijk daaraan de naam van Drees verbond. De minister had volgens Stikker 
met grote zin voor de realiteit, met wijsheid en "met het beleid, dat een 
waarlijk regent kenmerkt" een zodanig beleid gevoerd, dat "werkelijk na
tionaal beleid genoemd mag worden".10

Die loftuitingen op het beleid van Drees kunnen natuurlijk met de nodi
ge argwaan worden bekeken. Voor de PvdA en de werknemers vleugels bin
nen de KVP (KAB) en ARP (CNV) was deze steun voor een beleid, dat uit
zicht leek te bieden op een aanzienlijke materiële en rechtspositionele ver
betering voor de werknemers, vanzelfsprekend; dat deze steun ook kwam 
van groeperingen als de CHU en PvdV /  VVD, die zochten op te komen voor 
geheel andere bevolkingsgroepen, had de schijn van opportunisme. Voor 
deze groeperingen kan het in de praktijk beperkte program van Drees ge
ruststellend hebben gewerkt. Waar ging het immers allemaal om in de peri
ode-Beel op het terrein van Sociale Zaken? Zoals uit de beschrijving in dit 
hoofdstuk ook zal blijken is de hoeveelheid wetsontwerpen, die Drees als 
minister van Sociale Zaken in het kabinet-Beel naar de Staten-Generaal 
heeft weten te leiden, beperkt gebleven. Het ARP-Tweede Kamerlid Stapel
kamp dat Drees hierover op 26 november 1947 aansprak, kreeg van de mi
nister te horen dat het niet zo eenvoudig was wetgeving op het door hem 
beheerde terrein, met name inzake het stelsel van sociale zekerheid, voor te 
bereiden, omdat men gehouden was alle maatschappelijke groeperingen te 
raadplegen.11 Het gevolg was dat Drees slechts vaart kon maken met enkele 
wetsontwerpen die meer het karakter van noodoplossingen hadden. Zo kon 
toch de achteraf als een opvallende troefkaart beschouwde noodwet ouder
domsvoorziening worden binnengehaald (par. Ill.b), alsook de wet op de 
plaatsing van minder-valide arbeidskrachten. Met de laatstgenoemde wet
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moest op korte termijn een van de problemen uit de afwikkeling van de 
oorlogstijd het hoofd worden geboden (par. II.d). In het kader van de stabili
satie van de koopkracht van uitkeringsgerechtigden, die het slachtoffer 
dreigden te worden van de geldontwaarding, werd de loongrens voor enkele 
sociale verzekeringswetten aangepast en werden voor bepaalde groepen uit
keringsgerechtigden tijdelijke toeslagen en kinderbijslag ingevoerd (par. 
IlI.c-d). Verder kon Drees in de periode-Beel niet veel meer bereiken dan het 
leggen van de grondslag voor de wetgeving op het gebied van de onderne
mingsraden, de verplichte deelneming in de bedrijfspensioenfondsen en de 
werkloosheidsverzekering (resp. par. II.c, II.e en III.f). Op een ondergeschikt 
punt zag Drees zich de weg versperd door een politieke groepering. Zoals in 
hoofdstuk I al bij de analyse van de Proeve van een regeringsprogram is be
schreven stond de KVP in deze periode voor een "ethisch reveil". Bij de 
parlementaire beraadslagingen over het eerste na-oorlogse voorstel tot wij
ziging van de Kinderbijslagwet, waarbij Drees een aantal technische verbe
teringen aanbracht en tegelijk met de pleegkinderen ook de "natuurlijke", 
wettelijk erkende, kinderen onder de werking van deze wet te brengen, 
heeft de KVP-Tweede Kamerfractie verzet aangetekend tegen de volgens 
deze fractie onterechte gelijkstelling tussen het van oorsprong wettige kind 
en het "natuurlijke", pas later wettelijk erkende kind in dit regeringsvoor
stel. De regering heeft in de voorkeur van de KVP het zogeheten "natuurlij
ke" kind uit te zonderen berust, al werd een uitweg gevonden om de "na
tuurlijke" kinderen toch voor deze wet in aanmerking te laten komen (na
melijk als pleegkinderen), zie par. VI. b. Drees heeft zich evenwel krachtig 
verzet tegen de zedelijkheidskruistocht van de KVP-Tweede Kamerfractie, 
toen deze gebruik wilde maken van een onder verantwoordelijkheid van 
Drees ingediend vrij technisch wetsontwerp met bepalingen ter voorko
ming van gevaren voor de volksgezondheid en het leven in verband met 
het gebruik van zweminrichtingen. De KVP-fractie wilde in één moeite 
door gemeenten in staat stellen de goede zeden (bestrijding gemengd zwem
men e.d.) na te streven. Drees meende dat de katholieke eisen niets met het 
wetsontwerp te maken hadden en bevorderde de intrekking van het wets
ontwerp (par. IV.c). Dan was het maar beter met de bestaande noodregeling 
te leven.

Uit het voorgaande blijkt dat Drees ondanks het gunstig tij slechts een be
perkte hoeveelheid wetgeving in de periode-Beel tot stand wist te brengen 
en dat de uitbouw van de sociale verzekeringswetgeving alleen op enkele 
punten meer concreet werd aangegeven. Het is niet onmogelijk dat Drees 
bewust die uitbouw heeft getraineerd, waardoor de wetgevende arbeid wel 
moest tegenvallen. Zo is wel betoogd dat Drees al zeer verheugd was uit de 
bijna lege schatkist geld van Lieftinck te krijgen voor de noodvoorziening 
voor de ouden van dagen en met Lieftinck akkoord was dat verdere uit
bouw van de sociale verzekeringswetgeving, in het geval toeslagen uit de 
schatkist voor bepaalde fondsen werden gevorderd (werkloosheidsvoorzie
ning), voorlopig beter achterwege kon blijven.12 Deze zienswijze wordt on
dersteund door hetgeen Drees zelf op 13 februari 1947 in de Eerste Kamer
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naar voren bracht naar aanleiding van enkele opmerkingen van de kant 
van mevr. mr. M. Tjeenk Willink (PvdA), secretaris-generaal van het Ne
derlandse Volksherstel en bestuurslid van de Armenraad in Arnhem. 
Mevr. Tjeenk Willink vroeg zich af of de minister niet een te voorzichtig 
financieel beleid voerde. Zij opperde deze gedachte vanwege de veel hogere 
cijfers voor de begroting van Justitie dan voor die van Sociale Zaken. Een 
behoorlijke verbetering van de sociale uitkeringen zou echter volgens haar 
wel eens kunnen leiden tot veel minder uitgaven voor de begroting van 
Justitie, voor zover die noodzakelijk waren voor de repressie van onge
wenst gedrag. Drees repliceerde dat allereerst de financiële toestand van het 
land veel ernstiger was dan velen beseften. Het was derhalve de plicht van 
de minister om de uitgaven hierop af te stemmen. Vervolgens wees de mi
nister er op dat de begroting van Sociale Zaken slechts een beperkt beeld gaf 
van de uitgaven op sociaal gebied. Van veel maatregelen op dit gebied wer
den de kosten elders gepresenteerd; de kinderbijslag kwam voor rekening 
van het bedrijfsleven en de gezondheidszorg werd via het ziekenfondswe- 
zen afgewikkeld. Drees ontkende niet dat er een "tragische tegenstelling" be
stond tussen de nood op dat moment en de grotere doeleinden en wensen 
die men voor ogen had. Het beleid was echter op verzorging van beide za
ken gericht. Een jaar later trouwens moest voor Sociale Zaken al meer geld 
op de Rijksbegroting voor 1948 worden uitgetrokken dan voor Justitie, dat 
geleidelijk van de kosten van de Bijzondere Rechtspleging werd bevrijd.13

In de volgende paragrafen zal in hoofdzaak aandacht worden besteed aan 
het beleid, dat erop gericht was rechtvaardiger arbeidsverhoudingen te be
reiken tegen de achtergrond van het toenmalige sociale klimaat en de ont
wikkelingen in de organisatie van de vakverenigingen (par. II), het stelsel 
van sociale verzekeringen verder te ontwikkelen onder gelijktijdige verzor
ging in de ergste nood van enkele groepen (par. III) en de gezondheidszorg 
doeltreffender en breder te organiseren (par. IV). Verder wordt de parle
mentaire geschiedenis in ruime zin van twee sectoren beschreven, die de 
nodige aandacht van Drees hebben gevergd, en respectievelijk diens ergernis 
over ambtelijke loopgravenoorlogen buiten en binnen zijn ministerie en 
zijn inzet voor een werkelijk rechtvaardige verdeling van het nationaal in
komen weergeeft. Sociale Zaken was, zoals hiervoor genoemd, ook belast 
met de zorg voor de opsporing van vermiste personen. Aangezien deze 
taak, zo typerend voor de afwikkeling van de bezettingstijd, de nodige aan
dacht kreeg in het parlement, is hieraan een aparte paragraaf gewijd (par. V). 
Tenslotte wordt het hoofdstuk besloten met een paragraaf over het loon- en 
prijsbeleid, dat zowel de zorg van Drees als van de minister van Economi
sche Zaken betrof. De parlementaire debatten over het beleid van beide mi
nisters - verantwoordelijk voor respectievelijk de lonen en prijzen - zijn 
hier bijeen gevoegd rondom de bespreking van het algemeen regeringsbe
leid in deze kwestie in de ministerraad. Als zijn specifieke bijdrage aan het 
regeringsbeleid inzake lonen en prijzen moet de door Drees bereikte wijzi
ging van de Kinderbijslagwet (1946) worden gezien, waarbij voor de loon- 
trekkenden kinderbijslag voor de eerste twee kinderen werd ingevoerd, ten-
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einde een algemene loonronde ter compensatie van de gestegen prijzen te 
ontgaan. Een loon- en prijsstop kon worden afgekondigd (par. VI).14

Een onderwerp dat hier niet aan de orde komt, heeft Drees als tweede 
man in het kabinet-Beel al achter de coulissen gesteld voor problemen, die 
hem als minister-president in het volgende kabinet bijna boven het hoofd 
dreigden te groeien: de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Zijn steun aan 
de eerste politiële actie van 1947 in Indië, later gevolgd door zijn verant
woordelijkheid als minister-president voor de tweede politiële actie van 
eind 1948, heeft zijn faam ietwat aangetast in de historiografie. Voor zijn 
tijdgenoten evenwel was Drees de man van de langdurige en taaie inzet 
voor zijn sociaal-democratische idealen, de leidende figuur in het illegale en 
na de oorlog teruggekeerde politieke leven van Nederland, de tweede stutse 
van het "Nieuwe Bestand", de zo geroemde minister van Sociale Zaken en 
minister-president (1948-1958) van de befaamde brede basiskabinetten, die 
overstroomd werd met eerbewijzen - zoals het eredoctoraat dat hem op 8 
november 1948 werd verleend door de Economische Hogeschool in Rotter
dam - en symbool werd van herrijzend Nederland.
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a. Vakbeweging
Zo snel mogelijk na de bevrijding waren de erkende vakcentrales, dat wil 

zeggen de drie vakcentrales die lid waren van de Stichting van de Arbeid, tot 
heroprichting overgegaan. De reorganisatie van de katholieke vakbeweging, 
het R.K. Werkliedenverbond in Nederland (RKWV), had er toe geleid, dat 
dit RKWV als uitvloeisel van een verbondsvergadering van 19, 20 en 21 
november 1945, met ingang van 1 april 1946 de naam Nederlandse Katho
lieke Arbeidsbeweging (KAB) ging voeren.1 Ook het Christelijk Nationaal 
Vakverbond (CNV) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
(NVV) keerden na de oorlog terug.2 In vergelijking met de vooroorlogse 
toestand was de bereidheid onder werknemers om zich te organiseren in 
vakverenigingen toegenomen, waardoor het aantal georganiseerde werkne
mers met ruim 30% was gestegen. Het verschil in het aantal georganiseerde 
arbeiders voor en na de oorlog is ongetwijfeld te verklaren uit het verdwij
nen van de werkloosheid. De volgende cijfers geven een beeld van de alge
mene poside van de vakbeweging in 1940 en in 1948.3

II. Arbeidsverhoudingen

omschrijving 1-1-1948 1-1-1940
aantal georganiseerde werknemers 1.052.900 798.311
waarvan bij een vakcentrale aangesloten 
niet bij een vakcentrale aangesloten

892.900
160.000

689.915
108.396

De scheidslijn tussen de confessionele en de algemene vakbeweging liep 
vóór de oorlog - afgezien van de splinterorganisaties - tussen het RKWV en 
het CNV aan de ene kant en het NVV en de Nederlandse Vakcentrale 
(NVC) aan de andere kant. Na de oorlog was deze verdeling tussen confes
sionele en niet-confessionele (NVV en de nog nader te noemen EVC) vak
organisaties gebleven, zij het dat zij - met uitzondering van de EVC - een 
samenwerking waren aangegaan in de Raad van Vakcentralen en binnen de 
Stichting van de Arbeid. Van de 684.726 op 1 januari 1940 in de genoemde 
vooroorlogse grote vakcentralen georganiseerde werknemers was 45,5% lid 
van een confessionele en 54,5% van een algemene vakvereniging.4 Van de 
936.778 op 1 oktober 1948 in alle vakcentrales georganiseerde werknemers 
behoorde 43,6% tot de confessionele en 56,4% tot de algemene vakbeweging.

Tot het herstel na de bevrijding van de scheiding tussen confessioneel en 
niet-confessioneel in de vakverenigingen had met name de houding van de 
katholieke autoriteiten in Nederland bijgedragen. Al op 21 december 1944 
hadden de r.k. bisschoppen van Den Bosch en Breda in een gezamenlijk 
schrijven aangespoord tot heroprichting van en aansluiting bij de katholie
ke organisaties op sociaal en cultureel gebied. De bisschoppen hadden hier
mee een einde wilde maken aan de verwarring, die in de katholieke organi
saties was ontstaan over de vraag of zij moesten opgaan in algemene orga
nisaties, waarbinnen zij slechts als zelfstandige afdelingen voor specifieke 
katholieke belangen zouden blijven opkomen. Na de oorlog zou dan wor-
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den bekeken hoe het verder moest. De oproep van de twee bisschoppen 
sloot aan op de lijn van de vroegere voorzitter van het RKWV, A.C. de 
Bruyn, die niets moest hebben van eenheidsorganisaties. Een massale toe
loop naar de op diverse terreinen opkomende eenheidsorganisaties op so
ciaal gebied werd door dit schrijven afgeremd.5

Tijdens de laatste bezettingsjaren namelijk was vooral in de grote metaal
bedrijven een discussie op gang gekomen over een nieuwe opzet voor de 
vakbeweging na de oorlog. De gedachte aan een Eenheidsvakbeweging, 
waarin alle confessionele en niet-confessionele stromingen binnen de arbei
dersbeweging elkaar zouden vinden, leidde in 1945 tot de oprichting van de 
Eenheidsvakbeweging (EVB), later eind juli 1945 - na de erkenning dat het 
eenheidsstreven had gefaald en de EVB haar doorbraakfunctie had verloren
- Eenheidsvakcentrale (EVC) gedoopt om aan te geven dat een positie naast 
de andere vakcentrales werd nagestreefd.6 Het initiatief voor deze organisa
tie was uitgegaan van CPN-ers; propaganda er voor was gevoerd in De 
Waarheid.7 Vanaf het begin kon de EVB/EVC, gezien deze achtergrond, der
halve rekenen op bestrijding door de herrijzende "oude” vakorganisaties én 
de geestelijke en burgerlijke autoriteiten die in deze eenheidsbeweging een 
gevaar zagen, zowel voor de eigen organisaties als voor het overlegmodel 
(Stichting van de Arbeid) als basis van de wederopbouw van het land. In het 
bevrijde Zuiden hebben acties van de teruggekeerde vakorganisaties, het al 
aangehaalde schrijven van de katholieke bisschoppen en het beleid van het 
MG er voor gezorgd dat de aanhang in het Zuiden voor de EVB/EVC be
perkt bleef. Alleen in Eindhoven, Roermond, Maastricht en de mijnstreek 
heeft de eenheidsvakorganisatie gedurende langere tijd enige invloed uitge
oefend. Vooral in de mijnstreek sloeg de in september 1944 op initiatief van 
de Limburgse Waarheidsgroep gestarte eenheidsvakbeweging onder de 
naam Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (ABWM), onder lei
ding van Wim van Exter (communist) en vervolgens onder de katholiek 
W. Hamers, goed aan totdat de Katholieke Mijnwerkersbond terugkeerde.8

Ook al probeerde het MG de eenheidsvakbeweging zoveel mogelijk tegen 
te werken - bijvoorbeeld bij het houden van vergaderingen en het boycotten 
van propaganda -, de ABWM werd belangrijk genoeg gevonden om betrok
ken te worden bij besprekingen over arbeidszaken. In het bevrijde Noorden 
heeft de EVB/EVC in Amsterdam en omgeving, in de Zaanstreek en in 
Twente snel veel aanhang verworven, ook bij niet-communistische arbei
ders. Tot deze groep behoorden ook vroegere aanhangers van het Nationaal 
Arbeids Secretariaat (NAS), waarmee het NVV vanaf de oprichting in 1906 
op het punt van de stakingstaktiek fel van mening had verschild. Deze toe
treding van NAS-leden maakte latere fusie voor het NVV eens te meer on
verteerbaar.9

De toevloed van leden naar de EVC remde de groei van het NVV aan
zienlijk, doch had geen ongunstige invloed op de ledentallen van de beide 
confessionele organisaties, nadat deze waren teruggekeerd. Uit onderstaande 
tabel is de ontwikkeling in het aantal leden van de Nederlandse vakbewe
ging in de eerste jaren na de bevrijding af te lezen.10
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datum NVV KAB CNV E VC
1 jan. 1940 
1 jan. 1946 
1 jan. 1947 
1 jan. 1948

322.270
243.388
303.285
330.773

191.507
182.821
224.885
251.423

120.344
93.994

119.051
130.967

162.323
169.428

176.900x
x= afgerond

De achterblijvende groei van het NVV in 1945-1946 was niet alleen het 
gevolg van de agressievere ledenwerving van de EVB/EVC; ook de aan
vechtbare houding van bepaalde NVV-bestuurders tijdens de bezetting was 
hierop van invloed. Belangrijkste tegenslag voor het NVV was echter dat de 
doorbraak in katholieke richting werd gestopt. Het NVV pretendeerde een 
algemeen karakter te hebben én voor alle groepen loontrekkenden op te 
komen. Officiële binding met één politieke partij werd afgewezen; omge
keerd wenste noch de SDAP, vanwege het aanvaarden van regeringsverant
woordelijkheid in het eerste na-oorlogse kabinet, noch de nieuwe PvdA, in 
februari 1946 geboren, als doorbraak- en volkspartij een exclusieve binding 
met één vakbeweging. De herrezen socialistische groepering na de bevrij
ding had bovendien nogal wat kritiek op het te lang doorwerken van het 
NVV in de oorlog. Aan de andere kant lag broederlijke samenwerking tus
sen NVV en PvdA op grond van gemeenschappelijke socialistische wortels 
voor de hand en kwam - zoals in hoofdstuk I, par. 1. a genoemd - ook tot 
uitdrukking in de vertegenwoordiging van de PvdA in de Tweede Kamer. 
De KVP en de KAB waren als katholieke eenheidsorganisatie op politiek en 
sociaal gebied, daartoe exclusief aanbevolen en aangewezen door de geeste
lijke leiding van het r.k. kerkgenootschap, zeer nauw met elkaar verklon
ken, hetgeen eveneens tot uiting kwam in de samenstelling van de fracties 
in de volksvertegenwoordiging en nog werd onderstreept door de verkie
zing op 9 november 1946 van de voorzitter van de Katholieke Bouwbond St. 
Jozef, het Tweede Kamerlid W.J. Andriessen, tot voorzitter van de KVP.11 
Zo goed als de doorbraak van de PvdA in katholieke kring bij de verkiezin
gen van 1946 op basis van de aanbevelingen van het katholieke episcopaat 
was gestopt en daarmee de PvdA was gedoemd grotendeels de voortzetting 
van de SDAP te blijven, zo was ook de doorbraak van het NVV in dezelfde 
richting, ondanks de onafhankelijke opstelling, vergeefse moeite. In tegen
stelling tot het voor het NVV gunstige rapport van de Generale Synode van 
de Nederlands-Hervormde Kerk van 8 mei 1946, had het katholieke episco
paat, aansluitend op de richting die al in 1944 in het Zuiden was ingeslagen, 
in de Vastenbrief-1946 zijn veto over het lidmaatschap van katholieken van 
het NVV herhaald - in december 1918 voor het eerst na de november-ge- 
beurtenissen van dat jaar uitgesproken en steeds bevestigd, voor het laatst in 
1941 - en daarmee de eigen sociale organisatie aangewezen als enig juiste 
keuze.12 Hoewel het katholieke episcopaat de positieve ontwikkelingen bin
nen de socialistische verenigingen erkende, meende het toch, "dat de deugd 
van voorzichtigheid eist, dat Wij onze vroegere bepalingen omtrent het 
lidmaatschap van socialistische verenigingen handhaven, totdat uit de fei-
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ten blijkt, dat haar streven niet meer in strijd is met de christelijke beginse
len of de christelijke geest. Te zijner tijd zullen Wij daaromtrent een nadere 
verklaring geven".13 De KAB sloot met een Paasmanifest (april 1946), even
als het schrijven van het episcopaat gericht tegen EVC én NVV, hierop aan. 
Ook het CNV liet zich niet onbetuigd in de anti-NVV-strijd.14 Nadat de fu- 
siebesprekingen tussen NVV en EVC waren mislukt en de grote vakcentra
les, precies als de grote politieke groeperingen, elkaar hadden gevonden in 
de strijd tegen het communisme en voor de herbouw van het land op basis 
van Amerikaanse hulp, heeft het Verbondsbestuur van het NVV getracht 
het verbod van het katholieke episcopaat van tafel te krijgen. In het voor
jaar van 1948 had Evert Kupers, NVV-voorzitter, een onderhoud met de 
kardinaal, waarin hij om medewerking bij de intrekking van het verbod 
vroeg. De kardinaal weigerde dit. Het verbod voor katholieken om lid te 
worden van het NVV bleef gehandhaafd, overigens zonder sancties (die wel 
waren genoemd in 1946 voor het lidmaatschap van de EVC). De invloed 
hiervan - ca. 40% van de bevolking van Nederland was in die jaren katho
liek en overwegend praktiserend - kan niet onderschat worden. Het bis
schoppelijk mandement uit 1954 zou deze sancties op het lidmaatschap van 
het NVV wel noemen. Deze werden pas in 1965 herroepen.15

Het na-oorlogse beleid van de drie grote erkende vakcentrales NVV, KAB 
en CNV was gericht op een snel herstel van de Nederlandse economie, 
waarvoor zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelden. Basis hiervoor 
was niet alleen de onderlinge samenwerking tussen de drie vakcentrales, 
maar ook de nieuwe vorm van overleg die tussen werknemers en werkge
vers via de Stichting van de Arbeid was gevonden. In mei 1943 waren ver
tegenwoordigers van het voormalige RKWV, NVV en CNV overeengeko
men "met eerbiediging van elkanders beginselen en zelfstandigheid" de al
gemeen sociaal-economische en sociaal-hygiënische belangen der werkne
mers gezamenlijk te behartigen en een permanente samenwerking tussen 
de drie genoemde centrales en haar samenstellende delen tot stand te bren
gen.16 Uit deze verklaring vloeide de installatie van de Raad van Vakcen
tralen op 15 juni 1945 rechtstreeks voort. Deze vakcentrales namen deel aan 
het georganiseerde overleg in de formeel op 17 mei 1945 in het leven geroe
pen Stichting van de Arbeid. Door de regering werden alleen deze vakorga
nisaties als officiële vertegenwoordigers van de arbeiders erkend. Alleen de 
erkende organisaties die in het bezit waren van rechtspersoonlijkheid kon
den een collectieve arbeidsovereenkomst (e.a.o.) afsluiten. De EVC, niet 
toegelaten tot de Stichting van de Arbeid, niet officieel erkend en derhalve 
ook niet gebonden, kon zich met het beleid van de samenwerkende vakcen
trales - die zich neerlegden bij het regeringsbeleid, het stakingswapen had
den ingeruild voor het overlegmodel en verhoging van de welvaart voor 
iedereen slechts mogelijk zagen door verhoogde productiviteit - niet vere
nigen. Zij demonstreerde dit met een aantal stakingen in 1945-1946, die 
soms politieke strekking hadden onder invloed van CPN-ers in de EVC 
(Indonesië-politiek; anti-Franco-acties; zuivering van collaborateurs).
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Al snel na de bevrijding werd het duidelijk dat de EVC in haar opzet om 
de Nederlandse werknemers in een eenheidsvakbeweging te verenigen al
léén niet zou slagen. Via fusie met het NVV kon die gewenste eenheid in de 
vakbeweging echter een stap naderbij worden gebracht. In de oorlog hadden 
de confessionele bonden samensmelting met het NVV afgewezen. Men was 
niet verder gekomen dan de oppervlakkige samenwerking in federatief ver
band van de Raad van Vakcentralen. Het NVV hoopte via fusie met andere 
organisaties zo sterk te worden, dat de confessionele bonden zich op den 
duur niet aan een verdergaande samenwerking zouden kunnen onttrekken. 
Naarmate het NVV zelf meer leden kreeg, zou voor het NVV de fusie dan 
ook minder belangrijk worrden. De EVC heeft achtereenvolgens twee ver
schillende strategieën gehanteerd om invloed op het centrale overleg te be
reiken: het af dwingen van erkenning als vierde vakcentrale en het streven 
naar samengaan met de grootste niet-confessionele vakcentrale. De eerste 
lijn werd in de stakingen in de havens in 1946 zichtbaar, een opzet die mis
lukte. Hiermee liep de ijdele hoop van de CPN om bij de kabinetsformatie 
in 1946 te kunnen worden betrokken - zie hoofdstuk I in dit boek - parallel.17 
Met het streven naar samenwerking met het NVV werd de lijn om als 
vierde vakcentrale te worden erkend losgelaten in ruil voor erkenning via 
fusie. Men wilde de strijd tegen het kapitalisme bundelen en sterker zijn 
dan de confessionelen.18

De in oktober 1945 begonnen onderhandelingen verliepen traag, omdat 
het optreden van de EVC steeds nieuwe moeilijkheden veroorzaakte. Toch 
slaagden de delegaties erin een rapport samen te stellen dat een basis aangaf, 
waarop de nieuw te vormen organisatie zou worden gebouwd. Dit fusierap- 
port verscheen op 8 april 1946. Ruim een maand later werd het door het 
NVV aanvaard op de voorwaarde dat de EVC de garantie zou geven, dat tij
dens de duur der verdere onderhandelingen van de zijde der EVC geen ac
ties, die gericht waren tegen de bij het NVV aangesloten bonden, zouden 
worden gevoerd. De EVC diende te aanvaarden dat bij arbeidsconflicten al
leen het wapen van overleg diende te worden ingezet. "Wilde” stakingen, 
zoals die in de havens in 1946, dienden te worden afgewezen. In meerder
heid besloot de Landelijke Advies Raad van de EVC op het zomercongres 
dat van 29 tot 31 juli 1946 in Amsterdam plaats vond met deze door het 
NVV gedicteerde regels in te stemmen. Hiermee werd afstand gedaan van 
het stakingswapen, teneinde de fusiebesprekingen te kunnen voortzetten.

In de pers trok deze discussie tussen NVV en EVC veel aandacht. Naar 
aanleiding van het Rotterdamse havenconflict, dat van april tot juli 1946 
zou duren, verklaarde Blokzijl, voorzitter van de EVC, op 8 juli 1946 in Het 
Parool: "De oplossing van het zeeliedenconflict ligt in de erkenning der 
EVC. Dan zullen de arbeiders, georganiseerd in de EVC, bij het bedrijfsleven 
worden betrokken, zoals in de Regeringsverklaring wordt uitgedrukt."19 De 
secretaris van het NVV, Van der Lende, antwoordde Blokzijl dat de erken
ning der EVC direct kon worden verkregen en wel door fusie met het 
NVV.20 Blokzijl herkende in de door Van der Lende voorgestelde oplossing 
echter niet het fusie-principe, neergelegd in het fusie-rapport van 8 april,
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waarin werd gesproken over liquidatie van beide organisaties en stichting 
van een nieuw verbond van twee gelijkwaardige partners.21 Om er zeker 
van te zijn dat het fusierapport in de EVC zou worden aangenomen werden 
intussen steeds meer bestuursposten bezet door leden van de CPN, die in 
het algemeen voorstanders waren van de fusie. Vanwege de toenemende 
communistische gezindheid van de EVC werd de voorgenomen fusie in de 
pers met steeds meer wantrouwen bekeken. Het meest gematigd reageerde 
nog Het Parool, dat sprak van "een interne zuivering gepaard gaande met de 
toeneming van de discipline".22 Het dagblad Trouw betoogde daarentegen 
onomwonden dat de EVC een mantelorganisatie van de communistische 
partij was. "Haar optreden is sinds haar bestaan zuiver destructief ge
weest."23 Deze opvatting, zoals vertolkt door Trouw, is overigens altijd bin
nen het CNV met betrekking tot de beoordeling van de EVC overheersend 
geweest. Het kon dan ook niet verbazend worden genoemd dat na de nodige 
waarschuwingen voor de EVC, het bestuur van het CNV op 11 maart 1948 - 
het anti-communisme had inmiddels in de Nederlandse politiek en 
maatschappij diepere sporen getrokken (zie hoofdstuk IX, par. Vl.a) - elke 
vorm van samenwerking met de EVC, "een mantelorganisatie van de com
munistische partij, die op haar beurt haar bevelen van elders ontvangt", 
heeft afgewezen.24

Het doorzetten van de fusie tussen NVV en EVC, tussen de met de PvdA 
gelieerde en in het regeringsbeleid ingekaderde vakbeweging enerzijds en de 
steeds meer onder de CPN-vleugels gebrachte en slechts voor tijdelijk als 
rustig beschouwde vakbeweging anderzijds, zou zeker ook de regeringscoa
litie hebben beïnvloed. Maar al te goed was men zich in kringen van de 
PvdA er van bewust dat juist de katholieken, die in hun gewesten de con
currentie van de EVC aan den lijve hadden gevoeld, de EVC bekeken als ad
dergebroed. Een fusie tussen NVV en EVC zou wel eens het gehele sociaal
democratische kamp in katholieke ogen verdacht kunnen maken. De sa
menwerking tussen PvdA en KVP kon op het spel komen te staan. De rech
tervleugel van de KVP zou de partij kunnen verwijten dat men met 
Beëlzebub, in de vorm van een partij die nauwe banden onderhield met een 
met de EVC gefuseerde vakbeweging, samenwerkte. Dat de EVC min of 
meer de duivel in eigen persoon zou herbergen was immers in de genoem
de Vastenbrief-1946 van het katholieke episcopaat, waarin het de katholie
ken kortweg verboden werd lid van de EVC te zijn, nog eens bevestigd. 
Zonder de aanvaarding van de christelijke beginselen achtten de katholieke 
bisschoppen geen staatkundige en maatschappelijke orde mogelijk. "Wan
neer wij derhalve op sociaal terrein zien, dat de Eenheidsvakbeweging, on
der het mom van nationale eenheid, haar doel nastreeft met middelen die 
onbetwistbaar een communistisch karakter verraden en daarom bij het wel
denkend deel van ons volk afkeuring vinden, is het geen vraag meer, of de 
katholieken lid mogen zijn van deze Eenheidsvakbeweging", aldus de bis
schoppen.25 "Aan katholieken, die lid daarvan zijn, moeten de H.H. Sa
cramenten geweigerd worden." Het Paasmanifest-1946 van de KAB onder
schreef met klem dit standpunt.26 Hoe er in de politieke leiding van de ka
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tholieke zuil over de EVC werd gedacht, maakte Romme nog in juni 1946 
duidelijk, toen hij onder de kop "De Eeuwige Vecht-Club" in De Volkskrant 
schreef: "Zolang de EVC niet toont, met de daad en niet alleen met de mond, 
dat zij haar koers diametraal gewijzigd heeft, is de keuze tussen haar erken
ning of niet-erkenning, de keuze tussen: vernielende klassenstrijd of op
bouwend overleg, misbruik van troepenmachten arbeiders, die tienkeer te 
goed daarvoor zijn, of het dienen van hun belangen, wegbereiding voor 
volksvreemde dictatuur of handhaving ener democratische rechtsorde, 
eeuwige vechtjasserij of gezamenlijke krachtsinspanning voor gezamenlij
ke welvaartsvermeerdering".27

Nu men naast de voorstanders van de eenheid in de vakbeweging op 
zichzelf ook nog te maken had met de "communistische activisten in de 
EVC", ontstond er onder een deel van de NVV-ers gaandeweg een sterke 
aarzeling die zich richtte tegen de communistische bijbedoelingen met de 
eenheid. Men was bij het NVV niet zo enthousiast meer over de fusieplan
nen. Het NVV won daarbij geleidelijk aan leden, zodat het Verbond niet uit 
zwakte hoefde in te gaan op de fusieplannen. Toen duidelijk werd dat de 
EVC steeds meer een apparaat van de CPN werd, besloot het bestuur van het 
NVV de vraag van de fusie met de EVC opnieuw in een hoofdbestuursver
gadering aan de orde te stellen. Op 18 maart 1947 werd besloten niet tot fusie 
met de EVC over te gaan. Vanaf 1948 ging de EVC onder invloed van het 
toenemend anti-communisme snel achteruit.28 De organisatie was te zwak 
om op nationaal niveau nog een rol van betekenis te kunnen spelen.

Voorlopig echter was de positie van de EVC, ondanks het mislukken van 
de fusie met het NVV, sterk. Op 25 maart 1947 richtte het bestuur van de 
EVC een schrijven tot de minister-president om in gehoor te worden ont
vangen. Het was duidelijk dat de EVC wegen zocht om in gelijke rang met 
de drie grote vakcentrales op landelijk niveau en met de diverse organisa
ties op categoraal niveau - bijvoorbeeld in het ambtenarenoverleg, zie 
hoofdstuk IX, par. Ill.b - te mogen meepraten. Beel begreep dat de vraag naar 
overleg met de EVC niet ontweken kon worden, toen hij op 2 april 1947 in 
de REA het EVC-verzoek aan de orde stelde. Voor het ambtenarenoverleg 
wilde hij rechtstreeks met de grote ambtenarenorganisaties praten, maar de 
bij de EVC aangesloten organisaties enkel de gelegenheid bieden te worden 
gehoord. Daarmee zou Beel in de pas blijven met zijn begin 1947 aan de 
provinciale besturen verzonden circulaire, waarin deelname van de bij de 
EVC aangesloten ambtenarenbonden aan enige vorm van besprekingen 
tussen provinciaal bestuur en ambtenaren werd afgewezen. In dit REA-be- 
raad onderstreepte minister Vos dat de EVC in sommige sectoren een over
heersende positie had. Een vakorganisatie met 100.000 leden kon niet wor
den genegeerd. In de Nationale Havenraad was de EVC-havenbond verte
genwoordigd. Drees zocht een tussenweg, omdat de drie grote vakorganisa
ties niet met de EVC wensten te onderhandelen. De regering moest deze 
wens derhalve in het beleid verdisconteren. Een delegatie van de EVC kon 
volgens hem wel te woord worden gestaan door ambtenaren van de betref
fende departementen. De REA besliste conform. Drees liet op 22 april 1947 de
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EVC in een mondeling antwoord weten dat de regering op het verzoek van 
de EVC zou antwoorden.

Toen echter de EVC achter wilde acties, die in begin juni 1947 in sommige 
bedrijven ter ondersteuning van de roep om compensatie van de gestegen 
prijzen waren losgebarsten - zie in dit hoofdstuk, par. VI.c - , werd vermoed, 
werd dit besluit van de REA om de EVC in gehoor te ontvangen terugge
draaid. De REA besliste op 11 juni 1947 om, in antwoord op een brief van de 
EVC aan de regering met de vraag om reacties op een reeks gestelde proble
men, een door Drees tamelijk scherp geformuleerd antwoord over te ne
men, waarin de deur voor de EVC werd dichtgeslagen. In dit antwoord werd 
de EVC ervan beschuldigd op allerlei punten moeilijkheden te maken en 
bedreigingen te uiten, alsook pogingen in het werk te stellen de productie in 
het land te verstoren. De regering achtte het derhalve niet opportuun met 
de EVC verder van gedachten te wisselen. Beel heeft als minister van Bin
nenlandse Zaken met de burgemeester van Amsterdam gesproken over de 
positie van de EVC in het georganiseerd overleg aldaar. Vanwege de bijzon
dere positie van de bij de EVC aangesloten Bond van Nederlands Over
heidspersoneel (BNOP) onder het gemeentepersoneel in Amsterdam was 
deze bond daar toegelaten. Beel heeft de betrokken burgemeester, mr. A.J. 
d'Ailly laten weten het op prijs te stellen wanneer het overleg met de BNOP 
zou worden beëindigd, indien deze EVC-bond zou afsturen op staking van 
het gemeentelijk personeel. De ontwikkelingen in 1947-1948 zouden de re
gering alleen maar stijven in het negeren van de EVC, die door de afschei
ding van de Rotterdamse vleugel in maart 1948 (Onafhankelijk Verbond 
van Bedrijfsorganisaties) geheel in CPN-vaarwater kwam. In deze houding 
wist de regering zich gesteund door het overgrote deel van de volksverte
genwoordiging, zoals dat nog uitvoerig aan de orde zal komen in hoofdstuk 
IX, par. VI: Anticommunisrne: de bescherming van de binnenlandse orde en 
veiligheid. Deze houding van de regering kwam onder meer tot uiting in de 
behandeling van het vraagstuk van de verlening van rechtspersoonlijkheid 
aan de EVC. Om deze rechtspersoonlijkheid te verwerven had de EVC de 
statuten ter goedkeuring aan de minister van Justitie gezonden. Minister 
Van Maarseveen heeft daarop deze zaak aan de ministerraad voorgelegd. 
Zelf was hij van oordeel dat goedkeuring moest worden geweigerd. De EVC 
zou namelijk niet hebben gehandeld in overeenstemming met de eigen sta
tuten en zich met name niet onafhankelijk van iedere politieke partij heb
ben opgesteld. Verder zou de EVC hebben gebruik gemaakt van het onde
mocratische middel van de politieke staking. De Raad besliste, conform het 
voorstel van Van Maarseveen, afwijzend op de aanvrage van de EVC.29

b. Arbeidsconflicten
Voor het doen slagen van de geleide loonpolitiek was het begrijpelijk dat 

in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 1945, Stbl. F. 214, - 
tot 1970 van kracht - de bemoeiingen van de overheid met de arbeidsver
houdingen op de voorgrond werden gesteld. Daarnaast moest de arbeidsrust 
zijn verzekerd, wilde een geleidelijke wederopbouw slagen. Hoewel er bij de
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betrokken partijen een grote mate van overeenstemming bestond over de 
noodzakelijkheid van versnelde opvoering der productie ten behoeve van 
het herstel, wilde de vakbeweging niet onvoorwaardelijk haar medewerking 
aan dit streven verlenen. "Hebben wij", zo verklaarde de Katholieke Arbei
dersbeweging, "voldoende verantwoordelijkheidszin tegenover de gemeen
schap om de juistheid van dat streven te erkennen, anderzijds wensen wij 
het zekere gevoelen te bezitten dat de profijten van een verhoogde produc
tie niet aan directeuren, commissarissen en kapitaalbeleggers geheel of in 
hoofdzaak ten goede komen, doch vooral aan hen, die door hun noeste ar
beid die productieverhoging mogelijk maken. Dat vaak grote kapitalen zul
len dienen te worden geïnvesteerd door vernieuwingen en aanvullingen, 
zal iedere arbeider willen begrijpen, indien tegenover hem open kaart ge
speeld wordt."30 Tegenover de loyale medewerking aan het door de over
heid uitgezette beleid stelde de KAB onder meer de volgende verlangens 
voor de toekomst: herstel van het evenwicht tussen lonen en prijzen, tot
standkoming van de bedrijfsorganisatie, praktische erkenning van het recht 
op en de plicht tot arbeid, herziening der sociale verzekeringswetgeving en 
een verplichte pensioen- en vakantieregeling voor alle werknemers.

In een adres van 25 juli 1946 - nadat het kabinet-Beel was gevormd - 
maakte het NVV zijn oordeel omtrent de sociale en economische politiek 
kenbaar. Naast de verhoging van de arbeidsproductiviteit werden onder 
meer de volgende punten als urgent naar voren gebracht: socialisatie van 
het mijnbedrijf en De Nederlandsche Bank, invoering van de PBO, controle 
op de winstvorming en herziening van de sociale verzekering.31 In het door 
het CNV voorgestane programma kwam de door het verbond krachtens 
haar beginsel voorgestane gedachte van samenwerking en overleg sterk tot 
uiting. De gedachten van het CNV over de sociale positie van de arbeiders 
sloten overigens in hoofdlijnen praktisch aan bij de hierboven genoemde 
algemene desiderata.32 Enkele van deze desiderata konden in de periode- 
Beel, zoals in het vorig .en in dit hoofdstuk beschreven, worden aangepakt, 
zoals de voorbereiding van de wetgeving op de PBO en de ondernemings
raden, een onderzoek naar de herziening van de sociale verzekeringen, de 
indiening van een wetsontwerp inzake de bedrijfspensioenfondsen.

Inzake het loon- en prijsbeleid kon de vakbeweging er slechts het beste 
van hopen. De prijsbepaling was grotendeels aan overheidsregels onder
worpen. De Troonrede-1946 had beloofd dat een scherp toezicht op de prij
zen er voor zou waken, dat iedere verhoging der productie zoveel mogelijk 
ten goede zou komen aan een vermindering van de bestaande spanning 
tussen lonen en prijzen. Zoals in de slotparagraaf van dit hoofdstuk zal 
worden uiteengezet, was ook de loonpolitiek een zaak van overheidsregels. 
De vakorganisatie had op dit terrein feitelijk haar onafhankelijkheid prijs 
gegeven. De loonpolitiek werd immers voor de hoofdzaken op centraal ni
veau door de regering, de Stichting van de Arbeid - werkgevers-werknemers
- en het College van Rijksbemiddelaars bepaald ("geleide loonpolitiek"). 
Volgens art. 17 van het BBA 1945 was het College van Rijksbemiddelaars 
bevoegd het loonpeil vast te stellen en kon hetzelfde College toestemming
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verlenen van dit loonpeil af te wijken.33 Nu dit College wettelijk was aan
gewezen om de Ioonvloer, het loonplafond en het onderscheid in beloning 
tussen geoefenden, geschoolden en ongeschoolden vast te stellen, mocht de 
werkgever niet om hem moverende redenen zelf afwijkende lonen uitbeta
len. Ook mocht hij het gevaar van staking niet aanvoeren als een motief, 
dat hem dwong hogere dan de wettelijk toegestane lonen te betalen. Deze 
inperking van de zeggenschap van werkgevers en werknemers over de lo
nen werd ook door de Hoge Raad gesanctioneerd. Bij drie arresten, van 14 
december 1948, 18 januari 1949 en 1 februari 1949, resp. N.J. nrs. 550, 551 en 
552, kreeg de Hoge Raad de vraag te beantwoorden of de werkgever nog 
verplicht was zich aan een wettelijke regel te houden, indien naleving er
van het gevaar zou meebrengen, dat de werknemers het werk zouden neer
leggen. De Hoge Raad besliste dat dreigende werkstaking niet als voldoende 
reden kon worden beschouwd om de werkgever van een in het algemeen 
op hem rustende verplichting ontslagen te achten.

Hoewel in het BBA geen rechtstreeks stakingsverbod was neergelegd, 
werd toch ook op het gebied van het stakingsrecht de vrijheid van de be
drijfsgenoten drastisch beperkt; slechts voor zover met de staking doelein
den werden nagestreefd, die lagen binnen het vlak van hetgeen door het 
College van Rijksbemiddelaars bindend was vastgesteld, was zij geoor
loofd.34 Tegen een uitdrukkelijk stakingsverbod, door de Londense wetgever 
niet nodig geacht, had Drees bij het overleg over de oprichting van de Stich
ting van de Arbeid gewaarschuwd: "De verhoudingen in onze maatschappij 
zijn niet zo, dat de arbeiders voorgoed van het middel der staking kunnen 
afzien."35 Bij de formatie-1946 was in de eerste programma-opzet door Beel, 
in aansluiting met name op de visie bij de KAB dat het stakingswapen niet 
meer paste bij de publiekrechtelijke ordening op sociaal-economisch terrein 
en de daarmee te bereiken conflictenverzoening, wél een soort stakingsver
bod opgenomen, maar door Drees wederom bestreden. De beoogde rege
ringspartners kwamen daarop, zoals in hoofdstuk I(par. III.b.2) beschreven, 
een tekst overeen, waarbij in afwachting van een algehele rechtsorde voor 
de arbeidsverhoudingen overheidsmaatregelen werden afgekondigd voor 
het geval een staking een ernstige stagnatie voor de wederopbouw zou bete
kenen. Dit voornemen is een dode letter gebleven, zowel in de periode-Beel 
als daarna.36 Er werd op vertrouwd dat de werknemers zouden inzien, dat 
met werkstakingen in de overgangstijd geen veranderingen in de arbeids
voorwaarden zouden kunnen worden doorgezet. Er kwam een nauwe sa
menwerking tussen de "erkende" vakbeweging en ondernemersorganisaties 
in de Stichting van de Arbeid. Medio 1948 verklaarde de regering: "De ver
heugende samenwerking tussen de georganiseerde werkgevers en de arbei
dersbeweging in ons land, die in de Stichting van de Arbeid tot ontplooiing 
is gekomen, heeft in belangrijke mate er toe bijgedragen, dat ernstige sociale 
botsingen werden voorkomen en is in niet geringe mate ten goede gekomen 
aan de sociaal-economische wederopbouw van ons geteisterd vaderland."37

In het eerste jaar na de oorlog kwam het toch nog tot talrijke arbeidscon
flicten. De stakingen die in deze periode werden uitgeroepen waren veelal
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"wilde" stakingen, dat wil zeggen niet door een vakvereniging geleide sta
kingen, of stakingen georganiseerd door verenigingen die niet behoorden 
tot de vakverenigingen die gebundeld waren in de erkende vakcentrales 
NVV, KAB en CNV. De besturen van de erkende bonden keerden zich 
scherp tegen deze stakingen. De grootste stakingsbeweging in de na-oorlogs- 
jaren was de zeelieden- en havenarbeidersstaking, die duurde van april tot 
juli 1946. Op 3 juli 1946 adviseerde de voor de staking verantwoordelijke 
Eenheidsvakcentrale (EVC) de stakers het werk te hervatten, zonder dat één 
van hun eisen was ingewilligd.38 Hierna brak een periode van rust aan, 
waarin niet alleen door vakcentrales gesteunde acties uitbleven, maar ook 
de EVC het stakingswapen tijdelijk had opgeborgen. Een belangrijke reden 
hiervoor was, naast het gunstig stemmen van de publieke opinie, gelegen in 
de wens van de EVC om via fusie met het NVV deel te worden van een 
"erkende vakcentrale". Zoals al in de vorige subparagraaf beschreven had de 
EVC zich neergelegd bij de eis van het NVV om het wapen van overleg in 
plaats van dat van staking voor het oplossen van arbeidsconflicten te hante
ren. Pas enige maanden na de fusieafwijzing door het NVV op 18 maart 
1947 zou de EVC haaar houding ten opzichte van het stakingswapen wijzi
gen.39 De EVC en de daarmee verbonden organisaties werden vervolgens, 
zoals al genoemd, het mikpunt van boycotacties van de kant van de over
heid.

Het waren de troepenverschepingen naar Nederlands-Indië in september 
1946, net na het begin van de besprekingen over fusie tussen NVV en de 
EVC, die een uitdaging hebben gevormd voor de EVC én voor de CPN, die 
in de EVC veel invloed had en op dat moment nog de samenwerking met 
de sociaal-democraten in de politiek en met het NVV op sociaal terrein na
streefde. Op 21 september 1946 werden in Amsterdam zonder de nodige ver
gunningen protestdemonstraties tegen de troepenverschepingen gehouden. 
Bij schermutselingen met de politie viel één dode, een burger. De Waarheid. 
legde de verantwoordelijkheid hiervoor bij de politie.40 Hoewel de CPN 
noch de EVC de demonstraties hadden georganiseerd, kon niet voorbij ge
gaan worden aan het feit dat veel communisten en EVC-ers onder de de
monstranten te vinden waren geweest. In de Tweede Kamer zou Wagenaar 
(CPN) op 25 september 1946 Beel en de minister van Oorlog interpelleren 
over de gebeurtenissen in Amsterdam en in een motie om stopzetting van 
de troepenverschepingen vragen. Daarmee plaatste de CPN zich toch achter 
de demonstraties.41 Op 24 september 1946 was in verschillende bedrijven in 
Amsterdam en de Zaanstreek tegen dit uitzenden van troepen naar Neder- 
lands-Indië uit protest gestaakt. Deze politieke staking, die vooral in Am
sterdam massale vormen had aangenomen, werd vanzelfsprekend door de 
grote vakverenigingen niet gesteund. Ook de EVC, gebonden aan de fusiere
gels van het NVV, steunde de acties officieel niet. Deze politieke staking 
moest derhalve wel in tijdsduur beperkt blijven, maar heeft precies als de 
actie in de haven van Rotterdam in maart 1946 gericht tegen Franco-Spanje 
wel als signaal gefunctioneerd. Van de september-gebeurtenissen wordt el
ders in dit boek uitvoerig verslag gedaan (hoofdstuk XIV.B).
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Arbeidsconflicten van enige omvang deden zich gedurende de resterende 
maanden van 1946 niet voor. Vooral als gevolg van de langdurige zeelie
den- en havenarbeidersstaking in het voorjaar van 1946 was het aantal door 
staking verloren werkdagen in dat jaar tot ongekende hoogte opgelopen: 
681.600. In 1947 en 1948 ging een beduidend geringer aantal werkdagen ver
loren.

jaar aantal
stakingen

aantal betrokken 
werknemers

aantal verloren 
werkdagen

1946 270 72.100 681.600
1947 272 59.900 203.400
1948 183 17.700 131.400

Bovenstaand staatje van het CBS42 laat zien dat de meeste arbeidsconflic
ten plaatsvonden in 1946, het jaar waarin de EVC haar grootste omvang be
reikte.43 De afwijzing door het NVV van de fusie met de EVC in maart 1947 
had aanvankelijk geen verhoogde stakingsactiviteit tot gevolg. De stakin
gen, die in deze periode voorkwamen en in dit hoofdstuk onder par. VI, Het 
loon- en prijsbeleid, subpar. d, nog nader aan de orde zullen komen, werden 
niet door de EVC, maar door bedrijfsgroepen van de CPN georganiseerd.44

Als protest tegen de eerste politiële actie in Nederlands-Indië op 21 /22 juli
1947 kwamen hier en daar enkele politieke stakingen zoals in september
1946 voor, doch de omvang van deze acties was gering. De EVC, die gehoopt 
had via eenheid in actie met de NVV inzake Indonesië alsnog tot samen
werking te komen, kreeg geen steun van de erkende vakorganisaties in haar 
oproep tot stakings- en boycotacties, Zowel het NVV als de KAB en het CNV 
verklaarden dat zij een staking gericht tegen het beleid van de regering ten 
zeerste afkeurden. Wel sprak het NVV haar grote afkeuring over de poli
tiële actie uit in een gezamenlijk met de EVC en het Wereld-Vakverbond 
aan de regering gezonden telegram, waarin werd aangedrongen op beëindi
ging van militair optreden in Indonesië.45

Inmiddels legden landarbeiders in Groningen op 20 juli 1947 het werk 
neer als protest tegen de lage lonen. De staking breidde zich uit en omvatte 
op 29 juli 4500 man. Deze actie, die was gericht op het verkrijgen van een 
forse loonsverhoging voor alle landarbeiders eindigde na 14 dagen, toen het 
stakingscomité ging onderhandelen met het College van Rijksbemiddelaars.

In augustus 1947 sloot een groot aantal bakkers over het gehele land 
gedurende drie dagen de zaak als protest tegen het verbod van minister 
Mansholt de broodprijs met één cent te verhogen. Het bakkersconflict en de 
hierop gevolgde interpellatie-Hacke (PvdV) zullen in hoofdstuk VII nog 
uitgebreid aan de orde komen.

Bij de Amsterdamse "Stoommeelfabriek Holland" ontstond in dezelfde 
periode een conflict waarbij het aanvankelijk ging om het verkrijgen van 
een prestatietoeslag van 15%. In juli 1947 had de Unie van Fabrieksarbei- 
dersbonden aan de werkgevers laten weten dat zij de c.a.o.-meelindustrie 
niet ongewijzigd wilde verlengen. De aanvankelijk door de Uniebonden en
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de EVC gevoerde actie werd door de fabriekskernen overgenomen, toen 
duidelijk werd dat het College van Rijksbemiddelaars deze "gecamoufleerde 
verhoging van het basisloon" niet zou goedkeuren. Op 24 augustus 1947 
weigerde de directie van "Holland" een onderhoud met de fabriekskern 
over de gevraagde toeslag. De directie - via haar werkgeversorganisatie ge
bonden aan de c.a.o. - liet weten dat zij voor de fabriekskern over lonen en 
arbeidsvoorwaarden niet te spreken was. Hierop besloten de arbeiders in 
staking te gaan. Op 25 augustus legden ongeveer 150 arbeiders het werk neer 
en begon één van de langste na-oorlogse stakingen. De directie ontsloeg de 
stakers en militairen werden voor het vervoer van meel ingezet. Daarop 
volgde een sympathiestaking bij de meelfabriek "Ceres". Het kabinet was 
over deze stakingsactie bij de meelfabrieken zeer verontrust vanwege de 
mogelijke precaire voedselvoorziening. De gedachte om de bedrijven of de 
werkkrachten door de overheid te laten vorderen werd echter weinig effec
tief geacht. Andere bedrijven konden immers de productie opvoeren om de 
voedselvoorziening veilig te stellen. Intussen zou vanuit het ministerie 
van Sociale Zaken overleg worden gevoerd met de directie van de meelfa
briek "Holland" en de Raad van Vakcentralen. Het heeft allemaal weinig 
uitgehaald, want de staking bij "Holland" zou bijna zeven maanden duren. 
Inmiddels was het zwaartepunt van het conflict verschoven van een geschil 
tussen de directie en de werknemers naar een botsing tussen de vakbonden 
en de fabriekskern. Toen alle pogingen om tot een bevredigende oplossing te 
komen waren mislukt, werd de staking met ingang van 25 maart 1948 opge
heven. Geen van de eisen der stakers was ingewilligd.46

De strijd tegen de zwarte lonen door de regering, in samenhang met de 
"stille loonronde" van eind 1947 (zie verderop in dit hoofdstuk onder par.
Vl.f) - waarbij de c.a.o.-lonen iets werden verhoogd, maar onder de veelal 
zwarte beloning in sommige sectoren als de bouw en de textiel bleven - 
leidde tot enkele slechts door de EVC gesteunde stakingsacties, zoals eind 
oktober - begin november 1947 in de textiel en begin 1948 bij Amsterdamse 
bouwvakkers. Alleen de laatste staking had enig succes: de tariefgrens voor 
alle bouwvakkers werd opgetrokken en er kwam een vaste toeslag. De EVC 
spon er garen bij.47

c. Naar een wettelijke regeling van ondernemingsraden
Onmiddellijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog is de overheid 

zich gaan bezighouden met het vraagstuk van samenwerking van werk
gevers en werknemers binnen de onderneming. In de regeringsverklaring, 
waarmee het kabinet Schermerhorn-Drees zich op 27 juni 1945 tot het Ne
derlandse volk richtte, kwam de volgende passage voor: "De werkers van 
hoog tot laag zullen zowel in openbare bedrijven als in particuliere onder
nemingen bij het bedrijf moeten worden betrokken op een wijze, die hen 
doet gevoelen, dat met hun rechten, verlangens en gevoelens rekening 
wordt gehouden, maar dat zij dan ook mede verantwoordelijk zijn en dat 
een goede vervulling van hun taak een maatschappelijke plicht is. In de lei
ding van de bedrijfsorganisatie zullen arbeidersvertegenwoordigers zitting
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moeten krijgen, terwijl in ondernemingen van enige omvang onderne
mingsraden voor georganiseerd overleg tussen de ondernemer en de verte
genwoordigers van het personeel dienen te worden gevormd."48

Aan de Stichting van de Arbeid werd verzocht de regering over de 
wenselijkheid van een wettelijke regeling van de ondernemingsraden te 
adviseren. Een commissie uit de Stichting van de Arbeid zette in een rap
port van 16 juli 1946 haar gezichtspunten uiteen omtrent de doelstelling, 
taak en bevoegdheden van het in het leven te roepen orgaan.49 Het rapport 
kon geen algemene instemming vinden bij het bestuur; vooral van werk- 
nemerszijde waren er ernstige bezwaren. In een nota van het bestuur van de 
Stichting aan de minister van Sociale Zaken werden begin 1947 enkele al
gemene uitgangspunten geformuleerd, waaraan een wettelijke regeling van 
ondernemingsraden zou moeten voldoen.50 De voornaamste punten be
troffen de structuur van een wettelijke regeling, de taak en de methode van 
kandidaatstelling. Het bestuur achtte het wenselijk een wettelijke regeling 
ten aanzien van dit onderwerp te beschouwen als een onderdeel van de 
wettelijke regeling der bedrijfsorganisatie. De taak van de personeelsverte
genwoordiging zou moeten bestaan "in overleg, toezicht, uitvoering of re
geling van alle aangelegenheden de onderneming betreffende, welke in 
verband met de aard en de omstandigheden van de onderneming en binnen 
het kader ener publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie daarvoor in aanmer
king dienen te komen, zulks onder erkenning van de zelfstandige functie 
van de met het beheer in de onderneming belaste instantie". Het bestuur 
van de Stichting was het erover eens, dat het gewenst was de kandidaten 
voor de personeelsvertegenwoordiging in eerste instantie te doen stellen 
door de erkende vakverenigingen.

Bij beschikking van de minister van Sociale Zaken van 21 december 1946 
werd vervolgens een gemengde (werkgevers-werknemers) commissie inge
steld, onder voorzitterschap van de toenmalige secretaris-generaal van het 
ministerie van Sociale Zaken, Van Rhijn, aan welke commissie de regering 
opdracht gaf het vraagstuk ener wettelijke regeling van de ondernemingsra
den nader te bestuderen. Met inachtneming van de door de Stichting van de 
Arbeid geformuleerde algemene gezichtspunten bracht deze commissie-Van 
Rhijn op 19 september 1947 haar rapport uit in de vorm van een ontwerp 
van wet met Memorie van Toelichting.51 Het advies van de Stichting van 
de Arbeid had zich destijds uitgesproken voor een wettelijke regeling bin
nen het kader van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. In de commis
sie-Van Rhijn stelde een meerderheid zich eveneens op het standpunt, dat 
een wettelijke regeling van de ondernemingsraden in één wet te samen met 
de bedrijfsorganisatie diende te geschieden. De in het ontwerp voorkomen
de bepalingen beperkten zich tot het aangeven van enkele algemene begin
selen; taak en bevoegdheden werden dan ook in zeer algemene termen ge
formuleerd. Hierbij werd de taakomschrijving zoals deze was vervat in de 
nota van het bestuur van de Stichting van de Arbeid overgenomen.

Tijdens de debatten over de begroting van Sociale Zaken, op 3 december 
1946, bleek dat er ook in de Tweede Kamer geen eenstemmigheid bestond
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over de wijze waarop ondernemingsraden moesten worden geregeld. De 
AR-afgevaardigde Stapelkamp wilde de medezeggenschap der arbeiders in 
de onderneming uitsluitend zien als onderdeel en uitvloeisel van de mede
zeggenschap in de bedrijfstak en de hele materie zodoende regelen binnen 
het kader van de bedrijfsorganisatie.52 Zijn betoog werd door Hooij (KVP) en 
Kikkert (CHU) onderschreven.53 Drees had er geen bezwaar tegen om de re
geling van ondernemingsraden te betrekken bij de PBO, indien deze spoedig 
op gang zou kunnen komen. Toch achtte hij ook afzonderlijke totstandko
ming van beide regelingen denkbaar.54

Het ontwerp van de commissie-Van Rhijn werd gepubliceerd op grond 
van de overweging - zo schreef de minister van Sociale Zaken in een inlei
ding - dat een discussie over dit onderwerp op een zo breed mogelijke basis 
zou kunnen bijdragen tot verdieping van de rechtsovertuiging door bezin
ning over het onderwerp.55 Het rapport werd inderdaad een nieuw uit
gangspunt voor een uitgebreider discussie over de ondernemingsraden. 
Vooral de in de toelichting op het voorstel-Van Rhijn voorkomende con
statering dat de ondernemingsraad gezien moest worden als een "in de pri
vate sfeer uitmondend verlengstuk van de publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie"56 werd bezwaarlijk geacht.57 In een nota aan de minister van Sociale 
Zaken benadrukte de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging het ver
schil in niveau, karakter en samenstelling tussen PBO en ondernemingsra
den; alleen op organisatorisch gebied was er enige samenhang.58 Van werk
geverszijde werd tevens de vrees geuit, dat de verplichting tot het instellen 
van ondernemingsraden de natuurlijke groei naar de ondernemingsraden 
zou kunnen stuiten.59 Het NVV bepleitte zonder meer totstandkoming van 
een zelfstandige wettelijke regeling die het instellen van ondernemingsra
den wettelijk zou verplichten, in plaats van over te laten aan de toekomsti
ge bedrijfschappen.60 KAB en CNV spraken zich uit vóór regeling van de 
ondernemingsraden binnen het raam van de bedrijfsorganisatie.61

Ook in de Staten-Generaal bleven de meningen hierover verdeeld. Bij de 
debatten in de Tweede Kamer over de begroting van Sociale Zaken voor 
1948, verklaarde de PvdA-fractie zich bij monde van Van den Born akkoord 
met het minderheidsstandpunt van de commissie-Van Rhijn. "Koppeling 
van deze twee zaken zal tot een ernstige vertraging van de ontwikkeling der 
medezeggenschap in de onderneming leiden", aldus Van den Born.62 KVP, 
CHU en ARP toonden zich voorstanders van het meerderheidsstandpunt. 
De CPN kwam aan de vraag naar koppeling van beide regelingen niet eens 
toe en verwierp het rapport van de commissie-Van Rhijn in zijn totaliteit. 
Met de werkgever als voorzitter en zonder medezeggenschap van de arbei
ders in economische aangelegenheden ging deze vorm van samenwerking 
volgens de CPN teveel in de richting van een "fascistische corporatieve be
drijfsorganisatie".63

Juist toen de openbare disucssie over dit rapport wat op gang was geko
men, besloot de ministerraad in juni 1948 om het ontwerp van de commis
sie-Van Rhijn apart, als een afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen, los van 
een wet op de bedrijfsorganisatie 64 Het is opmerkelijk dat daarmee afstand
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werd genomen van hetgeen de Stichting van de Arbeid, een meerderheid in 
de commissie-Van Rhijn - niet de ambtelijke vertegenwoordiging -, de 
commissie-Van der Ven inzake de bedrijfsorganisatie (aan wie het voorstel 
van de commissie-Van Rhijn was voorgelegd) en een belangrijk deel van de 
Kamers had gewenst en verwacht: de ondernemingsraad als onderdeel van 
de PBO. Sociale Zaken had echter het ontwerp-ondernemingsraden zeer snel 
klaar. Men was niet bereid met de indiening ervan te wachten totdat het 
moeilijke PBO-wetsontwerp - waar zoals gezegd meer partijstandpunten in 
moesten worden verzoend - klaar zou zijn. Bovendien viel de PBO-materie 
in beginsel onder Economische Zaken (zie dan ook hoofdstuk V, par. II. e).65

Een maand later, juli 1948, werd onder verantwoordelijkheid van de mi
nister van Sociale Zaken een wetsontwerp inzake de ondernemingsraden bij 
de Tweede Kamer ingediend. De reacties op het rapport-Van Rhijn, alsmede 
het feit dat het verband met de PBO toch reeds losser was gemaakt dan in het 
rapport der commissie was voorzien, hadden de regering "na rijp beraad" 
doen besluiten tot de indiening van dit afzonderlijk wetsontwerp, aldus de 
Toelichting.66 De regering was van mening dat het verband met de PBO - 
aan de toporganisatie van de PBO, de SER, was een belangrijke taak met be
trekking tot de ondernemingsraden toebedacht, namelijk te bepalen wan
neer voor een bedrijfstak de verplichting tot het instellen van een onder
nemingsraad van kracht werd - een afzonderlijke wettelijke regeling van de 
ondernemingsraden niet in de weg stond.67 Dit ontwerp-Drees week op ver
schillende belangrijke punten af van het resultaat van het door de georgani
seerde belanghebbenden gevoerde overleg. De wettelijke verplichting tot het 
instellen van een ondernemingsraad was vastgelegd voor ondernemingen 
met 25 of meer werknemers. Sancties op niet-naleving door de in aanmer
king komende bedrijven waren niet in het ontwerp opgenomen (het zou er 
toe leiden dat in juli 1957, vier jaar nadat de uitvoering van de wet voltooid 
had moeten zijn, slechts 800 van de 5000 ondernemingen die aan de wet ge
volg hadden moeten geven een ondernemingsraad kenden). Taak en be
voegdheden van de raad waren nu, anders dan in het voorontwerp, nader 
geformuleerd. De bevoegdheden bleven beperkt, namelijk adviserend en 
controlerend, onder uitsluiting van zaken die bedrijfstakgewijze dienden te 
worden behandeld (sociaal gebied; productieregelingen) en die de positie 
van de onderneming op de markt betroffen. De ondernemingsraad had tot 
taak - onder erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer - 
"door overleg inzake, toezicht op en uitvoering of regeling van alle aange
legenheden, de onderneming betreffende, welke in verband met haar aard 
en met de omstandigheden daarvoor in aanmerking komen en door het be
vorderen van een goede verstandhouding en samenwerking in de onder
neming, naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren 
der onderneming" (art 4). Ook in het nieuwe ontwerp bleef de kandidaat
stelling door ongeorganiseerden - zeer tegen de zin van de grote vakcentra
les - mogelijk, al is dat in het uiteindelijke wetstekst zo geformuleerd dat de 
erkende vakbonden de kandidaatstelling van de werknemers in eerste aan
leg zouden regelen. Ofschoon samenhang vertonend met de wet op de be
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drijfsorganisatie - doordat aan de SER de al genoemde bevoegdheid inzake 
de instelling van een ondernemingsraad was toegedacht -, is de regeling van 
de ondernemingsraden, die op 2 februari 1950 door de Tweede Kamer en op 
4 mei 1950 door de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming werd aan
vaard (Stbl. K  174, 4 mei 1950), los gemaakt van die voor de PBO, die ove
rigens toch nog eerder in het Staatsblad kwam (27 januari 1950, Stbl. K. 22).68 
De parlementaire behandeling van dit wetsontwerp Ondernemingsraden zal 
in een volgend deel van de na-oorlogse parlementaire geschiedenis van 
Nederland aan de orde komen.

Hierbij zij er op gewezen dat de minister van Justitie, Van Maarseveen, 
de Stichting van de Arbeid om advies heeft gevraagd inzake de herziening 
van het vennootschapsrecht met het oog op uitbreiding van de medezeg
genschap in de onderneming voor de factor arbeid, met name in vennoot
schappen met veel personeel. Zoals in het hoofdstuk VIII, Justitie, onder 
par. m.b.2, zal worden uiteengezet, heeft deze advisering niets opgeleverd en 
zou pas in de jaren '60 alsnog vooruitgang inzake de herziening van het 
ondernemingsrecht kunnen worden geboekt.

d. De zvet Plaatsing van minder-valide arbeidskrachten
Mede door de omstandigheid dat als gevolg van de Tweede Wereldoorlog 

Nederland nog een belangrijk aantal oorlogsinvaliden telde, ontstond uiter
aard de behoefte aan een wettelijke verplichting tot opneming van minder- 
valide arbeidskrachten in het productieproces. Al tijdens de bezetting had de 
regering in Londen er mee gerekend dat alleen al de ca. 500.000 geronselde 
arbeidskrachten voor Duitsland ("Arbeitseinsatz") wel eens in een zeer 
slechte conditie zouden kunnen verkeren. In het derde deel van het Lon- 
dense rapport "Sociale Zekerheid", geschreven door dr. B.H. Sajet, werd dit 
probleem al gesignaleerd.69 Het resultaat was een in Londen uitgedokterde 
versie van een ontwerp van wet tot (verplichte) plaatsing van minder va
lide arbeidskrachten.70

In februari 1946 werd in Nederland door de minister van Sociale Zaken 
een commissie van voorbereiding ingesteld die tot taak kreeg de mogelijk
heden tot plaatsing van minder-valide arbeidskrachten te bestuderen. Voor
zitter van deze commissie was de directeur-generaal van het Rijksarbeids
bureau A.N. van Mill. Het door de commissie voorbereide wetsontwerp 
werd op 10 april 1947 bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Het beoogde 
de inschakeling van personen met aangeboren of verworven lichamelijke 
of geestelijke gebreken of afwijkingen in het arbeidsproces. De voor deze ca
tegorie destijds gebruikelijke term "onvolwaardige arbeidskrachten" werd in 
het ontwerp vervangen door de minder aanvechtbare term "minder-valide 
arbeidskrachten". De door de regering beoogde regeling lag overigens in de 
lijn van een op 12 mei 1944 door de 26e Internationale Arbeidsconferentie te 
Philadelphia aangenomen aanbeveling, welke ten aanzien van de plaatsing 
der minder-validen de volgende bepaling bevatte: "Bijzondere maatregelen 
zouden moeten worden genomen, om aan invalide arbeiders gelijkheid van 
arbeidskansen te waarborgen ten opzichte van andere arbeiders op grondslag
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van hun geschiktheid. De werkgevers zouden door een ruime publiciteit of 
door andere middelen er toe moeten worden bewogen en, indien nodig 
moeten worden verplicht, om een redelijk aantal invaliden in dienst te 
nemen."

In het wetsontwerp werd het stelsel van algehele vrijwilligheid, dat on
voldoende resultaten opleverde bij het streven om minder-validen in het 
arbeidsproces te doen opnemen, verlaten. Als eerste reden hiervoor gaf de 
Memorie van Toelichting aan, dat het principieel niet juist moest worden 
geacht dat het uitsluitend van de goede wil van de werkgevers zou afhangen 
of de minder-validen een plaats in het productieproces zouden krijgen. 
"Vervolgens worden bij een stelsel van vrijwilligheid de lasten, voortvloei
ende uit de bijzondere zorgen, die de plaatsing van minder-valide arbeids
krachten meebrengt, ongelijkmatig verdeeld." Tenslotte dreigt bij het ont
breken van een wettelijke verplichting steeds het gevaar dat bij neergang 
van de conjunctuur een groot deel van de vrijwillig geplaatste minder-vali
den het eerst werkloos zal worden."71

De kern van de wet was neergelegd in artikel 3, eerste lid, waarvan de za
kelijke inhoud luidde, dat iedere werkgever met meer dan 20 werknemers 
in dienst, bij aanstelling van nieuw personeel verplicht was minder-valide 
arbeidskrachten in dienst te nemen, indien zich onder de bij het gewestelijk 
arbeidsbureau ingeschrevenen kandidaten bevonden, die in staat geacht 
konden worden het in de onderneming te verrichten werk te doen. Een 
plicht tot inschrijving als minder-valide arbeidskracht kende het ontwerp 
niet. Het totaal aantal personen, waarop het ontwerp betrekking had, werd 
gesteld op ongeveer 50.000.72

Bij de mondelinge behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Ka
mer, op 4 juli 1947, werd voornamelijk gediscussieerd over de bepaling om
trent de hoogte van het loon. In het wetsontwerp was voorgesteld dat min
der-valide arbeidskrachten recht zouden hebben op het volle loon. Van li
berale zijde werd een loonbepaling voorgesteld, waarbij de minder-valide 
arbeidskracht naar evenredigheid van zijn prestatie recht zou hebben op het 
volle loon.73 Ook Stapelkamp (AR) toonde zich voorstander van loonbepa
ling overeenkomstig de arbeidsprestatie. In zijn gedachtengang - in een eer
der stadium was door de commissie van voorbereiding een soortgelijk 
voorstel geopperd - zou dit loon dan van rijkswege moeten worden aange
vuld.74 Hiertegen had Drees grote bezwaren. "Men moet zich geen illusies 
maken over de situatie, die dan zou intreden. Er zou bij de werkgevers ten 
aanzien van allerlei minder-valide arbeiders, mensen die inderdaad hun 
man staan, het belang ontstaan om minder te betalen. Het daartegenover- 
staande belang van de betrokkene zou niet groot zijn, want hij zou weten, 
dat zijn loon toch wordt aangevuld."75 De bewindsman stelde zich op het 
standpunt dat men geen absolute tegenstelling moest zien tussen betaling 
naar arbeidsprestatie of het volle loon. Uitgaande van het gewone loon was 
voor het geval dat het verschil in arbeidsprestatie met de normale arbeider 
te groot werd in het ontwerp een aparte regeling getroffen. Onder bepaalde 
omstandigheden en waarborgen kon dan worden berust in een lagere beta
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ling, die met de prestatie verband hield. Het wetsontwerp oogstte in het ka
tholieke kamp bewondering. In de Tweede Kamer bracht Van Vliet (KVP) 
namens zijn fractie de waardering voor deze regeling in lovende woorden 
tot uiting.76 Het Kamerlid De Kort benadrukte in het Katholiek Staatkundig 
Maandschrift dat deze wet, die zijns inziens volledig paste "in de solidaristi
sche geest van het kabinet-Beel", gezien moest worden als "een blijvende 
bijdrage van de overheid ter completering van het vrije initiatief" - name
lijk het arbeid zoeken van de minder-valide - "ten bate van het Algemeen 
Welzijn".77 In beide Kamers der Staten-Generaal werd het wetsontwerp on
gewijzigd en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.78 De wet kwam tot 
stand 1 augustus 1947, Stbl. H. 283.

Ook na de invoering van de wet op 1 januari 1948 geschiedde de plaatsing 
van minder-valide arbeidskrachten zoveel mogelijk op basis van vrijwillig
heid, hetgeen betekende dat slechts in gevallen van klaarblijkelijke onwil 
aan de zijde van de werkgevers met de wet in de hand werd opgetreden. Het 
voor de uitvoering van de wet noodzakelijke bemiddelingswerk en de be
reidheid van de werkgevers om minder-valide arbeiders overeenkomstig de 
bepalingen van de wet in dienst te nemen leidde reeds in 1948 tot een ver
grote opname van minder-validen in het productieproces. In het Verslag 
van de verrichtingen gedurende het jaar 1948 van het ministerie van So
ciale zaken werd met betrekking tot het aantal plaatsingen opgemerkt, dat 
van het aantal ingeschreven minder-valide militairen van de Koninklijke 
Landmacht 60%, van het aantal ingeschreven minder-valide gerepatriëer- 
den uit Indonesië 63% en van het aantal ingeschreven burgers 30% werd ge
plaatst.79

Toch zou deze wet niet het verwachte resultaat hebben door de inade
quate definitie van het begrip minder-valide en het mede daardoor ontbre
ken van de mogelijkheden om naleving ervan af te dwingen. Een herbe
zinning op het totale beleid ten behoeve van de verbetering van de situatie 
op de arbeidsmarkt voor gehandicapte werknemers leidde tot de wet Arbeid 
Gehandicapte Werknemers (WAGW), (Stbl. 300, 16 mei 1986), die op 1 juli 
1986 in werking trad (Stbl. 346, 16 juni 1986). Ingevolge deze wet, die de wet 
Plaatsing van minder-valide arbeidskrachten heeft vervangen, moeten de 
sociale partners in eerste aanleg zelf maatregelen nemen ter bevordering 
van de (re)integratie van gehandicapten in het arbeidsproces. Indien op dat 
niveau geen maatregelen worden getroffen, treedt een bij AMvB op te leg
gen quotumverplichting in werking, waarbij het percentage gehandicapten 
tussen de 3% en de 7% kan liggen. De werkgever die niet voldoet aan deze 
hem opgelegde verplichting dient een geldelijke bijdrage te storten in het 
Algemeen Arbeidsongeschiktenfonds.

e. Bedrijfspensioenfondsen.
Op 10 april 1948 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend 

inzake de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.80 Het ont
werp hield in, dat op verzoek van het bestuur van een bedrijfspensioen
fonds - of in bijzondere gevallen ambtshalve - de minister van Sociale Za-
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ken na overleg met het hoofd van het departement van algemeen bestuur, 
tot welke bemoeiingen de aangelegenheden van de betrokken bedrijfstak 
behoren, en na de Stichting van de Arbeid en de Verzekeringskamer ge
hoord te hebben, voor alle of bepaalde groepen van bedrijfsgenoten deelne
ming in een bedrijfspensioenfonds verplicht kon worden gesteld, indien 
naar het oordeel van de minister van Sociale Zaken gewichtige belangen dit 
gewenst zouden maken.

Door de totstandkoming van de wet van 25 mei 1937 (Stbl. nr. 801) op het 
algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van 
collectieve arbeidsovereenkomsten kon de minister van Sociale Zaken de 
werking van een bedrijfspensioenfonds uitbreiden tot de werknemers in 
alle ondernemingen in de bedrijfstak. In de periode 1940-1945 stond de ont
wikkeling der bedrijfspensioenfondsen praktisch stil. In het Buitengewoon 
Besluit Arbeidsverhoudingen werd in artikel 12 aan het College van Rijks
bemiddelaars de bevoegdheid verleend tot het bindend vaststellen van 
regelingen "in verband met de lonen en andere arbeidsvoorwaarden van 
werknemers". Het College kon zo de instelling van een bedrijfspensioen
fonds maken tot een element van de arbeidsvoorwaarden. Voor het be
drijfsleven werd na de oorlog een meer uitgewerkte regeling van pensioen- 
verhoudingen, die naar haar aard vérstrekkende en langdurige gevolgen 
met zich meebrachten, gewenst geacht. Ook was het om sociale en economi
sche redenen wenselijk dat niet alleen werknemers, maar ook werkgevers 
en zelfstandigen tot deelneming in een fonds verplicht konden worden, 
hetgeen op grond van de genoemde verbindendverklaring en van het BBA 
niet mogelijk was. Met name met het oog op het in de landbouw in oprich
ting zijnde bedrijfspensioenfonds, waarin naast de ca. 200.000 werknemers 
ook de zelfstandigen en de werkgevers zouden moeten deelnemen, bestond 
aan een wettelijke voorziening dringend behoefte. Het was uit economisch 
oogpunt namelijk wenselijk om ook de zelfstandigen in de landbouw onder 
de verplichte verzekering te brengen, opdat ook zij premie aan het bedrijfs
pensioenfonds zouden voldoen. De gehele premie zou in prijsverhogingen 
worden verdisconteerd, waarvan ook de zelfstandigen zouden profiteren. 
Door een pensioenregeling voor de landbouw zou tevens aan de spanning 
tussen agrarische en industriële lonen tegemoet worden gekomen.81

Uit het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer van 8 juni 1948 bleek 
dat PvdA en KVP met het wetsontwerp waren ingenomen, maar dat vanuit 
de oppositie ter rechterzijde veel bezwaren tegen dit ontwerp werden opge
worpen. Zo werd het bezwaarlijk gevonden dat de minister op een daartoe 
gedaan verzoek een bedrijfspensioenfonds kon erkennen en daarmee aan 
bedrijfsgenoten, arbeiders en zelfstandige ondernemers, de verplichting tot 
deelname in het fonds kon opleggen, zonder dat hierover eerst met het par
lement zou worden gesproken. Aan de minister van Sociale Zaken was ook 
overgelaten de beoordeling van statuten en reglementen. Van de zijde van 
de ARP werd voorgesteld om de wet op de Invaliditeits- en Ouderdomsver- 
zekering te herzien in plaats van deze wetgeving voor te stellen. Anderen 
waren tegen het wetsontwerp gekant vanwege de onzekerheid over de toe
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komstige wet op de ouderdomsvoorziening die de noodwet-Drees (zie ver
derop in dit hoofdstuk), die slechts voor korte tijd zou moeten gelden, zou 
moeten vervangen. Zou de toekomstige ouderdomsuitkering een bodem- 
pensioen betekenen of een toeslag op bestaande pensioenuitkeringen? Voor 
de land- en tuinbouw was een pensioenfonds op basis van vrijwillige deel
name in de maak, zodat - mits de loon- en prijspolitiek deze sectoren in staat 
zou stellen de pensioenpremies op te brengen - deze wetgeving voor de be
trokken sectoren overbodig was. Betwist werd of zelfstandigen een derge
lijke wetgeving wensten. Het bedrijfspensioenfonds was echter niet afhan
kelijk van de deelname van deze groep, zodat de vraag rees of bedrijfsgeno
ten dan een voor allen bindende regeling op het gebied van pensioenen 
mochten maken.

Uit al de genoemde kanttekeningen bij het wetsontwerp kon worden ge
concludeerd, aan de vooravond van de verkiezingen voor de Kamers en de 
algemeen verwachte, want met het oog op de herziening van de Grondwet 
in tweede lezing noodzakelijke verbreding van de politieke grondslag van 
het kabinet, waarvoor de VVD en de CHU zich blijkens de debatten over 
deze herziening in eerste lezing hadden aangeboden, dat het ontwerp in de 
volgende kabinetsperiode de nodige veranderingen zou moeten ondergaan 
om het Staatsblad te kunnen halen. Die veranderingen zouden in het debat 
in de Tweede Kamer, op 27 januari, 1, 2 en 3 februari 1949 vaak vanuit de 
KVP-fractie in de Tweede Kamer worden geïnitieerd. Deze fractie had dan 
wel in het Voorlopig Verslag laten weten dat met het wetsontwerp in begin
sel door overheidshulp uitdrukking werd gegeven aan een in het bedrijfsle
ven bestaande behoefte, men had ook doen noteren dat men er de voorkeur 
aan had gegeven bedoelde materie in de nog tot stand te brengen PBO-wet- 
geving te regelen. De minister van Sociale Zaken kon dan wel een regeling 
van de bedrijfspensioenfondsen zo urgent achten, dat de totstandkoming 
van de wet op de PBO niet kon worden afgewacht, dat verhinderde de KVP- 
fractie niet er op toe te zien dat een zo representatief mogelijke vertegen
woordiging van de bedrijfsgenoten, in afwachting van de PBO, zou beslissen 
of en wat voor verzoek tot verplichtstelling tot deelneming aan een pen
sioenfonds zou worden ingediend. Evenzo was de KVP-fractie, met die van 
de ARP, bezorgd over de verzorging van de rechten, welke door bedrijfsge
noten reeds bij een ondernemingspensioenfonds of een particuliere verze
keringsmaatschappij waren opgebouwd. Ofschoon het verplicht opnemen 
van zelfstandigen in een pensioenverzekering een novum was dat wegens 
zijn coöperatieve gedachte moest indruisen tegen de rechtsovertuiging van 
veel zelfstandigen, kwam juist het opnemen van zelfstandigen als een van 
de positieve punten uit het ontwerp naar voren. Naast sociale overwegin
gen konden zo de concurrentievoorwaarden in de bedrijfstak gelijk gemaakt 
worden door te eisen dat iedere bedrijfsgenoot hetzelfde bedrag aan premie 
voor de oudedagsvoorziening betaalde, al dan niet aan een bedrijfspen
sioenfonds. Het voorstel tot wettelijke regeling betreffende verplichte deel
neming in een bedrijfspensioenfonds zou dan ook, met de nodige amende
ringen, toch de uiteindelijke goedkeuring van de Kamers op 3 februari res-
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pectievelijk 16 maart 1949, in de Tweede Kamer met de stemmen tegen van 
de CPN, Van den Heuvel (ARP) en Van Dis (SGP) en in de Eerste Kamer 
met de stemmen tegen van de CPN-fractie aldaar, krijgen en het Staatsblad 
halen (nr. J. 121, 17 maart 1949). In het volgend deel zal op de parlementaire 
behandeling van de wetgeving op de bedrijfspensioenfondsen worden te
ruggekomen.82 Het eerste fonds dat om toepassing van de wet gevraagd 
heeft is het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Bij beschikking van 
27 mei 1949 heeft de minister van Sociale Zaken de verplichte deelneming 
in dat fonds voor de betrokken werknemers opgelegd, te rekenen vanaf 1 
mei 1949.83
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III. Sociale zekerheid

a. Herziening van de sociale verzekeringen
Anders dan in de jaren '30 bleek gedurende de oorlog vrij plotseling een 

enorme belangstelling te bestaan voor het vraagstuk der sociale zekerheid, 
waaronder werd verstaan het voorzien in een redelijke bestaanszekerheid 
voor iedereen, zoals Beel dat in zijn regeringsverklaring van 5 juli 1946 had 
aangeduid. Men kan hierbij allereerst denken aan de verzorging van vol
doende loon of inkomen, aan de voorziening voor het geval dat loon of in
komen moet worden ontbeerd (sociale verzekeringen), het voorkomen van 
en voorzien bij werkloosheid en het voorkomen van een onrechtvaardig 
ontslag. Hieraan moet conform het regeringsprogram van 1946 de verbete
ring van de arbeidsvoorwaarden worden toegevoegd (medezeggenschap, 
pensioenfonds wetgeving, PBO). In deze paragraaf zullen enkele onderwer
pen worden behandeld die samenhangen met het begrip sociale zekerheid 
na de oorlog, vooral in engere zin, zoals het Atlantic Charter van 14 augus
tus 1941, gesloten tussen de Amerikaanse president Roosevelt en de Britse 
oorlogsleider Churchill, dat in art.5 heeft vastgelegd: vrijwaring van gebrek. 
De herziening van de bepalingen inzake het ontslagrecht komt in hoofdstuk 
VIII, par.III.b.2 aan de orde; de ontwikkelingen inzake de medezeggenschap 
in de periode 1946-1948 zijn hiervoor (par.II.c) geschetst, evenzo de wette
lijke regeling van de bedrijfspensioenfondsen (par.II.e). De PBO is in hoofd
stuk V, par.II.e, aan de orde gesteld.1

Van grote invloed voor de Nederlandse na-oorlogse ontwikkelingen in
zake de sociale zekerheid is het Britse voorbeeld geweest. In Goot-Brittanië is 
de gedachte der sociale zekerheid in opdracht van de Engelse regering - een 
coalitie van conservatieven, socialisten en liberalen - uitvoerig en nauw
keurig uitgewerkt door een staatscommissie onder leiding van de links-libe- 
rale sir William Beveridge.2 Beoogd werd een sociale voorziening voor al
len, "from the cradle to the grave". De noodzaak voor een dergelijk onder
zoek was evident: zeker de arbeiders in Albion, die al één keer hadden moe
ten beleven dat beloften over een "land geschikt voor helden" niet waren 
nagekomen - namelijk na de Eerste Wereldoorlog - , moest terwille van de 
inspanningen voor de eindoverwinning in de Tweede Wereldoorlog een 
betere toekomst worden geboden. De nachtmerrie van de economische crisis 
en de meedogenloze klassentegenstellingen moest worden vergeten. 
Nieuwe economische inzichten konden een dergelijk toekomstbeeld, 
waarin plaats zou zijn voor allen, ook dragen (Keynes). Het op 20 november 
1942 uitgebrachte rapport van de Beveridge-commissie "Social Insurance 
and Allied Services", dat een alomvattende sociale zorg voorstelde, zou in 
Engeland en daarbuiten furore maken. Een belangrijk deel van het 
Beveridge-plan behelsde een volksverzekering, waarbij naar onderscheiden 
groepen - werknemers, zelfstandigen, huisvrouwen, overigen, kinderen, 
bejaarden - voorzieningen waren gedacht bij ziekte (beperkte periode), on
geval, invaliditeit, ouderdom en werkloosheid (beperkte periode). Voorts 
werd een begrafenisgeld voorgesteld en een kinderbijslagregeling ontwor
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pen. De kosten zouden worden gedekt uit belastingen en premies. De uit
voering zou bij één overheidsinstantie worden ondergebracht (ministerie 
van Sociale Zekerheid). Een ander belangrijk onderdeel van het plan was de 
idee van een Nationale Gezondheids- en Rehabilitatiedienst, ten laste van 
de schatkist. De coalitieregering, die met het beginsel van het Beveridge-plan 
wel kon instemmen, heeft slechts voor enkele onderdelen van dit plan fun
damenten weten te leggen; het was aan het Labour-bewind na de oorlog om 
het plan werkelijk, zij het geamendeerd, uit te voeren (National Insurance 
Act; Family Allowances Act; Health-Services Act).3

Het Beveridge-plan heeft ook weerklank gevonden bij de Nederlandse 
regering in ballingschap en na de bevrijding in Nederland zelf. Verschillen
de overwegingen speelden hierbij een rol. De bezorgdheid voor het sociaal 
welzijn van de werkende bevolking bij de Nederlandse overheid onder en 
onmiddellijk na de oorlog werd zowel ingegeven door gevoelens van dank
baarheid voor de offers der arbeiders tijdens de bezetting en door de wens 
het spook van de crisisjaren daarom te verdrijven als door het zakelijk besef 
van afhankelijkheid van juist deze groep voor een snelle wederopbouw. 
Een goed stelsel van sociale zekerheid kon bovendien naar de nieuwe eco
nomische inzichten, die ook bij de Nederlandse regering opgeld deden, de 
economische en daarmee de sociale stabiliteit bevorderen (conjunctuurbe- 
heersing). De gedachten van Beveridge werden voor Nederland "vertaald" 
door de bij beschikking van de minister van Sociale Zaken van de regering 
in ballingschap op 26 maart 1943 in het leven geroepen commissie onder 
voorzitterschap van dr. A.A. van Rhijn, welke op 7 april 1943 werd geïnstal
leerd. Aanknopend bij de opdracht uit het Atlantic Charter, de teneur van 
de Internationale Arbeids-Conferentie van oktober 1941 in New York, het 
Beveridge-rapport en het inmiddels door president Roosevelt bij het Con
gres ingediende rapport van de "National Resources Planning Board" wilde 
minister Van den Tempel (SDAP) ook voor Nederland de mogelijkheden 
voor een nieuwe toekomst onderzoeken. "Daarbij zal, zie ik goed, onder de 
nieuwe verhoudingen en onder de druk van de nieuwe opvattingen, bo
venal met grote kracht het vraagstuk van het scheppen van bestaanszeker
heid voor alle leden der bevolking naar voren komen." Bij het ontwerpen 
van een nieuw stelsel van sociale zekerheid voor Nederland beschouwde 
Van den Tempel de volgende kwesties als belangrijke onderwerpen voor 
studie: de verruiming van de doelstelling van de sociale verzekering, de 
unificatie van de sociale verzekering, de eenheid in uitkering, het vinden 
van een nieuwe basis voor delen van de sociale zekerheid Met name de ou- 
derdoms- en invaliditeitsverzekering, de ziekteverzekering, de kinderbij- 
slagregeling) en de geneeskundige zorg, de financiële consequenties. Voor
lopig wilde de minister een oriënterend overzicht, zoveel mogelijk begeleid 
van conclusies. Hoewel er in Londen uiteraard een gebrek aan geschoolde 
krachten op dit gebied was en ook de nodige documentatie ontbrak, heeft de 
commisssie-Van Rhijn toch kans gezien een rapport in drie delen (met een 
deel bijlagen) uit te brengen, dat in 1945 en 1946 werd gepubliceerd. Het eer
ste deel was een overzicht van de bestaande stelsels in Nederland en een
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aantal andere landen, benevens van de in sommige dezer landen uitge
werkte plannen tot herziening en uitbreiding der bestaande voorzieningen. 
Dit deel kwam grotendeels voor rekening van de secretaris van de commis
sie, mevr. mr. N.C. Clegg-Bruinwold Riedel. Deel II bevatte "Algemeene 
richtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling der sociale verzekering in 
Nederland", waarop Van Rhijn zelf een zwaar stempel had gedrukt. In na
volging van het Beveridge-plan had de commissie-Van Rhijn besloten af
zonderlijke aandacht te besteden aan de organisatie van geneeskundige 
voorzieningen en de rehabilitatie van gebrekkigen (deel III), waaraan rap
porten van dr. B.H. Sajet en R. Bunder, werkzaam bij de Rehabilitatiedienst 
van de Stichting Zeerisico-1940, ten grondslag lagen. In bijlagen werden 
overzichten gegeven van de sociale voorzieningen in enkele geallieerde 
landen.4

De in dit Londense rapport getrokken richtlijnen sloten aan bij de door 
Beveridge ontvouwde plannen. Het rapport ging uit van de gedachte, dat 
een sociale verzekering zoveel mogelijk het gehele volk moet omvatten en 
moet voorzien in alle omstandigheden - ouderdom, ziekte, invaliditeit, on
geval, dood - die zich kunnen voordoen als oorzaak van gebrek. De com
missie bepleitte uitbreiding van de sociale verzekering over meer kringen 
van de bevolking, op voorwaarde overigens dat de leden van de gemeen
schap het hunne zouden doen om zich de nodige sociale zekerheid en vrij
waring van gebrek zelf te verschaffen. Het stelsel zou een verzekeringska- 
rakter moeten behouden. De commissie erkende wel dat een deel van de 
bevolking de premies voor een dergelijk stelsel niet zou kunnen opbrengen. 
Hierin moest door een aparte regeling worden voorzien. Bepleit werd een 
onmiddellijke verbetering van de ouderdoms- en invaliditeitsregelingen, 
verlenging van de ziekteuitkering, een wettelijke werkloosheidsverzeke
ring, een algemene voorziening voor weduwen en een tegemoetkoming in 
de extra uitgaven ten gevolge van geboorte, huwelijk en dood. De uitvoe
ring van het nieuwe stelsel van sociale zekerheid werd toegedacht aan re
gionale Sociale Raden onder een Centrale Sociale Raad. Deze laatstgenoem
de Centrale Raad zou de controle hebben op het premiefonds. De particulie
re risicodragers behielden in deze opzet een positie bij de verzorging van de 
aanvullende verzekeringen. De staatsbijdrage aan het premiefonds zou 
moeten worden gefinancieerd uit conjunctuurbelastingen. Het medisch 
rapport bepleitte afschaffing van de scheiding tussen ziekenfonds- en ar
menpraktijk en uitbreiding van het ziekenfondsstelsel naar boven toe tot 
een bepaalde welstandsgrens. De commissie wenste een vrij praktijkstelsel 
te handhaven. De medische verzorging moest beter worden georganiseerd, 
door het oprichten van gezondheidscentra. In dit kader paste het ook unifi
catie in de geneeskundige verzorging tot stand te willen brengen, hetgeen 
onder meer moest inhouden dat één ziekenfonds per district werd toegela
ten. Over de vraag of een dergelijke vernieuwde organisatie, waarbij een 
grote rol werd toegekend aan medische hulpkrachten, vereiste dat de medici 
in ambtelijke dienst werden genomen was de subcommissie van de com
missie-Van Rhijn het onderling oneens. Waar de grondgedachte van de
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subcommissie-Sociale Zekerheid, behoudens inzake de uitvoering van het 
stelsel, nog wel te herkennen is in de sociale wetgeving sedert de oorlog, is 
de herziening van de geneeskundige verzorging tot op de dag van vandaag 
een vrome wens gebleven (uitvoering plan-Dekker).

De voorbereiding van de herziening der sociale verzekeringswetten werd 
in Nederland door minister Drees opgedragen aan een kleine technische 
commissie, die tot opdracht had gekregen om, uitgaande van het zogeheten 
Londense rapport, uitgewerkte herzieningsvoorstellen te ontwerpen. Drees 
was er zich van bewust dat in Nederland voor een allesomvattende volks
verzekering niet zoveel geestdrift zou bestaan als in Engeland en dat de 
voorgestelde reorganisatie van de sociale verzekering ten aanzien van de 
uitvoeringsorganen op grote weerstand zou stuiten. Vandaar dat hij slechts 
dacht aan een volksverzekering voor een ouderdomsvoorziening en voor 
de kinderbijslag. Inschakeling van de bestaande organen bij de uitvoering 
van deze twee volksverzekeringen zou zeker in de herzieningswetgeving 
worden vastgelegd.5 De bekendmaking door Drees van deze lijnen in zijn 
beleid met betrekking tot de herziening van de sociale verzekeringen, zou in 
het parlement bij de eerste debatten over het begrotingshoofdstuk Sociale 
Zaken na de oorlog enige kritische geluiden uitlokken wat Drees zou dwin
gen tot de nodige geruststellende woorden en daden. Het stellen van daden 
was nodig om de onvrede over de wijze waarop de sociale partners (werkge
vers en werknemers) bij de uitwerking van het rapport-Van Rhijn weg te 
nemen. Drees had de Stichting van de Arbeid en andere daarvoor in aan
merking komende organisaties en instellingen gevraagd hun visie op dit 
rapport schriftelijk te geven. Van direct overleg met de geijkte sociale part
ners was geen sprake. Uit het eerste commentaar van 18 december 1945 van 
de Stichting van de Arbeid bleek wel dat de bij deze Stichting betrokken or
ganisaties aandrongen op voortbouwen op het bestaande systeem, zij het dat 
de sociale verzekeringen voor meer groepen moesten gelden (b.v. de kleine 
zelfstandigen) op basis van de hantering van de arbeid als rechtsgrond van 
de sociale verzekering. Het stelsel moest worden aangevuld met een wette
lijk verplichte werkloosheidsverzekering. De staat diende regelingen te tref
fen voor de maatschappelijk zwakkeren, bij te dragen in bepaalde takken 
van verzekering en bepaalde verzekeringen op gang te brengen. Als zeer 
dringend werd een noodvoorziening voor de invaliditeits- en ouderdoms- 
rentetrekkers gezien (nota van 15 mei 1946).6

Principiële debatten over het in Nederland in te voeren stelsel voor so
ciale zekerheid zijn in de periode-Beel niet gehouden: er lagen immers geen 
concrete wetsontwerpen op tafel. Wel waren er aanwijzingen in de enkele 
bewoordingen die sommige fracties in de Kamers aan dit onderwerp bij de 
behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor (1946 en) 1947 wijd
den dat het Londense rapport - zoals ook al uit het genoemde commentaar 
van de Stichting van de Arbeid was gebleken - niet bij iedereen evenveel 
waardering had geoogst en dat Drees nadrukkelijk zou moeten verklaren in 
hoeverre hij bereid was af te wijken van dat rapport, met name in hoeverre 
hij dacht aan te sluiten bij het bestaande stelsel en de historisch gegroeide
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praktijk. Zoals op andere gebieden had "Londen" zich de vernieuwing van 
het land inzake de sociale zekerheid en de reorganisatie van de gezond
heidszorg wat al te eenvoudig voorgesteld.

Zo had de KVP-fractie in de Tweede Kamer in het Voorlopig Verslag van 
12 november 1946 op de begroting van Sociale Zaken laten aantekenen dat 
de strekking van het Londense rapport indruiste tegen de historische ont
wikkeling van de sociale verzekering en derhalve niet als richtsnoer bij de 
herziening van de sociale verzekering kon worden genomen.7 Het in ka
tholieke kringen gehuldigde subsidiariteitsbeginsel verzette zich tegen 
staatsorganisatie der sociale verzekering, zolang de maatschappelijke orga
nen de uitvoering nog doelmatig konden verzorgen. Voor de groepering die 
de souvereiniteit in eigen kring in het vaandel had staan, de ARP, was het 
Londense rapport evenmin acceptabel, al werd een herziening van de socia
le wetgeving op zichzelf verwelkomd. Smeenk (ARP) verklaarde op 3 de
cember 1946 in de Tweede Kamer de Londense denkbeelden niet tot de zijne 
te kunnen maken. "Bij de voorgenomen herziening zal, afgezien van de 
overgangsperiode, waarin bijzondere hulp moet worden geboden, aan het 
verzekeringsprincipe onverzwakt vastgehouden moeten worden."8 Van
daar dat een breed vooroverleg over de opzet van het nieuwe stelsel nodig 
zou zijn, "want het gaat hier om principiële en praktisch-organisatorische 
vragen van groot gewicht". Hetgeen was gegroeid op het terrein van de so
ciale verzekering diende te worden gerespecteerd. De ontwikkeling in de lijn 
van de bedrijfspensioenfondsen bijvoorbeeld mocht niet worden geremd. 
De verplichting diende niet verder te gaan dan sociaal noodzakelijk was: er 
moest een inkomensgrens zijn. Werkgevers en zelfstandigen konden en 
wilden zelf hun pensioenvoorziening en ziekteverzekering en dergelijke 
regelen. Bij monde van Kupers toonde alleen de PvdA-fractie in deze Ka
mer zich in hoofdzaken voorstander van de reeds in Londen voorgenomen 
herziening. Een goede maatschappelijke orde verdiende een sociale zeker
heid, aldus dit Kamerlid.9

Het op dat moment ten departemente ingenomen standpunt werd ver
volgens door Drees uiteengezet. Hij meende dat het mogelijk moest zijn een 
synthese te vinden van hetgeen zich historisch in Nederland op het gebied 
van de sociale zekerheid had ontwikkeld en hetgeen in Londen als een al
omvattend stelsel was uitgedacht. De minister was van mening dat het 
noodzakelijk was de uitkeringen voor de sociale zekerheid, zoals die be
stond, te verhogen. Verder moest meer uniformiteit tot stand worden ge
bracht en de uitvoering vereenvoudigd. Inzake de vraag of de sociale zeker
heid ook zou moeten worden uitgebreid tot andere groepen dan de loonar
beiders was Drees terughoudend. Wél was hij van oordeel dat ook de kleine 
zelfstandigen, gelijk met de arbeiders, zouden moeten worden verzorgd via 
de sociale zekerheid in geval van ouderdom, ziekte, invaliditeit en onge
vallen. Drees erkende echter de nuchtere feiten. Op de stemming betreffende 
het Londense rapport afgaande, was Drees naar zijn zeggen, "tot de overtui
ging gekomen dat, terwijl voor de ouderdomsvoorziening in brede kringen 
aanvaard wordt, dat die op de een of andere wijze voor het gehele volk ge
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waarborgd moet worden, een dergelijke rechtsovertuiging ten aanzien van 
ziekte en ongevallen nog niet gevestigd is".10 Dat was ook wel te begrijpen, 
omdat de gevolgen van ziekte en ongevallen in de kringen van de kleine 
zelfstandigen anders aankwamen dan bij die van loonarbeiders. De winke
lier kon mogelijkheden tot het verwerven van inkomen overhouden, die 
de loonarbeider bij ziekte en ongeval niet had. Pas in 1967 zou een volks
verzekering tegen zware geneeskundige risico’s - de Algemene Wet Bijzon
dere Ziektekosten (AWBZ) - tot stand komen.11 Ten aanzien van een inva
liditeitsverzekering voor anderen dan loonarbeiders was de aarzeling van 
Drees eveneens groot. Hierbij moest tegen elkaar worden afgewogen ener
zijds het zeer sterke verband van invaliditeit met ziekte en ongeval, ander
zijds de overeenkomst in haar gevolgen met die van ouderdom. Ook was de 
minister teruggekomen op zijn plannen, uniformiteit in de uitvoering te 
brengen door deze geheel in handen te leggen van overheidsorganen. Deze 
werden zelfs door hem niet meer met name genoemd. "Wellicht zal men 
één bepaald bedrijfsuitvoeringsorgaan moeten nemen voor ziekte en onge
vallen en daarentegen voor de veel verder gaande en veel algemener wer
kende regeling van de ouderdomsvoorziening een andere oplossing tref
fen." Beperking van het aantal uitvoeringsorganen was echter onvermijde
lijk om een goede vereenvoudiging te bereiken. Drees stelde met klem dat 
hij slechts voorlopige gedachten kon uiten en dat de herziening van de so
ciale verzekering breed vooroverleg met de sociale organisaties zou vorde
ren. In korte tijd zou dit werk niet voltooid kunnen zijn.12

De poging van Drees een herziening van de sociale wetgeving te bereiken 
die brede politieke steun zou kunnen ontmoeten liep parallel met de om
mezwaai die de oud-voorzitter van de Londense commissie, secretaris-ge- 
neraal van het departement van Sociale Zaken, Van Rhijn, inmiddels had 
gemaakt. Deze bleek het idee van absolute eenheidsuitvoering door over
heidsorganen te hebben losgelaten. Als inleider op het derde congres voor 
de sociale verzekering, dat op 26 en 27 juni 1946 te Amsterdam was gehou
den, bepleitte Van Rhijn een scheiding tussen lang en kort lopende verze
keringen, waarbij de eerste door overheidsorganen en de tweede door het 
bedrijfsleven (bedrijfsverenigingen) zouden worden uitgevoerd. Zijn argu
mentatie luidde: "Bij de ziekte- en ongevallenverzekering verdient een be- 
drijfsgewijze uitvoering boven een uitvoering door één landelijk orgaan 
voor alle verzekerden de voorkeur, vooreerst omdat dan wordt voortge
bouwd op bestaande verhoudingen, voorts de uitvoering wordt aangepast 
bij de behoeften van iedere bedrijfstak en tenslotte de mogelijkheid bestaat 
bedrijfsgewijze gunstige aanvullende regelingen te treffen."13

Ook in de Eerste Kamer werd slechts kort aandacht besteed aan de voor
genomen algehele herziening van de sociale verzekeringen. Er lag immers 
nog niets op tafel en iedereen, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer, 
hoedde zich er voor te worden geclassificeerd onder hen, die geen begrip 
zouden hebben voor sociale gerechtigheid. Al bij de debatten over de kabi
netsformatie en de algemene politieke beschouwingen 1946-1947 was tot 
uiting gekomen hoezeer alle fractieleiders om strijd betoogden sociaal voor-
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uitstrevend te zijn. Een principiële aanval op de voornemens van Drees 
bleef derhalve achterwege. Wel kwam in de Eerste Kamer nog de vraag aan 
de orde, of het wenselijk was het aandeel van de sociale verzorging in het 
totale arbeidsloon steeds maar te vergroten. Sommigen uit de CHU zagen 
hierin een bedreiging, wanneer door toenemende staatsvoogdij het verant
woordelijkheidsbesef van de Nederlandse staatsburger zou verminderen. 
Vixseboxse (CHU) wees hierbij op het opvoedend en constructief element 
van een vrijwillige verzekering.14 Hoewel hij nadrukkelijk verklaarde geen 
enkele van de bestaande sociale voorzieningen te willen laten vallen, be
pleitte hij voor de toekomstige sociale verzekering meer actieve deelneming 
van de arbeiders. Doordat een toenemend aandeel van het loon buiten de 
verantwoordelijkheid van de betrokkene om voor sociale verzorging werd 
bestemd, zou de arbeider niet meer aan bezitsvorming toekomen. Minister 
Drees bestreed de door Vixseboxse verkondigde opvatting dat de arbeiders 
meer tot vorming van eigen bezit plachten te komen, toen de bestaande 
voorzieningen ontbraken. Dat mét een verbetering van de sociale voorzie
ningen de hiermee gepaard gaande lasten tot rond 20% van het loon waren 
opgelopen was niet te vermijden. Scherp wees Drees erop dat men toch 
moeilijk kon volhouden dat de arbeidersklasse er door de sociale verzeke
ringen op achteruit was gegaan, wat Vixseboxse volgens hem toch had ge
suggereerd. "Ook de vorming van de toekomst der kinderen is geheel an
ders, wanneer een gezin een geregeld inkomen heeft, dan wanneer het gezin 
bij ziekte of werkloosheid tot pauperisme vervalt." Het was volgens de mi
nister onmogelijk op de eenmaal ingeslagen weg om te keren. Het doel 
moest blijven: de massa voor gebrek te vrijwaren. Natuurlijk behoefde de 
staat daarbij niet op te treden, waar in het bedrijfsleven in bepaalde aangele
genheden voldoende werd voorzien. Het was echter wel de taak van de staat 
zodanige regelingen te treffen, dat op zo breed mogelijk vlak voor de gehele 
bevolking zekerheid werd gewaarborgd. Dat was dikwijls niet mogelijk zon
der dat de staat verplichtingen zou opleggen, al kon de uitvoering in zeer 
belangrijke mate bij organen uit het vrije maatschappelijke leven berus
ten.15

Op 18 juni 1947 werd door minister Drees een gemengde commissie geïn
stalleerd, bestaande uit vertegenwoordigers van het departement van Socia
le Zaken en van de Stichting van de Arbeid, welke commissie het vraagstuk 
van de herziening der sociale verzekering opnieuw zou bestuderen. In 
maart 1948 bracht deze commissie - evenals de Londense onder voorzitter
schap van Van Rhijn - haar rapport uit.16 Dit tweede rapport-Van Rhijn 
strekte zich uit over alle takken van sociale verzekering, met uitzondering 
van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, waaromtrent bij de Twee
de Kamer een wetsontwerp aanhangig was gemaakt, en de ziekenfondsver
zekering.17

Evenals het Londense bevatte dit Nederlandse rapport het voorstel om de 
sociale verzekering in beginsel uit te breiden tot de zelfstandigen. In afwij
king van de Londense denkbeelden, die uitgingen van het principe "één 
voor allen en allen voor één", werd nu de verzekeringsplicht gebonden aan
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een loon- en inkomensgrens, maar een die bijzonder hoog was, namelijk f 
6000,- per jaar. Ter vergelijking zij vermeld, dat het maximum inkomen 
voor geschoolde arbeidskrachten f 2100,- bedroeg. De verschillen in finan
ciering tussen het Londense rapport-Van Rhijn en het Nederlandse van 
1948 kunnen worden teruggevoerd op de verschillen tussen de Engelse op
vatting, waarin de overheid een deel van de kosten voor haar rekening nam 
(de helft) en de Nederlandse die totale verzekering eiste. De "Retribution on 
income", zoals bepleit in het Londense rapport (p. 100), een inkomensher- 
verdeling via de fiscus, stond in die tijd diametraal tegenover de Neder
landse gedachte. Verschil was er ook tussen het in Londen geschreven en 
het latere Nederlandse rapport wat betreft de organen, die de sociale verze
kering moesten uitvoeren. Het nu uitgebrachte rapport wilde de uitvoering 
doen steunen op bedrijfsverenigingen, terwijl het toezicht van de overheid 
zich zou doen gelden door middel van haar vertegenwoordiging in de, bo
ven de bedrijfsverenigingen staande, Centrale Sociale Verzekeringsraad. 
Hiernaast bevatte het rapport voorstellen tot verbetering van de ziektever
zekering, de weduwen- en wezenrente en de voorzieningen bij ongevallen 
en invaliditeit. Al met al was het rapport van de gemengde commissie aan
zienlijk gematigder van opzet dan het rapport van de Londense commissie- 
Van Rhijn, waarin meer vernieuwingsdrang had doorgeklonken.

Nu in de Gemengde Commissie omtrent de uitvoering der verzekering 
overeenstemming was bereikt tussen de vertegenwoordigers van de over
heid en het bedrijfsleven stond niets de unificatie meer in de weg. In sep
tember 1948 verzocht minister Joekes - de minister van Sociale Zaken in het 
eerste kabinet-Drees - de Gemengde Commissie op grondslag van de in het 
rapport neergelegde beginselen een wetsontwerp voor te bereiden. Het 
voorstel van de Commissie werd in hoofdzaak door de minister overgeno
men en in 1952 kreeg de herziening van de sociale verzekering met betrek
king tot de uitvoeringsorganen wettelijk gestalte.18 De grondtoon van het 
rapport Sociale Zekerheid van de commissie-Van Rhijn (1943) bleef in de 
ontwikkeling van de sociale verzekeringen na de oorlog doorklinken, na
melijk de uitbouw van volksverzekeringen. Naast de verzekeringen voor 
loontrekkenden werden aldus verzekeringen ingevoerd, waarvan de uit
voering zich zou uitstrekken tot alle ingezetenen van Nederland: de Alge
mene Ouderdomswet (AOW, 1959), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW, 
1962) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ, 1967). Daarmee 
is dan toch ongeveer bereikt wat Drees in het parlement eind 1946-begin
1947 maximaal voor mogelijk hield.

b. De Noodwet-Ouderdomsvoorziening ofwel de noodwet-Drees
Hiervoor is al vermeld dat na de oorlog de commissie-Van Rhijn zich be

zig heeft gehouden met de beantwoording van de vraag hoe de bestaande 
sociale verzekeringen moesten worden omgezet in een alomvattende 
volksverzekering. Hierbij werden ook instellingen uit het maatschappelijk 
leven uitgenodigd hun visie te geven. Het vraagstuk van de ouderdoms
voorziening stond in het werk van deze commissie voorop. Beseft werd
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werd dat de bejaarden die een ouderdomsuitkering genoten door de geld
ontwaarding in grote problemen zouden komen en de prijsstijgingen niet 
gecompenseerd zouden kunnen krijgen. Verwacht werd dat een grotere 
groep bejaarden ten laste van de armenzorg zou komen. Bovendien was 
voor veel bejaarden in het verleden geen pensioenpremie betaald. Een met 
het arbeidsverleden (in loondienst of gezin) van zeer velen onwaardige te
rugval op de armenwet moest voorkomen worden. De Stichting van de Ar
beid had in mei 1945 dan ook om een onmiddellijke verbetering van de uit
kering aan de ouden van dagen gevraagd, terwijl de regeringsverklaring van 
27 juni 1945 en de Troonrede van 20 november 1945 hadden aangekondigd 
dat een herziening van de sociale verzekering allereerst zou moeten leiden 
tot een verbetering van de ouderdomsvoorziening. Bij de discussie in de 
Tweede Kamer over het regeringsbeleid in februari 1946 bleek dat KVP, 
PvdA en CPN een onmiddellijke verbetering van die voorziening wensten, 
los van de reorganisatie van de sociale verzekering. Minister van Sociale 
Zaken in het eerste na-oorlogse kabinet, Drees, meende evenwel dat over 
een dergelijke verbetering vanwege de principiële kanten ervan pas na de 
aangekondigde verkiezingen beslist zou kunnen worden.19 Op de achter
grond namelijk speelde de vraag of een verbetering van de ouderdoms
voorziening al dan niet via de overheid moest lopen, waarbij de oude te
genstelling - verzekeringsgedachte versus staatspensioen (rechts tegenover 
links) - kon worden opgerakeld.

In de urgentieprogramma's van de twee grootste partijen, die na de ver
kiezingen van 1946 tot samenwerking zouden komen bij de vorming van 
een kabinet, de KVP en de PvdA, werd niet om een noodvoorziening voor 
alle ouden van dagen ten laste van de staatskas gevraagd, maar slechts om 
een verhoging van de bestaande ouderdomsuitkeringen (KVP) en een toe
reikend ouderdomspensioen (PvdA) om de gestegen kosten van levenson
derhoud te kunnen bestrijden. Beel heeft bij de opstelling van zijn program 
hiermee rekening gehouden alsook met de feitelijke noodtoestand onder de 
bejaarden, waarvan er velen onder de armenzorg (Binnenlandse Zaken) 
vielen. Het kan niet anders of Beel, die sterk geneigd was departementale 
knopen door te hakken, was ervan overtuigd dat een oplossing moest wor
den gevonden voor dit probleem. In het program-Beel werd de formule 
vastgelegd dat gestreefd zou worden naar een verbetering op korte termijn 
der bestaande ouderdomsvoorzieningen en de uitbreiding daarvan door 
middel van een verplichte verzekering voor alle daarvoor in aanmerking 
komende staatsburgers, met dien verstande dat bij het treffen van een ur- 
gentieregeling uiteraard niet geheel aan verzekeringstechnische eisen zou 
kunnen worden voldaan. Met dit beleidsdoel was aan de voorkeur van de 
KVP om de ouderdomsvoorziening niet bij wijze van staatspensioen te or
ganiseren tegemoet gekomen alsook aan de wens van de PvdA op korte ter
mijn iets te doen voor diegenen die niet onder een of andere vorm van ou
derdomsvoorziening vielen en geen premie hadden betaald. In de Troon
rede van 23 juli 1946 werd een voorlopige voorziening ten gunste van ou
den van dagen aangekondigd, "terwijl voortgewerkt wordt aan een algeme
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ne herziening der sociale verzekering als onderdeel van het streven naar 
groter bestaanszekerheid".20

Drees, die voor de ouderdomsvoorziening zelf de lijnen nauwkeurig uit
tekende en slechts de juridische vormgeving aan zijn medewerkers overliet, 
had uitgesproken opvattingen over de wijze waarop aan de inlossing van de 
eerder gedane beloften voor een verbetering van de ouderdomsvoorziening 
gestalte zou moeten worden gegeven. Vanaf het aantreden van het kabinet- 
Beel was Drees van oordeel dat men er met een verhoging van de bestaande 
uitkeringen van de invaliditeits- en ouderdomswet niet was. De Stichting 
van de Arbeid echter had op 6 juli 1946 in een nota aan de minister van So
ciale Zaken juist wél gepleit voor een verhoging van deze uitkeringen en 
van die voor weduwen en wezen, waarbij de Stichting voorstelde de gelden 
uit de algemene middelen - gevoed door de vereveningsbelasting - te halen. 
Drees achtte dit voorstel te beperkt, omdat bijvoorbeeld oudere kleine 
zelfstandigen en anderen die niet onder de bestaande sociale verzekerings
wetten vielen dan niet waren geholpen. Die laatste categorie viel zoals ge
zegd onder de armenzorg. Drees wilde deze groep uit de bedeling halen en 
een recht op een uitkering geven. De Stichting van de Arbeid had volgens 
Sociale Zaken in haar nota ook verzuimd aandacht te besteden aan de grens 
van het eigen inkomen, waarboven geen uitkering zou worden verleend, 
aan de schaal, waarbij reductie wegens eigen inkomen op de uitkering zou 
moeten worden toegepast en aan de differentiatie van de uitkering naar ge- 
meenteklasse (vgl. de loon tabel). In deze zin beantwoordde de secretaris-ge
neraal van Sociale Zaken, Van Rhijn, mondeling de nota van de Stichting 
van de Arbeid op een bijeenkomst van 22 juli 1946. Uit dit antwoord bleek 
dat men op Sociale Zaken al snel een bepaald model voor ogen had ter in
vulling van het beleidsdoel dat in het regeringsprogram stond vermeld. 
Drees heeft er van af gezien om met de Stichting van de Arbeid het wets
ontwerp op de tijdelijke ouderdomsvoorziening te bespreken. Daar het 
wetsontwerp zich ook zou uitstrekken tot een voorziening voor andere 
groepen dan werknemers had een dergelijk overleg ook gevoerd moeten 
worden met middenstandsorganisaties en dergelijke, wat Drees verhinderd 
zou hebben het wetsontwerp, waaraan trouwens toch al veel interdeparte
mentaal overleg kleefde in verband met de financiering ervan, tijdig in te 
dienen.21

In september 1946 kreeg de Stichting van de Arbeid bij wijze van kennis
geving te horen hoe het wetsontwerp er zou uit zien. Daarna is tot aan de 
plenaire behandeling in de Tweede Kamer de gang van zaken rond het 
wetsontwerp door ambtenaren van Sociale Zaken met vertegenwoordigers 
van de Stichting van de Arbeid regelmatig besproken. Hoewel de Stichting 
wist dat de regering bij de oplossing van het probleem van de ouderdoms
voorziening een geheel andere weg ging dan zij had aanbevolen, heeft zij 
geen officieel overleg aangevraagd over deze zaak. Steinmetz (KVP) en 
Hacke (PvdV) hebben later bij de behandeling van het wetsontwerp Nood- 
regeling Ouderdomsvoorziening in de Tweede Kamer in maart 1947 ge
meend dat het departement van Sociale Zaken onvoldoende overleg met de
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Stichting van de Arbeid zou hebben gepleegd. Minister Drees heeft toen ge
antwoord de grootste waarde te hechten aan de samenwerking tussen rege
ring en Stichting op sociaal terrein. Er was volgens hem sprake van goed be
grip tussen regering en Stichting. De regering had echter volgens Drees ook 
een eigen verantwoordelijkheid. "Het feit zelf, dat de regering een advies 
niet opvolgt is geen reden tot grief of verwijt aan de regering, hoe belangrijk 
ook de organisatie is, die dat advies uitbrengt. Toch pleegt die toon wel te 
worden aangeslagen, wanneer een advies van de Stichting van de Arbeid of 
van de Stichting voor de Landbouw of een ander orgaan uit bedrijfskringen 
niet wordt gevolgd, en doet men het wel eens voorkomen, alsof dit een te
kortkoming is van de regering." Drees was het met dit verwijt oneens. De 
regering had een eigen taak. "Een minister kan tenslotte alleen verdedigen, 
wat hij zelf juist acht, al zal hij natuurlijk niet in elk opzicht zijn persoon
lijke denkbeelden hebben door te zetten; wanneer in het maatschappelijk 
leven bepaalde opvattingen heersen, dan moet men dat in zijn voorstellen 
natuurlijk tot op zekere hoogte verwerken."22

Op 30 september 1946 was de noodregeling ouderdomsvoorziening voor 
het eerst voorwerp van kabinetsberaad. Aangezien het wetsontwerp geen 
fundamentele wijzigingen als gevolg van de behandeling in de minister
raad, de Raad van State en het parlement heeft ondergaan, zij hier een 
overzicht geboden van het wetsontwerp, zoals dat in hoofdlijnen ter discus
sie heeft gestaan.

Het wetsontwerp voorzag, in afwachting van een definitieve voorziening 
door middel van een verplichte verzekering (considerans), in een uitkering 
aan alle mannelijke en ongehuwde (of duurzaam gescheiden) vrouwelijke 
Nederlanders boven de 65 jaar, behalve voor hen die niet in zes vooraf
gaande jaren ononderbroken in het rijk (voor Nederlands-Indië werd de 
oorlogsdeportatie als deel van de ononderbroken vestiging aangemerkt) ge
vestigd waren geweest, die door nering of beroep als zelfstandige in hun on
derhoud konden voorzien, die naar gemeenteklasse onderscheiden een be
paald inkomen genoten of die, hoewel tot arbeiden in staat, voor het 65e jaar 
hadden nagelaten regelmatig in de eigen behoeften en die van het gezin te 
voorzien. De ouderdomsuitkering zou voor drie jaar gelden. Toekenning, 
weigering, herziening of intrekking geschiedde door de Raad van Arbeid, 
geadviseerd per gemeente door een in te stellen Commissie van Onderzoek. 
De ouderdomsuitkering werd naar gemeenteklasse (eerst drie, later door 
Drees bij de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer op vijf gebracht) 
onderscheiden en bedroeg maximaal 936 gulden per jaar voor een gehuwde 
man en 528 gulden voor een ongehuwde persoon (volgens de later aange
brachte laagste gemeenteklasse: resp. 744 en 432 gulden per jaar). Aanvanke
lijk was minutieus een tabel gemaakt, waarbij de ouderdomsuitkering lager 
werd naarmate men zelf meer eigen inkomen genoot. Na het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer heeft Drees dit vervangen door een simpeler 
systeem, waarbij op de uitkering de helft van het eigen inkomen in minde
ring werd gebracht, waarna het restant nogmaals voor een verminderings- 
procedure in aanmerking kwam bij bepaalde hoogte van het eigen inko
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men. De uitkering werd maandelijks betaald door de Rijksverzekerings
bank, waaraan later de Raden van Arbeid in bepaalde gevallen zijn toege
voegd. Geen ouderdomsuitkering werd toegekend aan diegenen die mis
bruik van drank maakten - Drees was geheelonthouder - of waarvan rede
lijkerwijze misbruik van uitkering kon worden verwacht. Gevangenen 
(meer dan drie maanden straf) en in bewaring gestelde of geïnterneerde po
litieke delinquenten (door Drees toegevoegd, op verzoek van het Kamerlid 
Krol, CHU) kregen geen uitkering, al kon de uitkering in een of andere 
vorm dan wel aan de echtgenote van de betrokkene worden toegekend. Een 
aantal strafbepalingen voor het verstrekken van onjuiste inlichtingen of het 
achterhouden van informatie over wijzigingen in de feiten en omstandig
heden van de uitkeringsgerechtigde rondde het wetsontwerp af. Geraamd 
werd dat maximaal 500.000 personen op korte termijn voor een uitkering in 
aanmerking kwamen. De kosten zouden komen te liggen tussen de 150 en 
200 miljoen gulden per jaar, afgezien van de administratiekosten. Daarte
genover stonden enkele besparingen, zoals op de Openbare Armenzorg (20 
miljoen gulden per jaar) en door het wegvallen van de tijdelijke toeslagen 
op de Invaliditeits- en Ouderdomswet-1919 (10 miljoen gulden per jaar). De 
gelden zouden worden verkregen uit een wijziging van de omzetbelasting 
en uit de vereveningsbelasting. In het kabinetsberaad heeft Drees de raming 
van de kosten, zoals die door Sociale Zaken was opgesteld, aan de hoge kant 
genoemd, zodat de genoemde belastingopbrengsten voldoende moesten zijn 
om de ouderdomsvoorziening te financieren.23

In het kabinetsberaad zijn wel enige kanttekeningen gemaakt bij het 
wetsontwerp, dat overigens door het gehele kabinet werd gesteund. Zo vond 
een van de ministers dat met deze regeling principieel van het verzeke
ringsstelsel werd afgeweken en het behoefte-element - aan de armenzorg 
ontleend - werd ingevoerd. Zou dit stelsel, zonder premiebetaling, ook geen 
"premie op wanbeleid en zorgeloosheid” kunnen betekenen, waarvan in 
"deze tijden waarin de zwarte handel en corruptie aan de orde van de dag 
zijn" ernstig misbruik zou worden gemaakt? Drees meende dat de op dat 
moment levende generatie niet was geholpen met een regeling op verzeke- 
ringsbasis. Ook hij was van oordeel dat een definitieve ouderdomsvoorzie
ning vaste pensioenen voor de rechthebbenden moest opleveren, waarbij 
geen rekening zou worden gehouden met inkomen buiten het pensioen ge
noten. Overigens was in deze noodregeling geen aftrek geregeld voor inko
men uit inwonende gezinsleden - behalve voor dat van de echtgenote - en 
alimentatiebijdragen voor de kinderen. De Raad besloot Drees te machtigen 
het wetsontwerp naar de Raad van State te zenden. Intussen zou Drees met 
Romme en van der Goes van Naters contact zoeken om te bezien of het 
wetsontwerp op voldoende steun van de Kamer kon rekenen alvorens het 
officieel in te dienen. Op 4 november 1946 deelde Drees het kabinet mede dat 
de Raad van State gunstig adviseerde en dat de beide fractieleiders weliswaar 
op enkele punten zo hun wensen hadden, maar geen bezwaar hadden tegen 
de strekking van het wetsontwerp. Nadat Lieftinck handhaving van zijn 
goedkeuring afhankelijk had gesteld van de financiële grenzen waarbinnen
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het wetsontwerp had te blijven, keurde de Raad goed dat het ontwerp bij het 
parlement werd ingediend.24 De wijze waarop de Raad bij dit wetsontwerp te 
werk ging en de adviezen van de fractieleiders van de beide regeringspar
tijen wilde afwachten alvorens definitief het groene licht te geven wijst erop 
dat het kabinet de noodwet-Drees principieel een belangrijke zaak vond.

In de Memorie van Toelichting op het op 27 november 1946 bij de 
Tweede Kamer ingediende wetsontwerp hebben de ondertekenaars - naast 
Drees de ministers Lieftinck en Beel - erop gewezen dat ook bij de herzie
ning van de sociale verzekering een overgangsregeling voor een bepaalde 
leeftijdsgroep niet kon worden gemist. In wezen anticipeerde deze noodre- 
geling op een dergelijk overgangsysteem. De nood van de bejaarden dwong 
er echter toe om niet te wachten op een dergelijke overgangsregeling, maar 
vast iets te ondernemen. Omdat de financiële lasten voor een uniforme uit
kering van een zodanige hoogte, dat de meest noodzakelijke levensbehoef
ten konden worden gedekt, te groot waren voor de staatskas, moest een ge
differentieerd uitkeringsstelsel worden gehanteerd. Het gevonden systeem 
hield het midden tussen een ondersteuning op basis van het behoefte-ele- 
ment en een formeel recht op een pensioen.25

Het Voorlopig Verslag van 29 januari 1947 liet uitkomen dat de Tweede 
Kamer het wel eens was over de wenselijkheid van een noodvoorziening 
voor de ouden van dagen, maar niet over de gevonden oplossing. Voor de 
KVP (en ARP?) werd in de noodregeling te veel aangeleund tegen de staats
armenzorg, die men vernederend vond. Het systeem, met zijn controles, 
deed denken aan de steunellende van voor de oorlog. Een onaantastbaar 
pensioen, op basis van verzekering, zoals ooit door Talma en Aalberse 
voorgestaan, diende de norm te blijven. In deze kring voelde men dan ook 
het meest voor het voorstel van de Stichting van de Arbeid, waarbij de uit
keringen van de bestaande verzekeringssystemen werden verhoogd, meer 
personen onder de werking van deze verzekeringen werden gebracht (inva
liden van jongere leeftijd, weduwen en wezen) en de kleine zelfstandigen 
en niet verzekerde loonarbeiders via een overgangsregeling naar de wetten 
van 1919 werden gevoerd. Deze groep Kamerleden vreesde dat de tijdelijk
heid van deze noodregeling wel eens duurzaam zou kunnen zijn, omdat de 
keuze voor het systeem in deze uitkeringsregeling het niet gemakkelijk 
maakte in de toekomst bij een definitieve regeling door middel van verze
kering en fondsvorming tot bedragen te komen zoals in dit wetsontwerp in 
het vooruitzicht gesteld. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wees erop dat 
bij de invoering van de wetten van Talma en Aalberse praktisch gesproken 
staatspensioen werd toegekend aan tienduizenden Nederlanders, voor wie 
nog geen premie was betaald. Ook de PvdA was voorstander van de verze
keringsgedachte. "Thans moet er echter op korte termijn worden geholpen 
met de geringe middelen, die beschikbaar zijn." Deze groep Kamerleden 
vond het aftrekken van de eigen inkomsten - het zelf opgebouwde pen
sioenrecht veelal - bezwaarlijk, maar achtte deze bepaling gezien de toestand 
van ’s rijks financiën onontkoombaar. Voor de KVP-fractie was de aftrek 
van eigen pensioenrechten te fors. In deze kring vreesde men dat, gezien de
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te verwachten lange looptijd van de noodregeling, de animo in Nederland 
om bedrijfspensioenfondsen in te stellen gering zou worden. Het was on
juist dat wie zich verzekerd had minder zou ontvangen van de staat dan 
wie geen voorzorgsmaatregel had genomen. Gepleit werd om minstens 2/3 
van de uitkeringen uit bedrijfspensioenfondsen vrij te laten.26 De KVP-frac
tie verwoordde hier de bezwaren die in kringen van organisaties van werk
nemers en werkgevers tegen het wetsontwerp bestonden en waarvan in 
adressen aan de Tweede Kamer - Drees had immers met het georganiseerde 
bedrijfsleven geen overleg gepleegd over het wetsontwerp - werd getuigd.27

In de Memorie van Antwoord van 13 maart 1947 probeerde de regering 
met behulp van een overzicht van buitenlandse oudedagsvoorzieningen 
aan te tonen dat ook elders in Europa van overheidswege aanvullende pen
sioenen werden uitgekeerd, waarbij eigen inkomsten in mindering werden 
gebracht. Tevens voerde de regering aan dat het onjuist zou zijn de uitke
ringen uit de bedrijfspensioenfondsen, zoals de KVP had gewenst, vrijwel 
vrij te laten en andere pensioenen (ambtelijke) en oudedagsuitkeringen 
(particuliere verzekering) wel voor de aftrekregeling in aanmerking te laten 
komen. Veel uitkeringen boven de 65 jaar waren immers door de waarde
daling van het geld getroffen, zodat niet op voorhand was uit te maken wel
ke pensioenregeling kon worden vrijgesteld. Om tot zuivere afweging van 
de eigen inkomsten tegen de behoeften (gemeente-indeling) te komen, was 
de regering bereid het aantal gemeenteklassen uit te breiden en de uitke- 
ringsschalen te vervangen door een eenvoudige aftrekregeling. Verder hield 
de regering vol dat de behoeftefactor niet ten volle tot gelding werd gebracht 
en dat er derhalve niet gesproken kon worden van staatsarmenzorg. Het 
wetsontwerp liet immers bepaalde inkomsten (kinderen) vrij. Doordat de 
ouders door de voorgestelde regeling onafhankelijker werden en de kinde
ren de eigen bijdrage aan de ouders veilig wisten, zou naar de mening van 
de regering veelal ook de verhouding tussen ouders en kinderen gunstig 
kunnen worden beïnvloed.28

Hoewel in den lande de reacties op het wetsontwerp, de landelijke pers in 
aanmerking genomen, van juichend (Het Vrije Volk) tot kritisch (Trouw) 
uiteen liepen, was toch sprake van een gemeenschappelijke noemer: een 
noodregeling voor de ouderdomsvoorziening was onontkoombaar, zoals 
Romme in De Volkskrant constateerde, al waren er in dit dagblad bedenkin
gen aangevoerd tegen de aftrekregeling voor de inkomsten uit bedrijfspen
sioenfondsen wat een miskenning werd genoemd van betoonde zelfverant
woordelijkheid.29 Zo was ook de stemming in de Tweede Kamer, toen daar 
op 26 maart 1947 de debatten over het wetsontwerp, waaraan de naam van 
Drees onverbrekelijk verbonden zou blijven, begonnen. Veel nieuws kon 
dit debat, na de vrij principiële discussie in de schriftelijke fase van de be
handeling van het ontwerp van wet door de Tweede Kamer, niet meer 
brengen.

Steinmetz (KVP), die verschillende functies had in de KAB, heeft nogal 
wat bezwaren ingebracht tegen het wetsontwerp. De lange historie van de 
discussie in Nederland over de ouderdomsvoorziening had volgens hem
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tot een ander opzet moeten leiden dan was voorgesteld. Scherp kantte dit 
Kamerlid zich tegen een regeling waarbij mensen, die vele tientallen jaren 
voor de Nederlandse welvaart hadden gewerkt, onder een verzorgingscon- 
trole vielen en alles moesten opbiechten: hun spaarpotje, hun pensioentje. 
"Ieder, die regelmatig in de kringen bijvoorbeeld van arbeiders verkeert, 
weet, dat deze mensen verlangen naar een ouderdomsvoorziening, maar 
weet ook, dat zij verlangen naar een menswaardig recht om eindelijk af te 
komen van de gunst om te kunnen leven." Het wetsontwerp had volgens 
hem verder het nadeel dat de bedragen te laag waren om te voorkomen dat 
mensen daarnaast aangewezen waren op Maatschappelijk Hulpbetoon (ge
meentelijke armenzorg). De steunnormen in grote steden van deze organi
satie waren immers al royaler dan de voorgenomen uitkering voor de ou
den van dagen. Steinmetz vond het bezwaarlijk dat ouden van dagen op 
twee instanties aangewezen waren, indien zij verder geen eigen inkomsten 
hadden: de noodregeling en de aanvullende uitkering van het Hulpbetoon. 
Verder vond hij de onderscheiden tussen stad en platteland discutabel. 30 

Daarentegen heeft Suurhoff (PvdA) het wetsontwerp met kracht verde
digd en er een inlossing in gezien van de strijd van de vroegere SDAP, 
Christelijk-Democratische Unie en Vrijzinnig-Democratische Bond voor 
een goede oudedagsvoorziening. Dat het juist op een moment van grote ar
moede was dat dit kabinet en déze minister van Sociale Zaken met het 
wetsvoorstel voor een uitkering voor alle ouden van dagen kwamen gaf de 
PvdA-fractie veel voldoening. De enorme en verstrekkende betekenis van 
dit wetsontwerp werd volgens Suurhoff door de kritiek, waarbij hij met 
name die van Steinmetz noemde, miskend. Niemand had Suurhoff kun
nen duidelijk maken hoe met een noodregeling aan de bestaande verzeke
ringen had moeten worden aangehaakt om de onverzekerden boven de 65 
jaar soelaas te bieden. Hij vond het juist een van de goede zaken van dit 
wetsvoorstel dat de kleine zelfstandigen werden geholpen. Het idee, afkom
stig uit confessionele hoek, om uitkeringen van bedrijfspensioenfondsen 
zoveel mogelijk vrij te laten, wat Suurhoff alleen al op grond van de finan
ciële mogelijkheden van de staat op dat moment onzinnig vond, had hem 
om nog een andere reden verbaasd, omdat "deze zeer vrijgevige voorstel
len, ... , zijn gekomen van een zijde, die vroeger, toen Nederland nog niet 
straatarm was, zo onvermurwbaar en consequent de politiek van de zoge
zegde 'zuinige huismoeder' heeft gepropageerd en toegepast". Hij was ervan 
overtuigd dat minister Drees tot het uiterste was gegaan dat financieel mo
gelijk was. Mogelijkheden om de uitkeringen op een veel hoger niveau te 
brengen - zoals de CPN bepleitte - zag hij niet. Concreet vroeg hij slechts om 
vermindering van de verschillen in uitkering tussen de diverse gemeente- 
klassen.31 Van de oppositie heeft Krol (CHU) namens zijn fractie het ont
werp "gaarne" steun toegezegd. De CHU-fractie stelde weliswaar bescheiden 
eisen ten aanzien van de besteding van overheidsgelden, "maar ons kan een 
gemis aan sociale ontroering niet verweten worden, wanneer het betreft de 
behartiging der belangen van hen, die in ons maatschappelijk leven daaraan 
wel het eerst behoefte hebben".32 Het wetsontwerp was echter naar CHU-op-
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vatting verre van vlekkeloos. De aftrek van de eigen inkomsten was eigen
lijk verwerpelijk, terwijl Krol ook als plattelander de uitkeringsverschillen 
tussen stad en platteland ongemotiveerd achtte. Zijn fractiegenoot Kikkert, 
actief in de landarbeidersvakbeweging, bepleitte een wijziging van het wets
ontwerp om de land- en tuinarbeiders, die na hun 65e jaar nog vaak in het 
hoogseizoen doorwerkten, tegemoet te komen. De aftrekregeling ontmoe
digde hun arbeid, die toch broodnodig was. Drees heeft later het bezwaar van 
Kikkert onderkend, maar geen uitzondering willen maken, aangezien wer
ken na het 65e jaar toch ook "veelal een geluk voor iemand die nog fit is" 
was.33

De voorzitter van het CNV, dat met een adres aan de Kamer had gepro
testeerd tegen het wetsontwerp, Stapelkamp (ARP), was uiteraard niet inge
nomen met het voorstel. Het voorstel behelsde naar de opvatting van zijn 
fractie staatsarmenzorg, die de sociale verzekering ondergroef en de uitgroei 
belemmerde van de bedrijfs- en andere pensioenfondsen. Verder verweet 
hij Drees dat deze contact over dit onderwerp met het georganiseerde be
drijfsleven had vermeden. Aan de andere kant liet ook Stapelkamp door
schemeren dat het wetsontwerp door de Kamer wel eens aanvaard zou 
kunnen worden, omdat men voor alles de ouden van dagen wilde helpen. 
Vandaar dat hij toch om concrete correcties in het wetsontwerp vroeg, zoals 
inzake de aangebrachte verschillen tussen stad en platteland. Verder vroeg 
hij verbetering van de situatie van de invaliden, weduwen en wezen. Zijn 
fractiegenoot Smeenk heeft aan deze wensen van de kant van de ARP-frac
tie toegevoegd het voorstel om nadrukkelijk in de wetstekst de inkomsten 
uit de ondersteuning door kerkelijke of particuliere instellingen van liefda
digheid buiten beschouwing te laten voor de aftrekregeling. Een gedachte 
die, toen hij hierover een amendement namens AR- en CH-Kamerleden 
indiende, door Drees werd overgenomen.34 Niet veel anders dan het stand
punt van de ARP-fractie was dat van het liberale Kamerlid Hacke, die direc- 
teur-generaal van de Arbeid binnen het ministerie van Sociale Zaken was 
geweest en bekend was met de discussies over dit onderwerp. Ook hij achtte 
het voorstel van de Stichting van de Arbeid, precies als zijn collega's uit de 
KVP, CHU en ARP, te prefereren. Hij wilde eigenlijk dat de minister op 
korte termijn met een geheel ander voorstel zou komen of dat de minister 
anders op zijn minst de eigen inkomsten veel meer ontzag. Aan de andere 
kant had ook hij bij voorbaat hulde toegezwaaid aan de ondertekenaars van 
het wetsontwerp, die de noodtoestand onder de bejaarden wilden aanpak
ken.35

Twee Kamerleden meenden, ieder op grond van de geheel verschillende 
eigen ideologie, dat verzekeringssystemen voor de oudedagsvoorziening uit 
den boze waren. Van Dis (SGP) stelde dat de verzekering door de SGP werd 
gezien als in strijd met het geloof in de voorzienigheid Gods, te dwangmatig 
van karakter zou zijn en te grote lasten op de bedrijven zou leggen. Kerk en 
overheid hadden een taak in de verzorging van allen, die hulp behoefden. 
Het feit dat dit wetsontwerp afweek van het verzekeringsstelsel - zij het dat 
de regering, naar de opvatting van Van Dis ten onrechte, dit slechts tijdelijk
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beoogde - had de steun van de SGP mogelijk gemaakt. Het behoefte-element 
werd toegejuicht. Langs geheel andere weg kwam Koenen (CPN) eveneens 
tot een pleidooi voor het staatspensioen, los van enige verzekeringsgedach
te. Iedere werker moest het recht op een uitkering, die een onbezorgde oude 
dag garandeerde, in het vooruitzicht worden gesteld. De uitkeringen moes
ten zo hoog zijn, dat de armenzorg voor deze categorie personen overbodig 
was. Het argument dat er geen geld was voor een dergelijke sociale voorzie
ning achtte hij, gezien de uitgaven voor militaire zaken, loos.36

Drees heeft in zijn antwoord aan de Kamer een uiteenzetting gegeven 
van zijn reeks contacten met de Stichting van de Arbeid en van zijn over
tuiging dat zijn systeem beter was dan dat van de Stichting en van zijn visie 
op de twee vanuit de Kamer geuite hoofdbezwaren: het systeem van dit 
wetsontwerp schiep geen vast recht en was niet op de verzekeringsgedachte 
gebaseerd. Drees hield zijn gehoor voor dat slechts in beperkte mate het be
hoef te-element werd meegewogen en om financiële redenen moest worden 
gehanteerd zonder onderscheid naar fonds of verzekering waaruit bepaalde 
inkomsten werden verkregen. Dat de verzekeringsbasis niet in déze regeling 
kon worden gehanteerd was voor Drees vanzelfsprekend: allen die behoefte 
hadden aan een uitkering op dat moment moesten worden geholpen. Drees 
ontkende niet dat het wetsontwerp enig, volgens hem kortzichtig, effect kon 
hebben op de neiging tot sparen en de instelling van bedrijfspensioenfond
sen. Centraal stond in de verdediging van Drees het financiële argument: 
met beperkte middelen moest een voorziening worden getroffen. Bij voor
baat zei Drees dan ook dat de regering niet tegemoetkomend kon zijn tegen
over voorstellen die tot grotere financiële lasten voor de overheid zouden 
leiden. "De regering is zover gegaan als ze onder deze financiële omstandig
heden maar enigermate verantwoord achtte. Het is een gedurfder voorstel, 
dunkt mij, dan tot nog toe ooit is gedaan en dan treft het wel eens even, 
hoeveel waardering er ook is, dat desondanks kritiek wordt gehoord, alsof 
het in hoofdzaak zou zijn een wetsontwerp, dat vele mensen iets afneemt." 
Aandrang vanuit de Kamer om bepaalde inkomsten geheel of voor een ho
ger percentage vrij te laten of hogere uitkeringen vast te leggen deed Drees af 
met een door hem nog jarenlang gehanteerd argument: "De Kamer pleegt 
bij de algemene beschouwingen aan te dringen op sterke beperking van de 
staatsuitgaven. Ik weet uit eigen ervaring uit vroeger jaren, dat dit bij de af
zonderlijke vraagstukken, die aan de orde komen, anders is. Dan pleegt men 
er op aan te dringen om meer uit te geven dan de regering voorstelt."37 Ver
volgens kwam de minister met een merkwaardige verklaring: minister 
Lieftinck had hem verzocht mee te delen, "dat hij dit voorstel alleen aan
vaardbaar acht, indien de Kamer straks bij de behandeling van de belasting
herziening geen verminderingen aanbrengt, zonder daar eventuele com
pensaties tegenover te stellen". Diezelfde dag namelijk zouden nog een 
ontwerp-wet Belastingherziening-1947 en een ontwerp tot wijziging van het 
Besluit op de Ondernemingsbelasting aan de orde komen (zie hoofdstuk IV 
in dit boek). Na deze opmerking van Drees merkte Schouten (ARP) op, dat 
dan de behandeling in omgekeerde volgorde had behoren te geschieden. "U
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kunt hier geen condities stellen met betrekking tot een ander ontwerp, dat 
later in behandeling komt."38 Drees vond dat het ook zó kon en lichtte daar
op de algemene financiële situatie toe, zodat het duidelijk moest zijn dat de 
regering "niet een belangrijke verhoging van de uitgaven, die uit dit ont
werp voortvloeien, zou kunnen aanvaarden". Dat hij bevreesd was dat de 
sociale uitgaven wel eens onder druk zouden kunnen komen te staan van 
met name de militaire lasten bleek uit zijn betoog in de richting van het Ka
merlid Koenen (CPN) dat "niemand zal menen, dat Nederland deze mili
taire uitgaven blijvend zal kunnen dragen". Een sterke vermindering was 
noodzakelijk "wil ooit een sluitende begroting in zicht komen".39

Bij de artikelsgewijze behandeling zijn vooral van de kant van de ARP- 
en CPN-fracties nogal wat amendementen ingediend. Zo heeft Smeenk 
(ARP) getracht om de duur van het wetsontwerp tot twee jaar te beperken. 
De KVP-er Steinmetz had hier wel oren naar, terwijl Suurhoff zijn mening 
liet afhangen van het standpunt van "zijn" minister. Drees meende echter 
dat men geen termijn moest nemen, waardoor men bij het voorbereiden 
van een definitieve regeling van het sociale stelsel in tijdnood zou komen. 
Hij ontried het amendement en zei toe de voorgenomen herziening met 
spoed af te handelen. Op 28 maart 1947 werd het amendement-Smeenk ver
worpen met 40 stemmen (KVP, PvdA en SGP) tegen en 34 voor. De ge- 
meenteklasse-indeling was eveneens omstreden. Stapelkamp (ARP) wilde 
weer drie klassen; Koenen (CPN) vier. Drees voerde aan dat hij in dit op
zicht de loonregeling (naar 5 klassen) had gevolgd en dat hij hoe dan ook 
wilde vasthouden aan de verschillen tussen het hoogste en laagste uitke
ringsbedrag. De beide amendementen werden daarop ingetrokken. Het 
meest omstreden was het uitkeringsbedrag zelf. Koenen (CPN) wilde tot 
veel hogere uitkeringen komen, waarbij hij vooral ook de bedoeling had 
om de lasten van de gemeenten voor de uitvoering van de Armenwet - 
aanvullend voor diegenen die alléén een uitkering uit deze noodwet-Drees 
zouden krijgen - te verlichten. Hij stelde compensatie voor de hogere kosten 
voor door het bedrag dat voor aftrek (eigen inkomsten) in aanmerking zou 
komen te verhogen. Suurhoff - die steeds nadrukkelijk het wetsontwerp 
verdedigde en dan ook door Stapelkamp werd betiteld als "minister Zonder 
Portefeuille" - verwierp dit voorstel vanwege de kosten, waaraan Drees nog 
slechts het onaanvaardbaar behoefde vast te knopen. Een wijziging van zijn 
amendement hielp Koenen niet. Enkele leden uit de ARP- en CHU-fracties 
hebben onder aanvoering van Stapelkamp de inkomsten uit ondernemings- 
en bedrijfspensioenfondsen van de aftrekregeling willen vrijstellen; Hacke 
en andere liberale Kamerleden wilden de aftrekregeling tot een kwart beper
ken. Drees verwierp het voorstel-Stapelkamp dat te veel rechtsongelijkheid 
schiep en wees Hacke en andere Kamerleden op de onoverkomelijke finan
ciële bezwaren. "Al zou er iets aantrekkelijks in zitten en al zou het heel 
plezierig zijn een aantal van dergelijke verbeteringen aan te brengen", tot 
zijn leedwezen moest Drees mededelen dat al deze amendementen door de 
regering niet konden worden aanvaard en "dat zij bepaaldelijk het wetsont
werp zelf in gevaar zouden brengen". Slechts tegenover het voorstel van
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enkele Kamerleden uit de KVP- en PvdA-fracties, waarbij Steinmetz als eer
ste woordvoerder optrad, stond hij positief. Dit voorstel behelsde een lichte 
verbetering voor de uitkeringsbedragen, behalve voor het maximumbedrag, 
van 1% tot 5%. Namens de regering nam Drees dit voorstel over. Stapel
kamp en Hacke trokken daarop hun amendementen in. Hacke zei zijn be
zwaar tegen het wetsontwerp inzake de aftrek van eigen inkomen te hou
den, maar de oudedagsvoorziening te aanvaarden. De voorstellen van Koe
nen over de uitkeringsbedragen werden daarop met 64 tegen 10 (CPN) ver
worpen. Een enkele textuele wijziging, voorgesteld door de CPN, werd door 
Drees overgenomen. Op 28 maart 1947 werd dit belangrijke wetsontwerp 
door de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming aanvaard.40

Daar, zoals senator Lieshout ((KVP) op 21 mei 1947 in de Eerste Kamer bij 
de behandeling van de noodregeling-Drees opmerkte, slechts de algemene 
strekking van het wetsontwerp ter discussie stond, was er voor deze Kamer 
niet veel meer te doen. Met de algemene strekking waren immers alle frac
ties het eens. Verschil van mening was er over de inhoud van dit ontwerp, 
maar deze meningen weken niet veel af van die in de Tweede Kamer. 
Doordat Drees in de Memorie van Antwoord aan de senaat had beloofd bij 
de voorgenomen herziening van het sociale stelsel en de definitieve ouder- 
domsregeling de Stichting van de Arbeid nauw te betrekken, was het be
zwaar van Stikker (PvdV), een van de oprichters van deze Stichting, over 
het niet bereiken van een gezamenlijke oplossing tussen Sociale Zaken en 
Stichting voor een noodregeling verminderd. Schipper (ARP) kwam op de 
bedrijfspensioenfondsen terug; Brandenburg (CPN) op het gemak waarmee 
leger en vloot bedragen kregen toegestopt. Mevr. Tjeenk Willink (PvdA) ge
tuigde van haar respect voor de minister, die niet terugdeinsde voor finan
ciële consequenties, "ook al vormen deze een zeer zware last voor de staats
kas en een offer voor ons volk", wanneer het ging om grote volksbelangen. 
Drees zelf sprak van een nationaal werk: "Ik geloof dat het voor het Neder
landse volk van zeer grote betekenis is, als men het gevoel heeft, dat thans 
in belangrijke mate aan de nood van de ouden van dagen wordt tegemoet 
gekomen." Ook hier werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard. De zeer sober levende Drees heeft zich na afloop van het debat en 
de eindstemming in de senaat op zijn kamer in zijn departement een siga
retje veroorloofd. Tegen zijn chef arbeidszaken die zijn minister, die zelden 
of nooit rookte, dit zag doen zei hij verontschuldigend: "Ik vind dat ik dit 
verdiend heb."41 Met de instemming van de Eerste Kamer met dit wets
voorstel was immers de mogelijkheid geschapen aan een van de belangrijk
ste wensen van de sociaal-democratische beweging, zij het op voorlopige en 
sobere wijze, uitvoering te geven. Dat hij, Drees, dit als minister tot stand 
had mogen brengen moet hem met trots vervuld hebben, waarvan hij op 
zijn bescheiden wijze getuigde. De wet verscheen in het Staatsblad, 24 mei
1947, nr. H. 155.

Op een feestelijke bijeenkomst van de PvdA op 1 oktober 1947 werd 
Drees, bij gelegenheid van de eerste uitkering krachtens de nieuwe wet, ge
huldigd. Een jaar na de parlementaire behandeling bleek dat meer dan
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400.000 personen waren geholpen. De PvdA heeft niet nagelaten in haar 
propaganda Drees als beschermer van de ouden van dagen te profileren en 
aldus het getal van "Drees-trekkers" aan de partij ten goede te laten komen, 
ook al was het totstandkomen van deze wet een uiting geweest van natio
nale saamhorigheid, van regering met parlement, waarvan Drees niet heeft 
nagelaten te getuigen.42 Tot verrassing van Drees heeft de wet, ondanks de 
sobere uitkeringen, voor veel bejaarden een grote verlichting van de zorgen 
betekend. Een stroom van brieven aan hem getuigde daarvan. Drees zelf 
schreef later dat de als voorlopig bedoelde regeling "een reputatie (heeft) ge
kregen, ver boven wat ik, gezien de in verband met de toestand van 's Rijks 
financiën betrachte soberheid, had verwacht".43 De kosten van de regeling 
zijn binnen de raming gebleven en bedroegen voor 1948 ca. 135 miljoen 
gulden. De bepaling dat de regeling slechts drie jaar zou gelden moest echter 
al spoedig worden losgelaten. Bij wet van 9 november 1950 werd de Nood- 
wet-Drees met twee jaar verlengd, bij wet van 25 september 1952 met nog
maals drie jaar, terwijl de wet van 13 juli 1955 de werkingsduur heeft be
paald tot 1 januari 1957. De Algemene Ouderdoms-Wet van 31 mei 1956 trad 
hiervoor in de plaats.44 Doordat de Noodwet-Drees zolang heeft kunnen 
functioneren, moest deze noodregeling herhaaldelijk worden aangepast aan 
het algemene prijs- en welvaartsniveau en werden bijgevolg de uitkerings
bedragen gewijzigd, de aftrekregeling bijgesteld, eenmalige uitkeringen voor 
de "Drees-trekkers" tot stand gebracht en de kring van uitkeringsgerechtig
den herzien. De Noodwet-Drees heeft derhalve voor ruim negen jaar een 
oudedagsvoorziening voor zeer veel bejaarden betekend. De ervaring met 
deze noodregeling heeft er mede toe bijgedragen dat geleidelijk van de ver
zekeringsgedachte kon worden afgestapt en de AOW op een omslagstelsel 
kon worden gebaseerd. In principieel opzicht was de noodwet-Drees een 
overgangsregeling.

c. Wijziging van enkele sociale verzekeringswetten
Tengevolge van de - grotendeels nominale - stijging van de lonen, die ge

durende de oorlog en sinds de bevrijding had plaatsgevonden, waren vele 
arbeiders buiten de verplichte ziekte-, invaliditeits- en ziekenfondsverzeke
ring geraakt, doordat zij de oorspronkelijke loongrens van f 3000,- hadden 
overschreden. De strekking van het op 14 maart 1946 bij de Tweede Kamer 
ingediende wetsontwerp waarbij de loongrens werd verhoogd tot f 3750,-, 
was in het bijzonder deze kategorie personen weer onder de verzekering te 
brengen. Maatschappelijk waren zij, zoals de Memorie van Toelichting op 
het wetsontwerp opmerkte, blijven behoren tot diegenen, voor wie de in die 
wetten getroffen voorzieningen bedoeld waren. De voorgestelde loongrens- 
verhoging werd pas bij Nota van Wijziging ook toepasselijk verklaard op 
het Ziekenfondsenbesluit. Aanvankelijk hadden de georganiseerde artsen 
zich tegen deze verhoging verzet.45 In verband met de lopende besprekingen 
over de honorering van medici wilden de gorganiseerde artsen zich nu niet 
langer verzetten tegen de voorgestelde verhoging van de loongrens, wan
neer deze overigens om sociale redenen wenselijk werd geacht. Tevens was

1410



Par. III. Sociale zekerheid

van belang, dat met de indiening van het ontwerp van wet tot instelling 
van een Ziekenfondsraad46 een voorbereidende stap was gedaan tot vervan
ging van het Ziekenfondsbesluit door een Ziekenfondswet, waarbij heel de 
organisatie van de Ziekenfondsen nader kon worden overwogen.

De openbare beraadslaging in de Tweede Kamer op 29 november 1946 
concentreerde zich voornamelijk op de positie van de ongehuwde moeder 
in de Ziektewet, een onderwerp dat volgens Drees buiten de considerans 
van het wetsontwerp viel. Wel deed de minister de toezegging, dat hij de 
Kamer in de gelegenheid zou stellen zich over deze zaak uit te spreken. In 
een niet door Nederland bekrachtigd verdrag van 1919 was de ongehuwde 
moeder wat betreft de toekenning van ziekengeld met de gehuwde op één 
lijn gesteld. Mgr. dr. W.H. Nolens, destijds leider van de Nederlandse dele
gatie bij de I.A.O. en in de Tweede Kamer de aanvoerder van de katholieke 
(RKSP) fractie, had in internationaal verband zijn stem uitgebracht vóór het 
verdrag, wat merkwaardig was: Nolens ondersteunde op internationaal 
vlak, wat op nationaal plan door de katholieken werd afgewezen. Nu, na de 
Tweede Wereldoorlog, overwoog Drees dit verdrag op korte termijn aan de 
Kamer ter goedkeuring voor te leggen. Reeds bij de totstandkoming van de 
Ziektewet47 in 1913 was een amendement van het katholieke Tweede Ka
merlid mr. P.J.M. Aalberse, de latere eerste minister van Arbeid in de Ne
derlandse geschiedenis (1918-1925), dat de verzekerde recht op ziekengeld 
ontzegde, indien de ziekte was veroorzaakt door onzedelijkheid, verwor
pen. Het op één lijn stellen van de bevalling van de ongehuwde vrouw met 
het bevallen van een gehuwde vrouw achtte hij verderfelijk voor het zede
lijkheidsbegrip en de rechtsovertuiging van het volk.48 De toenmalige anti
revolutionaire minister in het kabinet-Heemskerk (1908-1913), die de zorgen 
voor Arbeidszaken in zijn portefeuille had, A.S. Talma, had zich - gesteund 
door een deel van de rechterzijde - tegen het amendement verzet. Bij de be
handeling van het wetsontwerp tot wijziging van de Ziektewet, dat op 9 no
vember 1927 bij de Kamer werd ingediend, kwam de in de Kamerbanken te
ruggekeerde Aalberse op de zaak terug.49 Zijn amendement van dezelfde 
strekking als dat van 1913 werd nu in een stemming van rechts tegen links 
(46-30) aangenomen.50 Evenals Talma verzette de christelijk-historische mi
nister dr. J.R. Slotemaker de Bruine (Arbeid, Handel en Nijverheid, 1926- 
1929) zich tegen het amendement, waarbij met ziekte zou worden gelijkge
steld zwangerschap en bevalling van de gehuwde vrouw. De Duitse bezetter 
nam maatregelen welke uitvoering leken te geven aan Talmas zienswijze. 
Op 16 september 1940 werd bij besluit van de secretaris-generaal van Sociale 
Zaken de wet weer in ere hersteld ten gunste van de ongehuwde moeder.51 
Deze gelijkstelling van de gehuwde en de ongehuwde vrouw in de Ziekte
wet was uit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid zeker een als oorlogs
winst te beschouwen maatregel van de bezetter.

Bij de behandeling van het genoemde wetsontwerp tot wijziging van en
kele sociale verzekeringswetten op 29 november 1946 in de Tweede Kamer 
heeft Steinmetz (KVP) de vooroorlogse draad van de katholieken in deze 
kwestie weer opgepakt. Een door hem ingediende mode sprak uit, dat de
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uitkeringen bij zwangerschap alleen voor gehuwde moeders op de wet zelf 
mochten berusten, terwijl in deze uitkering voor ongehuwde moeders op 
andere wijze behoorde te worden voorzien. De gelijkheid van rechtspositie 
tussen deze twee gevallen ter zake van ziektewetuitkeringen was een "Duits 
insluipsel". "Dit is weer een staaltje geweest van Duitse onrechtmatigheid, 
dat nu in casu nog blijft voortbestaan en onze sociale wetgeving ontsiert", 
aldus Steinmetz.52 Zijn betoog werd door Stapelkamp (ARP) ondersteund.53 
De motie-Steinmetz werd aangenomen met 39 tegen 25 stemmen. De gehele 
rechterzijde stemde voor, terwijl socialisten, liberalen en communisten zich 
tegen verklaarden.54 Een gelijke verdeling gaf de Kamer, zoals nog beschre
ven zal worden (par.VI.b), te zien met betrekking tot de gelijkstelling van 
het natuurlijke met het wettige kind bij de herziening van de Kinderbij- 
slagwet-1939 (amendement-Hooij).55

Suurhoff vertolkte het socialistische standpunt terzake van de door 
Steinmetz aangesneden kwestie: "Nu deze motie een uitspraak ten princi
pale bevat in een bepaalde richting, moeten wij ... vasthouden aan ons 
standpunt, dat men deze zaak, vasthakende aan deze zeer incidentele her
ziening van enkele sociale verzekeringswetten, hier niet kan uitmaken, 
zonder dat daaraan een behoorlijk voorbereid en uitvoerig debat is vooraf
gegaan."56 Minister Drees sloot zich bij de woorden van zijn partijgenoot 
aan; hij verklaarde weinig sympathie te kunnen opbrengen voor deze mo
tie. De bewindsman benadrukte dat het wetsontwerp, dat zonder hoofdelijke 
stemming werd aangenomen, alleen betrekking had op de gevolgen van de 
verandering van de loongrens.57 De dominees Zandt en Van Dis (SGP) 
wensten geacht te worden tegen het wetsontwerp te hebben gestemd. 
Vanwege de ernstige bezwaren van principiële, staatsrechtelijke en 
financiële aard, welke in SGP-kringen tegen de verzekeringswetgeving 
bestonden, konden zij zich niet met dit wetsontwerp verenigen. In de Eerste 
Kamer werd het wetsontwerp op 23 december 1946 zonder beraadslaging en 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.58 De wet kwam op 27 december 
1946 in het Staatsblad (G. 397).

d. Tijdelijke toeslagen en kinderbijslag voor uitkeringsgerechtigden van 
sociale verzekeringen

Onder Drees werd de sociale wetgeving nog op enkele punten aan de ver
anderende omstandigheden, met name aan de gewijzigde koopkrachtver- 
houdingen, aangepast. In hoofdstuk IX, Binnenlandse Zaken, zal nog wor
den beschreven hoe de gewone en buitengewone pensioenen werden afge
steld op het nieuwe prijsniveau om verpaupering te voorkomen. Het lag 
voor de hand de uitkeringen op basis van de sociale verzekeringswetten 
eveneens aan te passen. Vooral de moeilijke positie, waarin de invaliden en 
de weduwen beneden de 65-jarige leeftijd en de wezen verkeerden, had de 
volle aandacht van de regering gekregen. Indirecte maatregelen om op dit 
terrein op te treden waren de wet minder-valide arbeidskrachten van 1 au
gustus 1947 (Stbl. H. 283) en de verlenging van de uitkeringsduur van het 
ziekengeld (1 augustus 1947, Stbl. H. 284). In afwachting van de algemene
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herziening van de sociale verzekering meende de regering onder verant
woordelijkheid van de ministers van Sociale Zaken en Financiën het par
lement voor te moeten stellen een rechtstreekse verbetering aan te brengen 
in de financiële positie van diegenen, die in het genot waren van een inva- 
liditeitsrente of weduwenrente krachtens de Invaliditeitswet-1919, alsmede 
van de wezen, die een wezenrente krachtens de Invaliditeitswet, de Onge
vallenwet-1921, de Land- en Tuinbouwongevallenwet-1922 of de Zeeonge- 
vallenwet-1919 genoten. Daartoe werden op 21 februari 1948 bij de Tweede 
Kamer ontwerpen van wet tot aanvulling van de renten krachtens de Inva
liditeitswet (met 100%) en ter invoering van een kinderbijslag voor invali
diteits-, ouderdoms- en wezenrente trekkers ingediend.

Al tijdens de bezettingstijd waren op deze terreinen de eerste stappen ge
zet. Bij besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën 
van 9 juli 1941 (Verordeningenblad 1941, nr. 159) werden de renten inge
volge de invaliditeitswet en ingevolge art. 28 van de Ouderdomswet-1919 
met een bijzondere toeslag, die van jaar tot jaar werd verlengd - laatstelijk 
bij KB van 7 januari 1948 (Stbl. I. 7) - verhoogd (max. 75%). In het eerste 
wetsvoorstel werd onder handhaving van de verzekeringsgedachte het ren- 
tebedrag krachtens de invaliditeitswet verdubbeld (tot maximaal 9.60 gulden 
per week). Daarnaast werd een gezinstoeslag van 35 gulden per maand ver
leend. Anders dan in de Noodvoorziening Ouden van Dagen werd geen af
trek van eigen inkomsten ingevoerd. De maximumbedragen bleven im
mers altijd nog beneden de maxima van de Noodwet-Drees. Hierbij werd er 
ook van uitgegaan dat de invaliden nauwelijks inkomsten uit arbeid had
den. Aftrek van deze eigen inkomsten zou daarbij afbreuk doen aan het 
recht op uitkering, dat immers voortvloeide uit de verzekeringsgedachte, 
ook al kwamen deze extra bedragen uit de staatskas. De kosten voor deze 
toeslagen werden op ongeveer 20 miljoen gulden per jaar begroot, waarop 7 
miljoen gulden kon worden bespaard door het vervallen van de oude toe- 
slagregeling. De kosten zouden worden gedekt uit de opbrengst van de ver- 
eveningsbelasting, die onder de oorlog in het leven was geroepen en was 
bestemd voor sociale uitgaven. Deze belasting, die voor 1948 ongeveer 170 
miljoen gulden zou opbrengen, drukte op het bedrijfsleven. De Stichting 
van de Arbeid had zich met de opzet van dit wetsontwerp akkoord ver
klaard.

Het tweede wetsontwerp betrof de invoering van een kinderbijslag voor 
verschillende categorieën rentetrekkers. Aanvankelijk had de Kinder- 
bijslagwet-1939 (Stbl. 806) het recht op kinderbijslag beperkt tot de loontrek
kende arbeider. Bij besluit van de s.g. van Sociale Zaken van 27 februari 1941 
(Nedl. Stscrt. 1941, nr. 41) kregen ook diegenen die ziekengeld ontvingen 
krachtens de verplichte verzekering en die een tijdelijke uitkering of rente 
kregen ingevolge de Ongevallenwet, de Land- en Tuinbouwongevallenwet 
of de Zeeongevallenwet kinderbijslag. Het euvel, dat de arbeider, wanneer 
hij invalide was geworden en rente trok krachtens de Invaliditeitswet, geen 
kinderbijslag ontving, werd tegelijk met het hiervoor genoemde ontwerp 
van wet met een wetsvoorstel aangepakt. De kosten van deze kinderbijslag
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voor invaliditeits trekkers, alsmede voor de genoemde categoriën uitke- 
rings- en rentetrekkers, alsook de ouderdomsrentetrekkers, werden geschat 
op 11 miljoen gulden, eveneens op te brengen uit de vereveningsbelasting, 
die ook al diende voor de dekking van een deel van de uitgaven van de 
Noodvoorziening-Ouden van Dagen en de hierboven genoemde aanvul
ling van renten krachtens de Invaliditeitswet. Ook met dit ontwerp van wet 
had de Stichting van de Arbeid zich kunnen verenigen. In de vergadering 
van het kabinet van 16 februari 1948 waren de betrokken wetsontwerpen, 
ondanks de kosten ervan, vrij gemakkelijk aanvaard. Uit sociale overwe
gingen sprak Lieftinck zijn tevredenheid over beide ontwerpen uit. De aan
gewezen belastingbron ter voeding van de door de wetsontwerpen voor
ziene uitgaven had zijn nadrukkelijke instemming. In wezen kwam het ge
bruik van de vereveningsbelasting voor deze uitgaven neer op een sociale 
premieheffing bij het bedrijfsleven, zoals Drees ook later in de Tweede Ka
mer bij behandeling van de twee wetsontwerpen naar aanleiding van enige 
bezorgde vragen van de liberaal Hacke over deze belastingdruk op het be
drijfsleven verklaarde.

Uit het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op deze twee wetsont
werpen bleek de algemene instemming met de voorstellen van de regering. 
Vooral de handige wijze waarop van regeringskant het verzet tegen een re
geling voor uitkeringen van staatswege, zoals die bij de behandeling van de 
Noodwet-Drees vooral van de kant van de coalitiepartner de KVP was ge
komen, was vermeden door vast te houden aan de verzekeringsgedachte - 
uitkering als verworven recht; geen rekening met eigen inkomsten; geen 
klasse-indeling - onder gelijktijdige zij het tijdelijke inbreuk daarop door de 
aanvulling van staatswege op de renten en de daarbij te verlenen gezinstoe- 
slag, droeg nu vrucht. Wel bleven er wensen: de PvdA-fractie vond de 
uitkeringen voor de ongehuwde rentetrekkers en gehuwde rentetrekkers 
zonder kinderen wel erg laag; de KVP-fractie wenste progressie in de 
kinderbijslag. De regering wilde echter binnen de grenzen van het financieel 
haalbare blijven, aldus de Memorie van Antwoord van 25 mei 1948. De lij
nen van de Algemene Kinderbijslagwet moesten voor de invaliden niet 
worden losgelaten. Voor invalide zelfstandigen kon het systeem niet gelden, 
daar dan gebroken zou worden met de verzekeringsgedachte. De betrokken 
verzekering was immers alleen voor arbeiders verplicht.

De behandeling van beide wetsontwerpen in de Tweede Kamer op 22 juni
1948 was kort. Het AR-Kamerlid Stapelkamp sprak er zijn afkeuring over uit 
dat hem uit de overgelegde gegevens in de Memorie van Antwoord was ge
bleken dat de Stichting van de Arbeid vier maanden nodig had gehad om 
advies over de betrokken wetsontwerpen uit te brengen, terwijl de nood in 
de betrokken groepen zo snel mogelijk actie vorderde. Namens de VVD- 
fractie verklaarde Hacke zijn steun aan de wetsontwerpen, juist vanwege de 
verzekeringsgedachte die werd gehandhaafd. Steinmetz (KVP) kwam op 
voor de progressie in de kinderbijslag en voor de kleine zelfstandigen. De 
PvdA-fractie toonde zich bij monde van Suurhoff zeer tevreden. Koenen 
(CPN) kondigde aan dat de CPN-fractie de wetsontwerpen zou steunen, aan-
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gezien voor enkelen een kleine verbetering werd bereikt. Tevreden was de 
CPN-fractie echter niet, omdat een afdoende oplossing voor het koop
krachtverlies van de betrokken groepen niet werd geboden. Drees kon ver
volgens met genoegen constateren dat de Kamer in het algemeen de ge- 
dachtengang van de wetsontwerpen steunde, al bleven er veel verlangens 
over. Ten aanzien van de door Steinmetz bepleite zaken zei de minister dat 
hij er naar streefde om de zelfstandigen onder de sociale verzekering te 
brengen en ook voor hen de Kinderbijslagwet te doen gelden. Op dat mo
ment ging het er echter om de systemen, geldend voor loontrekkers, zo op
timaal en rechtvaardig mogelijk te doen functioneren. De ontwerpen van 
wet werden zonder hoofdelijke stemming aanvaard. In de Eerste Kamer viel 
Brandenburg (CPN) over de uitsluiting van de natuurlijke kinderen voor de 
kinderbijslag voor de genoemde categorieën. Drees moest echter verklaren 
dat hier de tekst van de geldende Kinderbijslagwet werd gevolgd. Op dit 
verschil tussen de verschillende categorieën kinderen in de Kinderbijslag
wet, dat Drees tevergeefs heeft geprobeerd weg te werken, zal nog nader 
worden teruggekomen. Drees heeft de Kamer ook bij deze wetsontwerpen 
weer voor gehouden dat op dit punt de wet herziening behoefde, aangezien 
over de uitkeringspraktijk verwarring was ontstaan. Ook de senaat ging 
zonder hoofdelijke stemming met de wetsvoorstellen akkoord op 13 juli
1948. De wetten werden vastgesteld op 15 juli 1948, Stbl. I. 308 en 309.59

e . Instelling van een Ziekenfondsraad
In afwachting van een definitieve wettelijke regeling van de ziekenfond

sen werd op 4 oktober 1946 bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp 
tot instelling van een Ziekenfondsraad. Dit nieuw in te stellen publiekrech
telijk lichaam zou de plaats innemen van de tijdens de bezetting in het le
ven geroepen eenhoofdige leiding, de zogeheten commissaris.

Het onder verantwoordelijkheid van Drees ingediende wetsontwerp had, 
aldus de Memorie van Toelichting, in de eerste plaats de strekking "om, met 
behoud van het beginsel van verplichte verzekering en toezicht van Staats
wege, de wetgeving op het gebied van het ziekenfondswezen te zuiveren 
van aan onzen volksaard vreemde elementen".60 De "verplichte" zieken
fondsverzekering is pas ingevoerd op 1 november 1941; tot die datum had 
men bij de circa 600 ziekenfondsen slechts vrijwillig verzekerden.61 Wel 
werd een zekere dwang geregeld in artikel 41 (oud 50) der Ziektewet, tenge
volge waarvan een verzekerde, die zich niet bij een ziekenfonds had aan
gemeld, geen aanspraak kon doen gelden op ziekengeld. Dit artikel werd pas 
ingevoerd tegelijk met het Ziekenfondsenbesluit van 1941. Een belangrijk 
uitgangspunt van het Besluit was ook, dat de overheid een zeker toezicht op 
de ziekenfondsen diende uit te oefenen. Aanvankelijk was het staatstoezicht 
opgedragen aan de secretaris-generaal van het departement van Sociale Za
ken, die echter aanstonds gebruik maakte van zijn bevoegdheid, dit toezicht 
te delegeren aan een nieuwe functionaris, de commissaris, belast met het 
toezicht op de ziekenfondsen. Deze commissaris bezat ook een verorde
nende bevoegdheid. In de eerste tijd na de bevrijding bleef hij nog in func
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tie; wel werd hem al spoedig een Commissie van Advies, bestaande uit ver
tegenwoordigers van belanghebbende groepen en van de minister, toege
voegd.

In het nu bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp zou de taak van 
de commissaris worden overgenomen door de Ziekenfondsraad, welk col
lege een voortzetting zou zijn van de bestaande Commissie van Advies. De 
Ziekenfondsraad zou tegelijk zijn adviescollege voor de regering - in de zin 
van artikel 87 Grondwet (1938/1946) - en besturend college tegenover de 
Ziekenfondsen. De Raad zou bestaan - zulks ingevolge een door de regering 
overgenomen amendement - "in hoofdzaak uit vertegenwoordigers van bij 
het Ziekenfondswezen betrokken maatschappelijke groepen".62 In het wets
ontwerp behield de Kroon zich voor bevoegdheden van de Ziekenfondsraad 
te doen overgaan op de minister, op de voorzitter van de Raad of op com
missies (artikel 3, lid 2). In het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op 
dit wetsontwerp werd vooral op deze mogelijkheid van delegatie kritiek 
uitgeoefend. Men was van mening dat de bevoegdheden van de voorzitter 
bij de wet dienden te worden geregeld, omdat anders het leidersbeginsel 
weer enigszins werd geïntroduceerd "in de persoon van de voorzitter van 
den Ziekenfondsraad, die in wezen weinig verschilt van de figuur in de be
zettingstijd van de commissaris, belast met het toezicht op het Zieken
fondswezen".63

In de plenaire zitting van de Tweede Kamer van 19 maart 1947, waarin dit 
wetsontwerp werd besproken, bleef de positie van de voorzitter van de te 
scheppen Ziekenfondsraad omstreden. De vrees dat in deze voorzitter de 
oude commissaris voortleefde werd door verschillende sprekers geuit. 
Stapelkamp (ARP) vond dit voorzitterschap on-Nederlands: hij zag "geen 
enkele reden om dit restant van Duitse insluipsels in onze wetgeving: een 
geprivilegieerde en met extra bevoegdheden beklede voorzitter, te handha
ven". Gelijkluidende bezwaren tegen de positie van de voorzitter werden 
geuit door Kikkert (CHU) en Koenen (CPN).64

Minister Drees toonde begrip voor de aangevoerde bezwaren en ver
klaarde dat het geenszins de bedoeling was geweest de positie van de voor
zitter te accentueren. Uit louter praktische overwegingen waren hem enkele 
bevoegdheden toegekend. De Ziekenfondsraad zou zélf voor een groot deel 
bepalen welke bevoegdheden beter konden worden uitgeoefend door de 
voorzitter. Een door de commissie van rapporteurs ingediend amendement, 
waarin de mogelijkheid werd geschapen dat ook aan de commissies van de 
Ziekenfondsraad bepaalde bevoegdheden konden worden gegeven op de
zelfde wijze als aan de voorzitter, werd door Drees overgenomen.65

Principiële bezwaren tegen dit wetsontwerp als geheel werden door het 
KVP-Kamerlid Mol - arts te Etten en werkzaam in organisaties der gezond
heidszorg - naar voren gebracht.66 Hij vreesde dat de Ziekenfondsraad een
zijdig volksgezondheidsvragen vanuit de financiële gezichtshoek zou gaan 
beoordelen en dat deze raad teveel een overheidsorgaan zou worden. Hier 
moest komen een maatschappelijk orgaan dat in samenwerking met de 
overheid een bepaalde sector van het maatschappelijk welzijn zou beharti-
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gen. Hij wees erop, dat het "vitium originis" van het Ziekenfondsenbesluit 
zou meebrengen dat aan de toekomstige ontwikkeling een te centralistisch 
uitgangspunt ten grondslag zou blijven liggen. "Dit ontwerp, dat van boven 
af ordent - noodzakelijkerwijze, Mijnheer de Voorzitter, want de onder
bouw bestaat nog niet, maar daarom is de opzet m. i. ook onjuist - brengt de 
consequenties mee van een centralistische instelling; het is een nieuw dak 
op een ondegelijke en wanstaltige onderbouw, die nu eenmaal niet bij el
kaar passen, en waaromtrent de minister zegt, dat het althans zo bevredi
gend mogelijk is gelukt". Soortgelijke geluiden waren te vinden in een arti
kel van Mols fractievoorzitter Romme in De Volkskrant.67 Ook deze achtte 
de in het ontwerp gebezigde centralistische constructie een "aan onze volks
aard vreemd element". "Want onze volksaard wil niet altijd en overal de 
ene Staat zien, maar wil de zelfstandigheid van de onderscheidene lagere 
kringen, die in het kader van de ene Staat hun eigen maatschappelijke acti
viteit tot ontplooiing brengen, binnen de Staat hun eigen leven laten lei
den." In het licht van het in katholieke kringen gehuldigde subsidiariteits
beginsel was de angst voor centralisme begrijpelijk. Daarnaast vreesden de 
katholieken afbraak van hun instellingen. In zijn antwoord beklemtoonde 
Drees het incidentele karakter van dit wetsontwerp. Het was de bedoeling 
dat de in te stellen Ziekenfondsraad tevens dienstbaar zou zijn aan het 
voorbereiden van een Ziekenfondswet, welke het Ziekenfondsenbesluit zou 
kunnen vervangen.68 Hoofdambtenaren in de Raad bleven nodig; zo kon
den "de algemene volksgezondheidsbelangen, waarvoor ook de Overheid 
verantwoording draagt", tot hun recht komen.69 Door Van Lienden (PvdA), 
uit de vakbeweging opgeklommen tot voorzitter van de Centrale Bond van 
Ziekenfondsen, werd een bepaling gesuggereerd, waardoor voor de in de 
Raad vertegenwoordigde afzonderlijke groepen de mogelijkheid zou wor
den geopend om bij onenigheid een beroep op de minister te doen.70 Drees 
ontried een dergelijke bepaling: "Het doel moet zijn, dat men zoveel moge
lijk overeenstemming bereikt en men moet niet op de voorgrond stellen de 
gedachte, dat als een groep er tegen is, men dan maar naar de minister zal 
gaan lopen".71 Hij wees op de bevoegdheid in het wetsontwerp van de mi
nister om op grond van strijd met de wet of het algemeen belang een besluit 
te vernietigen.

Bij de artikelsgewijze behandeling bleek Drees wel bereid enige amende
menten van de Commissie van Rapporteurs over te nemen. Een amende
ment op artikel 3 stelde voor dat de Kroon slechts dan bevoegdheden op de 
Voorzitter zou kunnen doen overgaan, als die overdracht de goedkeuring 
had van de Ziekenfondsraad. Tegen dit amendement voerde Drees staats
rechtelijke bezwaren aan. Een voorbehoud van de Kroon om bij Algemene 
Maatregel van Bestuur een bepaalde beslissing te nemen kon niet afhanke
lijk worden gemaakt van de goedkeuring van de Ziekenfondsraad. De voor
zitter van de commissie van rapporteurs, de KVP-er Mol, wilde deze 
"staatsrechtelijke lapsus" corrigeren door in plaats van "onder goedkeuring 
van" te lezen "in overleg met". Ook dit was volgens Drees een staatsrechte
lijk onaannemelijke constructie. Hij zei wel toe, dat de Ziekenfondsraad in
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deze dingen tevoren zou worden gehoord. Mol nam hierop het amende
ment terug, de juistheid van het staatsrechtelijke bezwaar erkennend. De 
toezegging van de minister achtte hij voldoende.72 De afzonderlijke artike
len én het wetsontwerp werden zonder hoofdelijke stemming door de 
Tweede Kamer aangenomen. Op 23 april 1947 ging ook de Eerste Kamer er 
zonder beraadslaging mee akkoord. De wet is vastgesteld op 24 april 1947, 
Stbl. H. 135.

ƒ. W erkloosheidsvoorzieningen
In het kader van de door Drees reeds in zijn eerste ambtsperiode aange

kondigde herziening van de sociale wetgeving zou onder het kabinet-Beel 
een begin worden gemaakt met de voorbereiding van een wettelijke rege
ling van de werkloosheidsverzekering, waaronder ook moet worden begre
pen een regeling van het wachtgeld.73 De door de Nederlandse regering te 
Londen ingestelde commissie die tot taak had het opstellen van de alge
mene richtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van de sociale verze
kering in Nederland, had op dit punt als haar mening te kennen gegeven, 
dat de vóór de bezetting geldende vrijwillige regelingen door een wettelijke 
wachtgeld- en werkloosheidsverzekering moesten worden vervangen.74

Allereerst zij hier aandacht besteed aan de wachtgeldregelingen zoals die 
waren gegroeid. Sedert de Eerste Wereldoorlog bestonden er wachtgeldrege
lingen. Deze waren eenzijdig door de werkgever vastgesteld om de werkne
mers in geval van tijdelijke stilstand of slapte in de onderneming, waarbij 
het dienstverband wel werd gehandhaafd, een uitkering te geven. Sedert 
1919 hebben Rijk en gemeenten subsidies verleend, totdat de hele subsi
diëring rijkszaak werd (materieel vanaf 1 januari 1942; formeel sedert 1 april 
1946). Voor de periode-Beel gold de Wachtgeldregeling-1946, vanaf 1 januari
1946 werkend, waarbij het subsidie werd teruggebracht tot 60% resp. 50% 
(vanaf 1 oktober 1946) van de uitkeringen. Niet alleen wachtgelduitkeringen 
werden gesubsidieerd, maar ook de zogenaamde sociale lasten en voorzie
ningen, tot betaling waarvan de onderneming op grond van een wettelijke 
of daarmee gelijk te stellen verplichting was gehouden. Het subsidie kon 
ook aan een rechtspersoonlijkheid bezittend wachtgeldfonds worden be
taald, zoals bestond in het grafisch bedrijf, de sigarenindustrie en dergelijke. 
Bepaald was dat het Rijk alleen subsidie zou verlenen bij een minimum- 
werkloosheidspercentage van 15%.

Van de verschillende vormen van vrijwillige verzekering, welke vóór 
1940 in Nederland bestonden, was de werkloosheidsverzekering verreweg 
de belangrijkste. Begonnen bij de vakorganisatie zelf, ontstonden er in het 
begin van de 20e eeuw gemeentelijke werkloosheidsfondsen, waarbij de 
vakorganisaties een bijslag kregen op de verstrekte uitkeringen (het z.g. 
Gentse stelsel tegenover het Deense stelsel, dat in een bijslag op premies 
voorzag).75 Het Rijk had wel aandacht gekregen voor het vraagstuk (staats- 
commissie-Treub), maar het was de Eerste Wereldoorlog die het Rijk noopte 
mede op basis van de aanbevelingen van de genoemde commissie de snel
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groeiende werkloosheid financieel op te vangen en de gemeenten (volgens 
het Gentse stelsel) te helpen (nood- resp. tussenregeling-Treub, tot 31 augus
tus 1918). Het Werkloosheidsbesluit-1917 (KB van 2 december 1916, Stbl. 522) 
verleende aan de bestaande regelingen een nationaal karakter, maakte re- 
servevorming mogelijk en verdeelde de lasten voor de overheid meer ge
lijkmatig. Het besluit opende voor werklieden en bedienden de mogelijk
heid van een vrijwillige werkloosheidsverzekering. De verzekering ging uit 
van verenigingen van loontrekkenden - in de meeste gevallen vakvereni
gingen - die op de door de leden gestorte bijdragen (premies) subsidie van 
Rijk en gemeenten (van inwoning van de werklozen) ontvingen (het 
Deense stelsel). De medewerking van de gemeenten was vrijwillig. Het Rijk 
subsidieerde voorzover een gemeente dit deed. Het subsidie bedroeg ten 
hoogste 100%, tenzij buitengewone omstandigheden tot een hogere subsidie 
aanleiding gaven. Het reglement voor een gesubsidieerde vereniging be
hoefde ministeriële goedkeuring en de uitvoering van dat reglement vond 
onder toezicht van Rijk en gemeenten plaats. In het interbellum werden 
plannen ontwikkeld om de bij KB ingevoerde regeling te vervangen door 
een wettelijke regeling. Tevens werd gezocht naar een methode om de door 
de crisis veroorzaakte abnormale werkloosheid met andere dan de in 1917 
voorziene middelen (bijdrage werkgevers) op te vangen. Een eerste poging 
daartoe uit 1933, toen de werkloosheidsverzekering viel onder de minister 
van Binnenlandse Zaken Ruys de Beerenbrouck, werd door diens aftreden 
definitief onderbroken: diens opvolger voor dit deel van zijn portefeuille, 
Slotemaker de Bruïne, achtte het niet verantwoord hogere lasten voor 
overheid en bedrijfsleven gezien de moeilijke omstandigheden op te leggen. 
In 1938 kwam de toenmalige minister van Sociale Zaken Romme met een 
voorstel voor een verplichte verzekering, waarbij de uitvoering zou worden 
opgedragen aan bedrijfsraden en -verenigingen en een aanvullende Rijks
werklozenkas. Tengevolge van een kabinetscrisis kwam ook dit vooront
werp van wet niet tot ontplooiing. De oorlog onderbrak dit werk.

Tijdens de bezetting gold nog steeds het Werkloosheidsbesluit-1917. Dit 
besluit bestreek steeds minder verzekerden, tot tenslotte in juli 1943 de laat
ste bestaande werklozenkas werd opgeheven. Doordat de bezetter een con
centratie via het door hem gecontroleerde Nederlands Verbond van Vak
verenigingen naar het Nederlandse Arbeidsfront beoogde en de nog be
staande 22 werklozenkassen waren samengesmolten tot één werklozenkas 
(juni 1942), kon vervolgens in juli 1943 de werklozenkas worden opgeheven 
en de gehele werklozenzorg rijkszaak worden. Het in Londen voorbereide 
Buitengewoon Besluit Werkloosheidsverzekering (Stbl. E. 72), waarbij een 
Rijksfonds voor deze verzekering zou worden ingesteld en de uitvoering bij 
de arbeidsbureaus zou komen, is een dode letter gebleven. Dit Besluit is in
getrokken bij de nader te noemen Werkloosheidswet van 1949.

In zijn antwoord op het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer betreffende 
de begrotingen van het ministerie voor de dienstjaren 1946 en 1947 werd 
door minister Drees de vraag opgeworpen of het niet wenselijk en gewettigd 
was de reserves van de voormalige werklozenkassen, die gezamenlijk on
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geveer 20 miljoen gulden bedroegen, te bestemmen voor bepaalde doelein
den in het kader van de nieuwe wettelijke regeling van de werkloosheids
verzekering, in het bijzonder voor reservevorming.76 Tegen een dergelijke 
bestemming werden door enkele Kamerleden bezwaren ingebracht. Kupers 
(PvdA) wees erop dat krachtens de bepalingen van het Werkloosheidsbe
sluit bij liquidatie de helft van de reserves ten goede zou komen aan de ge
subsidieerde verenigingen. De andere helft die als subsidie was ontvangen 
moest worden terugbetaald aan het Rijk en de betrokken gemeente. Hij 
achtte het onbillijk dat in de voorstellen van Drees een zeer groot aantal on
georganiseerden zou profiteren van hetgeen door georganiseerde werkne
mers was opgebracht.77 Ook Stapelkamp (ARP) benadrukte dat het een 
kwestie van rechtsherstel was dat terugbetaling aan de organisaties zou ge
schieden.78 In de loop van 1948 kwam deze kwestie tot een oplossing toen 
werd overgegaan tot verdeling van de gezamenlijke saldi der voormalige 
werklozenkassen over de drie betrokken partijen: Rijk, gemeenten en ge
subsidieerde vakverenigingen.79

Na de bevrijding volgde geen herleving van de vrijwillige werkloos
heidsverzekering. Wel konden werkloze werknemers van de bij een wacht- 
geldfonds aangesloten ondernemingen aanspraken tot een hoogte van res
pectievelijk 80, 70 of 60% van het loon doen gelden op een wachtgeldrege
ling.80 Krachtens deze regeling konden de ondernemingen van het departe
ment van Sociale Zaken een subsidie van 50% ontvangen als tegemoetko
ming in de kosten van wachtgelduitkeringen en van sociale lasten. Onder 
de Wachtgeldregeling-1946 werd, behoudens in uitzonderingsgevallen, het 
hele vrouwelijke personeel van het ontvangen van gesubsidieerd wachtgeld 
uitgesloten (kostwinnersbeginsel).81

Intussen was de werkgever niet verplicht een wachtgeldregeling in te 
voeren. Voor de arbeiders die op deze wijze dan ook niet konden worden 
opgevangen werd kort na de bevrijding een Overbruggingsregeling in het 
leven geroepen, waarvan de kosten geheel door de overheid werden gedra
gen.82 Op grond van deze regeling kon aan valide en bonafide arbeiders bij 
onvrijwillige werkloosheid een uitkering worden verstrekt, welke voor de 
volwassen arbeider 80% van zijn loon bedroeg en waarbij een zeker maxi
mum uitkeringsbedrag niet mocht worden overschreden. De Overbrug
gingsregeling had onder meer ten doel een regeling te scheppen voor de tijd, 
nodig om een - sociaal meer verantwoorde - verplichte wachtgeld- en werk
loosheidsverzekering tot stand te brengen. De uitwerking van deze gedachte 
bracht met zich mee, dat de geldingsduur van uitkeringen krachtens de 
Overbruggingsregeling diende te worden beperkt en dat daarnaast de sociale 
bijstandsregeling van toepassing zou zijn. Met ingang van 1 september 1947 
werd de Overbruggingsregeling ingrijpend gewijzigd. De uitkering werd ge
bonden aan een tijdsduur van dertien weken. Alvorens daarna opnieuw bij 
werkloosheid voor deze uitkering in aanmerking te komen, moest men 
dertien weken in het vrije bedrijf hebben gewerkt. Naast de herziene Over
bruggingsregeling werd, eveneens met ingang van 1 september, een in gro
tere mate op de behoeften afgestemde Sociale Bijstandsregeling geschapen
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voor hen die geen aanspraak (meer) konden maken op een overbruggings- 
uitkering. De Sociale Bijstandsregeling kende geen beperking van de uitke
ringsduur en ging bij zijn uitkeringen van vaste normen uit, zulks in 
tegenstelling tot de Overbruggingsregeling, die op een bepaald percentage 
van het loon was gebaseerd.

In de Tweede Kamer werden, bij de behandeling van de begroting van 
Sociale Zaken op 26 november 1947, bezwaren ingebracht tegen de inge
voerde regelingen. De overgang van werklozen, eventueel na drie maan
den, van de Overbruggingsregeling naar de Sociale Bijstandsregeling, werd 
van verschillende zijden met kritiek bestookt. Deze maatregel werd veelal 
beschouwd als een terugvallen op de oude steunregeling. Steinmetz (KVP) 
achtte een sociale bijstandsregeling slechts aanvaardbaar, als de overbrug- 
gingsuitkering over een langere periode werd uitgestreken. De indeling in 
gemeenteklassen en de ontoereikende maxima van de getroffen Bijstands
regeling werden door hem scherp gehekeld. "Hier is voor valide bona fide 
arbeiders een regeling getroffen, welke alle ellende van de vóóroorlogse 
steunregeling weer naar voren brengt."83

De kritiek was voor minister Drees aanleiding om uitvoerig in te gaan op 
het karakter van de Overbruggingsregeling, waardoor zonder enige premie
betaling aan de werkloze gedurende zekere tijd een vast percentage van het 
loon werd gegarandeerd. "Men moet deze maatregel bezien in dit licht, dat 
op het ogenblik in Nederland in het algemeen geen valide man, die bereid is 
redelijk werk te aanvaarden, al is het dan ook misschien in een ander vak 
dan het zijne of in een andere woonplaats dan de zijne, gedurende een lange 
tijd werkloos behoeft te zijn. Er is een schreeuwend tekort aan arbeids
krachten en de gevallen, waarin het voor een valide arbeider gedurende 
lange tijd niet mogelijk is werk te vinden, behoren tot de uitzonderingen. In 
de gevallen, dat men toch lang werkloos is en dus ondersteund moet wor
den, ligt dit dikwijls aan persoonlijke eigenschappen, die nu niet bepaald als 
de schuld van de betrokkene te qualificeren zijn, maar waarbij het toch niet 
meer gaat om een algemeen maatschappelijk verschijnsel, zoals de werk
loosheid dit vroeger was, en waarop dus niet meer blijvend van toepassing 
kan zijn een regeling, die daarvoor bestemd is."84 Het werkloosheidspro
bleem was niet acuut. In het eerste nummer van Sociaal Maandblad had 
Drees hierover zich al optimistisch geuit: "Voorlopig schijnt dit nauwelijks 
een vraagstuk."85 Drees leek hierin gelijk te krijgen, want in het najaar van
1947 kon hij het parlement berichten dat het tekort aan arbeidskrachten bij 
benadering op 75.000 mannen en 26.000 vrouwen zou kunnen worden ge
steld, gelet op de bij de gewestelijke arbeidsbureaus openstaande aanvra
gen.86 De minister achtte de Sociale Bijstandsregeling vooral een vooruit
gang voor de categorie van kleine zelfstandigen, die anders op de oude 
steunregeling waren aangewezen. Dankzij de relatief geringe werkloosheid 
in ons land bleven de aantallen personen en gezinnen, aan wie uitkeringen 
op grond van de Sociale Bijstandsregeling moesten worden verstrekt, van 
bescheiden omvang. Het gemiddeld aantal uitkeringen per week beliep 1559
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in oktober 1947, terwijl in de topmaand februari 1948 2892 uitkeringen per 
week werden gedaan.87

Onderstaand staatje geeft een overzicht van de uitkeringen aan werklo
zen verstrekt op grond van de Sociale Bijstandsregeling en de Overbrug
gingsregeling. Ter vergelijking zij opgemerkt dat het weekloon van een ge
schoolde meerderjarige nijverheidsarbeider medio 1947 f 44,64 bedroeg.

jaar, periode gemiddeld aantal 
uitkeringen per 

week

totaal bedrag gemiddelde 
uitkering 
per week

x f 1000,- x f 1 ,-
1946 38.500 46.559,6 23,24
1947 44.600 60.187,4 25,97

le  kwartaal '47 160.900 54.242,4 25,94
le  kwartaal '48 22.300 7.798,5 26,93

Bron: CBS. Statistisch zakboek 1947-1948, p. 32.
Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor 1948 ont

moette de wijziging van de Overbruggingsregeling, waarbij de uitkering tot 
dertien weken werd beperkt, op nog een ander punt bezwaren in de Tweede 
Kamer. In het Voorlopig Verslag werd opgekomen tegen de bepaling, waar
bij werd gesteld, dat voor de berekening van deze derden weken de tijd, ge
durende welke bij de Dienst Uitvoering Werken (DUW) was gewerkt, niet 
zou meetellen. De DUW had de strekking tijdelijke werkloosheid te over
bruggen door op normale arbeidsvoorwaarden te laten werken, in tegenstel
ling tot de vooroorlogse werkverschaffing, welke het karakter van steun 
had. Dit karakter van minderwaardigheid moest volgens het Voorlopig 
Verslag over de gehele linie aan de DUW-arbeid onthouden worden. "Het 
moet niet zo zijn, dat de DUW zich alleen door de loonhoogte van de 
vóóroorlogse werkverschaffing onderscheidt, doch de leuze, waaronder de 
DUW is opgezet - normaal werk voor normaal loon onder normale om
standigheden - dient in alle opzichten richtsnoer te blijven."88 Bij de debat
ten in de Tweede Kamer drongen onder meer Steinmetz (KVP), Van der 
Brug (PvdA) en Kikkert (CHU) er bij de bewindsman op aan, de in de DUW 
doorgebrachte arbeidsperiode als gewoon werk aan te merken en de betref
fende arbeiders op gewone voorwaarden in aanmerking te laten komen 
voor de Overbruggingsuitkering.89 Het verwijt van degradatie van DUW- 
arbeid, tengevolge van de desbetreffende bepalingen in de gewijzigde Over
bruggingsregeling, kon door Drees niet worden aanvaard. "Omdat er aan 
werkkrachten behoefte is en er in de regel werk beschikbaar is, is het gewenst 
in het belang van de arbeiders zelf en in het belang van het werk te doen be
seffen, dat het toch nog voordelen heeft ander werk te verrichten, al zijn 
daar soms bezwaren aan verbonden."90 Volgens Drees had juist het subsidi
aire karakter van de DUW tot de gewraakte bepaling ten aanzien van de 
Overbruggingsuitkering geleid. Zo bood de Dienst in ieder geval ook de mo
gelijkheid de arbeiders, die als werklozen overbruggingsuitkering ontvin
gen, op hun werkwilligheid te toetsen.91 Het aantal DUW-arbeiders was
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overigens in 1947 beduidend afgenomen. Eind juni waren 9600 arbeiders in 
de DUW werkzaam tegen 30.700 in dezelfde periode in 1946. In 1948 zou 
hun aantal weer oplopen tot 10.600.92

Nog tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor 1948 
in de Tweede Kamer, waarbij de Kamer kritische aandacht wijdde aan de 
noodregelingen voor werklozen, had de commissie-Van Rhijn tot voorbe
reiding van een wettelijke regeling van een algemene en verplichte werk
loosheidsverzekering haar werkzaamheden afgerond met de aanbieding 
van haar rapport aan de minister in de vorm van een voorontwerp van wet 
met Memorie van Toelichting. Overeenkomstig het standpunt, ingenomen 
door de Stichting van de Arbeid, werd in dit voorontwerp van wet onder
scheid gemaakt tussen een wachtgeldverzekering en een werkloosheidsver
zekering, waarbij aangesloten werd op de historie. De kern van het voor
ontwerp was dan ook de instelling van een wachtgeldfonds en een Alge
meen Werkloosheidsfonds. De verplichte wachtgeldverzekering was be
doeld voor hen, die in het algemeen tot de arbeidsreserve van de betrokken 
tak van bedrijf of beroep moesten worden gerekend; de verplichte werk
loosheidsverzekering gold voor die werknemers, voor wie de band met het 
bedrijf of beroep, hetzij van de aanvang af, hetzij in een later stadium, losser 
moest worden geacht, tengevolge waarvan deze tot de algemene arbeidsre
serve moesten worden gerekend. Het gevolg was dat voor het wachtgeld
fonds het bestuur van de bedrijfsvereniging de inkomsten - een percentage 
van het loonbedrag - vaststelde; voor het Algemeen Werkloosheidsfonds 
stelde de minister van Sociale Zaken, na overleg met dat fonds, de inkom
sten vast, die in drie gelijke parten door het Rijk, de werkgevers en de werk
nemers zouden worden opgebracht. De zorg voor de werkloze werknemer, 
die aan de regeling betreffende de genoemde verzekeringen geen aanspraak 
op uitkering kon ontlenen, viel geheel ten laste van de Overheid en wel 
van de sociale bijstandsregeling. Wél een uitkering uit het wachtgeld - res
pectievelijk werkloosheidsfonds voor een zeer beperkte tijd (wachtgeld: 48 
dagen per uitkeringsjaar) kon diegene doen gelden, die in de 12 aan de on
vrijwillige werkloosheid voorafgaande maanden 156 respectievelijk 78 da
gen had gewerkt en wel naar 80% (kostwinners), 70% (niet-kostwinners) en 
60% (overige) van het laatstverdiende loon.

In november 1947 werd het ontwerp Werkloosheidswet bij de minister
raad aanhangig gemaakt. Hier was het vooral minister Lieftinck die op be
grenzing van het systeem aandrong. Hij bepleitte een regeling die uitslui
tend zou gelden bij een bepaalde omvang van de werkloosheid, bijvoor
beeld 6%. Die 6% was wel de veronderstelling over de omvang van de ge
middelde werkloosheid, seizoenwerkloosheid inbegrepen, die door de op
stellers van het wetsontwerp als uitgangspunt voor de financiering van de 
verzekeringen was genomen. Verondersteld werd dat de werkloosheid door 
de conjuncturele maatregelen van de overheid binnen de perken kon wor
den gehouden. De Raad vond het in meerderheid onjuist dit percentage vast 
te leggen op een wijze zoals door Lieftinck voorgesteld: de vrees bij de be
volking voor de werkloosheid zat te diep om een dergelijke beperking te
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kunnen invoeren. Lieftinck wenste ook een verlaging van de uitkering tot 
maximaal 70%, met het argument dat in tijden van werkloosheid er minder 
goederen ter beschikking waren en hoge uitkeringen bij gering aanbod de 
inflatiespiraal in gang zouden brengen. De prikkel tot werken was ook een 
argument voor Lieftinck in deze zaak. Beel en Drees waren het hiermee niet 
eens. Belangrijk tegenargument tegen de voorstellen van Lieftinck was dat 
werkgevers en werknemers, die vertegenwoordigd waren geweest in de 
commissie-Van Rhijn, het over het gekozen systeem eens waren. Minister 
Vos merkte nog op dat, nu de werkgevers zouden bijdragen in de kosten, zij 
de arbeiders niet zo snel in de werkloosheidssteun zouden laten gaan. 
Uiteindelijk ging de hele ministerraad met het wetsvoorstel akkoord, al te
kende Lieftinck aan dat in de kostendekking voor de rijksbijdragen in het 
systeem niet was voorzien.93 In de toelichting op het definitieve wetsont
werp werden de totale kosten voor de beide verzekeringen voor alle deelne
mers gezamenlijk op 240 miljoen gulden geschat, waarvan het Rijk 60 mil
joen voor zijn rekening zou nemen. Op dit subsidiebedrag kon echter ca. 30 
miljoen gulden in mindering worden gebracht (vervallen wachtgeldsubsi- 
dies en gedeelte van de kosten van overbruggings- en sociale bijstandsuitke
ringen). Het bedrag zou, gezien het lage percentage van de werkloosheid 
(minder dan 6%), voor het Rijk zeker meevallen.

Op 22 januari 1948 werd het wetsontwerp, waarin regelen werden gesteld 
omtrent de verplichte verzekering van werknemers tegen de geldelijke ge
volgen van onvrijwillige werkloosheid, bij de Tweede Kamer ingediend. 
Vanaf het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer zou de parlementaire 
behandeling onder het volgende kabinet plaatsvinden, zodat voor de verde
re geschiedenis van dit wetsontwerp naar het volgende deel van de parle
mentaire geschiedenis van Nederland na 1945 moet worden verwezen. Op 9 
september 1949 Stbl. J. 423, werd de Werkloosheidswet - de term voor de 
twee verzekeringssystemen - afgekondigd. Met de nodige wijzigingen zou 
deze wet gelden tot de invoering van de nieuwe Werkloosheidswet van 6 
november 1986, Stbl. 566.

AANTEKENINGEN:

1 A.A. van Rhijn, Sociale Zekerheid, Amsterdam 1947, p .8 en p.5. Dc 4 eerstgenoemde 
punten werden door Van Rhijn a.w., p.5, onderscheiden. Voor de ruime opvatting van het 
begrip sociale zekerheid, zie hfdst.I, par.III.b.2. In dit kader kan ook de bezitsvorming worden 
genoemd (zie idem).

2 William Henry Beveridge (1879-1963). Publiceerde in 1909 Unemployment: a problem of 
industry. Na zijn werk bij de Board of Trade werd hij directeur van de London School of 
Economics (1919) en hoofd van het University College in Oxford (1937). Was korte tijd lid 
van het Lagerhuis voor de Liberale Partij. Door zijn publicaties (o.m. het in 1924 uitgebrachte 
Insurance for alï) bekend geworden als specialist sociale zekerheid, waaruit de opdracht van 
de Britse regering onder de oorlog resulteerde. Zie KHA dec. 1946, p.6979; J.Harris, William 
Beveridge. A Biography, Oxford 1977. Op 30 november 1946 kreeg Lord Beveridge in Rotter
dam in aanwezigheid van de ministers Drees, Lieftinck en Huysmans een ere-doctoraat in de

1424



Par. III. Sociale zekerheid

economische wetenschappen aangeboden vanwege zijn verdiensten voor de ontwikkeling 
van de gedachte der sociale zekerheid.

3 H iervoor :Sociale Zekerheid, Rapport van de Commissie, ingesteld bij Beschikking van den 
Minister van Sociale Zaken van 26 Maart 1943, met de opdracht algemeene richtlijnen vast 
te stellen voor de toekomstige ontwikkeling der sociale verzekering in Nederland, deel I, 's- 
Gravenhage 1945, Vierde hoofdstuk, a.1: Het Beveridge Rapport; Van Rhijn, Sociale Zeker
heid, hfdst.IV, Sociale Zekerheid in Engeland; Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermer
horn-Drees, hfdst. VI, par.10.

4 Sociale Zekerheid, Rapport enz., deel I-III en deel Bijlagen bij deel I en II, 's-Gravenhage 
1945-1946; citaat Van den Tempel, Sociale Zekerheid, Rapport enz., deel I, p.2; L. de Jong, Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl.9, L o n d e n , w et.e.d, ’s- 
Gravenhage 1979, hfdst.16, Sociaal beleid. Ook: Verslag gesprek met oud s.g. SZ Van Rhijn, 15 
juni 1977.

5 Mem. v. Antw., d.d. 27 nov. 1946, hfdst. XII, Sociale Zaken, Rijksbegroting 1947, HTK 1946- 
1947 Bijlagen A, p. 19 II.

6 Verslag van de werkzaamheden van de Stichting van den Arbeid in de periode Mei 1945- 
Mei 1946, Den Haag 1946, p.32-34.

7 Voorlopig Verslag, d.d. 12 nov. 1946, hfdst. XII, SZ, Rijksbegroting 1947, HTK 1946-1947 Bij
lagen A, p. 12 II.

8 Smeenk, TK 3 dec. 1946, p. 597 I.

9 Kupers, TK 4 dec. 1946, p. 628II.

10 Drees, TK 4 dec. 1946, p. 637.

11 Wet van 14 dec. 1967, Stbl. 617, houdende Algemene Verzekering (bijzondere) 
ziektekosten (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten); na wijzigingen en hernummering 
opnieuw bij beschikking van de minister van Justitie van 19 dec. 1967 geplaatst in Staatsblad 
1967, nr. 655.

12  Drees, TK 4 dec. 1946, p. 6 3 7 II.

13  Geciteerd door J.J. Koot in diens: Derde congres over sociale verzekering (van de 
Vereniging van Raden van Arbeid), I-II, in: Tijdschrift voor Overheidsadministratie jrg. 2 
(1946), pp. 235-236 (25 juli 1946); pp. 242-243 (1 aug. 1946), nl. p. 242.

14 Vixseboxse, EK 12 febr. 1947, p. 275 I.

15  Drees, a.v., p. 293.

16  Rapport inzake de herziening van de Sociale Verzekering uitgebracht door een 
Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Minister van Sociale Zaken en van de 
Stichting van den Arbeid, 's-Gravenhage 1948.

17  In die tijd bestonden de volgende sociale verzekeringswetten: De Ongevallenwetten, de 
Ziektewet, het Ziekenfondsenbesluit, de Kinderbijslagwet, de Invaliditeitswet, de Ouder
domswet 1919 en de Noodwet Ouderdomsvoorziening.

18 Organisatiewet Sociale Verzekering van 12 juni 1952, Stbl. 344, tot herziening van de uit
voeringsorganisaties der sociale verzekering.

19 Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, p. 473.

20 Zie ook: hoofdstuk I, par.III.b.2, Sociale politiek; Troonrede, Handelingen Staten-Generaal 
zitting 1946 II, HTK, p. 2 II.

21 Zie A.C.M. van de Ven, Noodregeling Ouderdomsvoorziening, in: Arbeid, jrg. 1, 1946, pp. 
161-166 (Van de Ven was referendaris op SZ); 21e Jaarverslag CN V, Noodvoorziening Ouden 
van Dagen, pp. 45-46; NRC 15 juli 1946; Drees, TK 27 mrt. 1947, pp. 1375 11-1376.

1425



VI. Sociale Zaken

22 Steinmetz, TK 26 mrt. 1947, p. 1353; Hacke, idem, p. 1357 I; Drees, TK 27 mrt. 1947, p. 1376 I.
23 Zie het wetsontwerp met Memorie van Toelichting, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 362; MR 
30 sept. 1946, pt. 6. Vereveningsbelasting, opgebracht door bedrijfsleven, tijdens de Duitse 
bezetting ingesteld, bedoeld om sociale lasten tussen Nederland en Duitsland gelijk te 
trekken. Deze belasting is na de oorlog als inkomstenbron gehandhaafd.

24 MR 30 sept. 1946, pt. 6; MR 4 nov. 1946, pt. 2 B a.

25 Mem. v. Toel., wetsontwerp nr. 362, p. 5.

26 Voorlopig Verslag, wetsontwerp nr. 362, par. 2.

27 Zie 21e Verslag CN V; lijst ingezonden adressen, TK 26 mrt. 1947, p. 1351 I.

28 Mem. v. Antw., wetsontwerp nr. 362, Bijlagen HTK 1946-1947, stuknr. 5, spec. par. 4. Uit 
een onderzoek uit 1938 was gebleken dat de personen boven de 65 jaar als volgt te verdelen 
waren, naar inkomen: 50% genoot een rente krachtens een der sociale verzekeringen; 10% 
genoot rente of pensioen uit andere hoofde; 20% werd in de inkom sten- en 
vermogensbelasting aangeslagen en genoot geen rente of pensioen; 20% had noch een rente 
of pensioen, noch een aanslag in de inkomsten- en vermogensbelasting.

29 Het Vrije Volk, 15 mrt. 1947, p. 2, Eindelijk uitkomst; N R C  25 jan. 1947, Bepalingen van de 
oudedagsuitkeringen en NRC  26 febr. 1947, p. 1, In groot verband; Trouw, 17 juli 1946, p. 1, De 
ouderdomsrenten en idem, 11 dec. 1946, p. 1, Staatsarmenzorg alsook idem, 19 febr. 1947, p. 1 
(artikel ondertekend met S., vermoedelijk Schouten); De Volkskrant, 4 dec. 1946, p. 1 en 
idem, 1 april 1947, p. 1 , columns van Romme; De Volkskrant, 2 jan. 1947, p. 1 .

30 Steinmetz, TK 26 mrt. 1947, pp. 1351-1354.

31 Suurhoff, TK 27 mrt. 1947, pp. 1364 II- 1369 I, citaat p. 1367 II.

32 Krol, TK 26 mrt. 1947, pp. 1354 I I - 1356, cit. p. 1355 II.

33 Kikkert, TK 27 mrt. 1947, p. 1364 I; Drees, idem, p. 1378 II.

34 Stapelkamp, a.v., pp. 1360-1363 I; Smeenk, idem, pp. 1371-1373 I; am. Smeenk, idem, pp. 
1395 I I - 13961.

35 Hacke, TK 26 mrt. 1947, pp. 1356 II- 1358.

36 Van Dis, TK 27 mrt. 1947, pp. 1373 II- 1374; Koenen, idem, pp. 1369-1371 I.

37 Antwoord Drees, a.v., pp. 1375-1383, citaat p. 1375 I en p. 1381II.
38 Schouten, a.v., p. 1381 II.

39 Drees, a.v., pp. 1381 II- 1382 I. Drees is hier bij de artikelsgewijze behandeling nogmaals op 
teruggekomen, zie TK 27 mrt. 1947, p. 1389 II.

40 De artikelsgewijze behandeling met amendementen in de avondvergadering van TK 27 
mrt. 1947, pp. 1384-1400 I; stemming over de amendementen, TK 28 mrt. 1947, pp. 1410 II- 
1412 I. Eindstemming over het wetsontwerp, TK 28 mrt. 1947, p. 1412 I. Kwalificatie door 
ARP-Kamerlid Stapelkamp, TK 27 mrt. 1947, p. 1394 II; citaten Drees, idem, p. 1394 I.

41 EK, 21 mei 1947, pp. 750 II- 765; citaat Drees, EK idem, p. 764 II; eindstemming, EK idem, p. 
765. Over "het sigaretje van Drees", getuigenis van het toenmalige hoofd van de afd. Arbeid
II van Sociale Zaken, dr. W.F. de Gaay Fortman, op het z.g. Drecs-symposium in Leiden, 13 
juni 1986, opgenomen in: H. Daalder, N. Cramer (red.), Willem Drees, Houten 1988, pp. 150- 
151 (Drees als minister en minister-president).

42 Zie KHA p. 7331 G; cijfers CBS geciteerd in KHA, p. 7608 F. Stand 1 april 1948: aantal per
sonen onder de werking Noodwet-Drees: 285.487, waarvan 98.915 gehuwde mannen, 65.425 
ongehuwde mannen en 121.147 ongehuwde vrouwen. Het jaarbedrag kwam op 130.188.420,- 
gulden. Op 31 dec. 1948 was het getal betrokken personen iets opgelopen resp. 103.495 
gehuwde mannen, 67.636 ongehuwde mannen en 126.341 ongehuwde vrouwen, waarvoor

1426



Par. III. Sociale zekerheid

het uitkeringsbedrag rond de 135 miljoen gulden kwam te liggen. Zie Ministerie van Sociale 
Zaken, Verslag van de verrichtingen gedurende het jaar 1948, pp. 30-31. Voor de noodwet- 
Drees zie ook H. Vos, V ijf jaren volkshuishouding, in: Socialisme in de branding, 
Amsterdam 1952, spec. pp. 115-116, alsook Fr. de Jong, Om de plaats van de arbeid, 
Amsterdam 1956, spec. pp. 312-313. Wat de propaganda van de PvdA betreft zij gewezen op 
de affiches bij de verkiezingsstrijd van 1948 (en later), waarbij t.g.v. lijsttrekker Drees er ook 
een was waarop twee bejaarden (een echtpaar) werden afgebeeld en in een tekst de zorg van 
de PvdA voor de bejaarden werd genoemd.

43 W. Drees, Zestig jaar levenservaring, Amsterdam 1962, pp. 285-287; Drees, neerslag van 
een werkzaam leven (o.r.v. Paul van ’t Veer), Assen 1972, pp. 141-142, citaat p. 141.

44 Resp. Stbl. 1950, K. 492, nr. 479; Stbl. 1955, nr. 355. Art. 63 van de AOW, Stbl. 1956, nr. 281, 
deed de noodwet-Drees vervallen bij inwerkingtreding van AOW.

45 Zie de Mem. v. Toel. bij het wetsontwerp tot wijziging van de Invaliditeitswet, de Onge
vallenwet 1921, de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, de Ziektewet, de Kinder
bijslagwet en het Ziekenfondsenbesluit, HTK 1945-1946 Bijlagen nr. 171. Door het in 1941 in
gevoerde Ziekenfondsenbesluit (loongrens f 3000,-) nam het aantal ziekenfondsleden 
aanzienlijk toe. De artsen moesten deze nieuwe kategorie verzekerden tegen de oude 
voorwaarden, die zij onbevredigend achtten, behandelen. Vooral het door de ziekenfondsen 
betaalde honorarium vonden zij onvoldoende.

46 Wet van 24 april 1947, Stbl. H. 135.
47 yyet van 5 jun{ 19 13  ̂stbl. 204, in werking getreden op 1 maart 1930.

48 W .J. van W elderen baron Rengers, Schets eener parlem entaire geschiedenis van 
Nederland. Derde deel 1901-1914, door W.H. Vermeulen. 's-Gravenhage 1950, p. 214.

49 P.J. Oud, Het jongste verleden, dl. III, Assen 1949, pp. 225-226; HTK 1928-1929, pp. 1714-1736.

50 Oud, Het jongste verleden, dl. III, p. 226.

51 Besluit van de waarnemend secretaris-generaal van het Departement Sociale Zaken, R.A. 
Verweij, van 16 september 1940, Verordeningenblad 1940, nr. 150.

52 Steinmetz, TK 29 nov. 1946, p. 554 I.

53 Stapelkamp, a.v., p. 555.

54 A.v., p. 559 II.

55 Voor deze kwestie ook: A.N. Molenaar, Arbeidsrecht, tweede deel B, Het geldende recht 
(voortzetting), Zwolle 1958, pp. 1917-1919.

56 Suurhoff, TK 29 nov. 1946, p. 558 II.

57 Drees, a.v., pp. 556 II- 558 I; eindstemming, a.v., p. 559 II.

58 EK, 23 dec. 1946, p. 107II.

59 Zie de wetsontwerpen met Memories van Toelichting met betrekking tot de aanvulling 
van renten krachtens de Invaliditeitswet en de kinderbijslagregeling van invaliditeits-, 
ouderdoms- en wezentrekkers, HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 738 (nrs. 4-5); Voorlopig Verslag, 
nr. 738,6, d.d. 23 april 1948; Mem. v. Antw., nr. 738,7 d.d. 25 mei 1948; TK 22 juni 1948, pp. 
2014 II- 2022 II; EK 13 juli 1948, pp. 722 II- 724. Verder: MR 16 febr. 1948, pt.12-13.

60 W etsontw erp tot instelling van een Ziekenfondsraad, ingediend bij koninklijke 
boodschap van 4 oktober 1946, nr. 321, met Mem. v. Toel., HTK 1946-1947 Bijlagen.

61 Ziekenfondsenbesluit van 1 aug. 1941, Stbl. S. 804.

62 Drees en het betrokken amendement: TK 19 mrt. 1947, p. 1239 I. Bij AMvB van 31 jan.
1948, Stbl. I. 32, werd deze bepaling aldus uitgewerkt, dat de Ziekenfondsraad zou bestaan uit 
een voorzitter, tevens lid, en 35 andere leden, waarvan 7 ambtelijke deskundigen, 9

1427



VI. Sociale Zaken

vertegenwoordigers van ziekenfondsen, 7 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en 12 
vertegenwoordigers van de groepen van personen en instellingen, die hun medewerking 
verlenen aan de ziekenfondsen bij het verstrekken van geneeskundige verzorging. Reeds op
6 okt. 1947 was het ontwerpbesluit tot instelling van een Ziekenfondsraad in de ministerraad 
akkoord bevonden. Zie MR 6 okt. 1947, pt. 10. Ook: Molenaar, Arbeidsrecht, tweede deel B, 
Het geldende recht (voortzetting), p. 1759.

63 Voorlopig Verslag 3 dec. 1946, wetsontwerp nr. 321, HTK 1946-1947 Bijlagen, par. 2.

64 Stapelkamp, TK 19 mrt. 1947, p. 1230 I. Kikkert, Koenen, TK 19 mrt. 1947, p. 1235.

65 Drees. a.v., p. 1239 II.
66 Mol, a.v., pp. 1232 I I - 1234 I.

67 De Volkskrant, 12 okt. 1946, pp. 1-2: Staat en Maatschappij.

68 Het Ziekenfondsenbesluit hield echter stand totdat het bij de Ziekenfondswet van 15 okt. 
1964, Stbl. 392, met ingang van 1 jan. 1966 werd ingetrokken (art. 94, Ziekenfondswet).

69 Drees, TK 19 mrt. 1947, pp. 1236-1237.

70 Van Lieden, a.v., p. 1232 I.

71 Drees, a.v., p. 1238 I.

72 Mol, a.v., p. 1240 1.
73 Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, hfdst. VI, par. 10, p. 473.

74 Sociale Zekerheid. Rapport van de Commissie enz., deel II, p. 144.

75 Voor deze gegevens over de geschiedenis van de wachtgeldregelingen en de werkloos
heidsverzekering is gebruik gemaakt van de Mem. v. Toel., wetsontwerp nr. 704 (Verplichte 
verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid), 
HTK 1947-1948 Bijlagen, stuknr. 3, par. 1; Molenaar, A rbeidsrecht, tweede deel B, H et 
geld en d e recht (voortzetting), hfdst. V, afd. I, par. H. 2: G eschiedenis van de 
werkloosheidsverzekering in Nederland.

76 Mem. v. Antw., 27 nov. 1946, Rijksbegroting 1947, hfdst. XII, HTK 1946-1947 Bijlagen A, 
afd. VI, p. 2 3 II.

77 Kupers, TK 4 dec. 1946, p. 629 I.

78 Stapelkamp, a.v., p. 639 II.

79 Ministerie van Sociale Zaken. Verslag van de verrichtingen gedurende het jaar 1948, p. 
102.

80 Wachtgeldregeling 1946, beschikking van dc Minister van Sociale Zaken van 7 december 
1945, nr. 54000, afd. WGR.

81 Het vooroorlogse w achtgeldbegrip moet worden onderscheiden van het latere 
onderscheid in de W erkloosheidswet tussen wachtgeld- en w erkloosheidsuitkering. 
Wachtgeld op grond van de W erkloosheidswet ontvangt de onvrijw illig werkloos 
geworden werknemer die nog tot de arbeidsreserve van zijn bedrijfstak wordt gerekend. 
Werkloosheidsuitkering ontvangt de werknemer van wie dat niet kan worden gezegd.

82 Bij verordening van 16 mei 1945 werd door de Chef-Staf-Militair Gezag de vooroorlogse 
steunregeling buiten werking gesteld en door de Overbruggingsregeling vervangen.

83 Steinmetz, TK 26 nov. 1947, p. 481 I.

84 Drees, TK 27 nov. 1947, p. 495 I.

8:5 W.Drees, Sociaal Beleid, in: Sociaal Maandblad, nr. 1, 1 juli 1946, p. 3. Er was in 1946-1947 
wel een frictie- en seizoenwerkloosheid van ca. 30.000 personen. Het werkloosheidscijfer liep 
ten gevolge van de industriële pas op de plaats (deviezentekorten) begin 1948 op. Het getal

1428



Par. III. Sociale zekerheid

werklozen zou vervolgens onder invloed komen van de terugkeer van de militairen uit 
Indië, de repatrianten en de Korea-crisis.

86 Mem. v. Antw., d.d. 20 nov. 1947, Rijksbegroting 1948, hfdst. XII, HTK 1947-1948 Bijlagen 
A ,p. 11 II.

87 Ministerie van Sociale Zaken. Verslag van de verrichtingen gedurende het jaar 1947, p. 
112; idem over 1948, p. 120.

88 Voorlopig Verslag, 3 nov. 1947, Rijksbegroting 1948, hfdst. XII, HTK 1947-1948 Bijlagen A, 
p. 9 I. De DUW-leuze - normaal werk, normaal loon, normale arbeidsomstandigheden - was 
theorie, zeker in de loonsfeer (voor veel tewerkgestelden was het vreemd werk, zodat de 
maximale tarieven nooit gehaald werden; men werd als ongeschoolde ingeschaald). De ver
denking bestond dat de overheid werk aan het vrije bedrijf onttrok om het (goedkoper) in 
DUW-verband te laten uitvoeren.

89 TK 26 nov. 1947, p. 481,482 en 486.

90 Drees, TK 27 nov. 1947, p. 495 II.

91 Van Rhijn, Sociale Zekerheid, p. 94.

92 CBS Statistisch Zakboek 1947-1948, p. 32. Voor de DUW na de Wereldoorlog: Peter 
Benders, Jan Brauer, Dienst Uitvoering Werken (DUW ). Werkverschaffing in Nederland na 
1945, in: Spiegel Historiael, maart 1987, pp. 131-137, alsook: J.H.Th.M. Cuppen, De positie van 
de DUW-arbeider in de Werkloosheidswet, in: Politieke Opstellen 7, Nijmegen 1987, pp. 75- 
88.

93 MR 8 dec. 1947, pt. 12. Het betrokken wetsontwerp tot verplichte verzekering van werkne
mers tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid, ingediend bij de Tweede 
Kamer op 22 jan. 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 704, werd door de afdelingen in de 
Tweede Kamer onderzocht op 8 september 1948.

1429



a. Algemeen
Op 6 december 1946 gaf minister Drees in de Tweede Kamer bij de begro

tingsbehandeling een beeld van de stand van de volksgezondheid in Neder
land. Het gemiddelde sterftecijfer in de maanden januari tot september 1946 
bedroeg 8,6 per duizend inwoners tegen gemiddeld 8,7 over dezelfde maan
den in de jaren 1936 tot 1939.1 De sterftecijfers in 1946 waren zeer laag. Nu 
kan het zijn dat de hoge sterfte in de winter 1944-1945 en de daarop volgende 
maanden zeer veel slachtoffers heeft gemaakt onder de hogere leeftijdsklas
sen, waar het weerstandsvermogen niet groot meer was en dat in die dagen 
een groot aantal sterfgevallen heeft plaatsgevonden bij ouderen, voor wie 
kort nadien - bij overigens normale omstandigheden - het levenseinde toch 
zou zijn aangebroken.2 De gemiddelde zuigelingensterfte over de eerste 
maanden van 1939 was 37,9 per duizend. Over dezelfde periode van 1946 lag 
de zuigelingensterfte met 38,4 nog slechts even boven het cijfer van voor de 
oorlog. Dit naar omstandigheden zeer lage cijfer voor de zuigelingensterfte 
ging gepaard met een ongekend hoog geboortencijfer. Het aantal levendge
borenen bedroeg in 1941 181.959. In 1945 lag dit cijfer op 209.607, waarna het 
aantal geboorten snel opliep tot 284.456 in 1946 en 267.348 in 1947.3 De ge- 
boortenpercentages konden worden vergeleken met de toestand van een 
halve eeuw geleden, terwijl het cijfer van de zuigelingensterfte en het alge
mene sterftecijfer een fractie bedroeg van wat het toen was, "zodat het ge- 
boorteno ver schot volstrekt uniek is", aldus Drees.4 Uit deze cijfers kon wor
den geconcludeerd dat de weerstandskracht van de bevolking zich had her
steld en dat de hygiënische omstandigheden waren verbeterd. Anderzijds 
werd door Drees - als een van de weinigen - gewezen op de "problemen en 
economische moeilijkheden" die dit aanzienlijke geboortenoverschot met 
zich mee zou brengen.5

Toch was de algemene gezondheidstoestand na de oorlog nog zorgwek
kend. De tuberculose was toegenomen; besmettelijke ziekten waren in het 
algemeen sterk gestegen; er heerste malaria; in veel streken keerde telkens 
de schurft terug; de geslachtsziekten hadden een grote omvang aangeno
men. Een der moeilijkste problemen op het terrein van de volksgezondheid 
was gelegen in de tuberculosebestrijding. Aan de twee voornaamste voor
waarden voor de bestrijding van deze ziekte, namelijk de verbetering van 
de volkshuisvesting en van de voedselvoorziening, kon nog niet volledig 
worden voldaan. Het aantal nieuwe gevallen van t.b.c. bedroeg in 1948 rond
18.000, waarbij de ziekte was teruggebracht tot het niveau van 1943. Het aan
tal sterfgevallen bedroeg in 1948 2752, tegen 3590 in 1947.6

Intussen kampten de ziekenhuizen met een aanzienlijk tekort aan ver
plegend personeel, terwijl de toeloop van leerling-verplegenden erg gering 
was. Een belangrijke factor hierbij was de in verhouding tot andere beroepen 
dikwijls lage bezoldiging van verpleegsters en het ontbreken van een pen
sioenregeling. Onder deze omstandigheden was het begrijpelijk, dat veel 
vrouwen de voorkeur gaven aan andere beroepen, die minder zware eisen
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stelden, een betere salariëring waarborgden en minder inbreuk maakten op 
de persoonlijke vrijheid. De 55-urige werkweek was in deze sector regel. In 
1946 werd de wijziging van het Verplegingsbesluit-1928 inzake de verkor
ting van de arbeidstijd van het verplegend personeel, welke reeds in 1938 
aan de orde was gesteld, opnieuw bezien. Het resultaat was, dat bij KB van 20 
december 1946, Stbl. G. 372, de maximum arbeidstijd voor het verplegend 
personeel in "verplegingsinrichtingen" (ziekenhuizen, sanatoria, krankzin
nigengestichten) met ingang van 1 januari 1947 van 55 tot 51 uur per week 
werd teruggebracht. Aan het aanvankelijk voornemen de 48-urige werk
week verplicht te stellen kon in verband met het nog steeds onvoldoende 
aantal beschikbare verpleegsters geen gevolg worden gegeven. Eerst met in
gang van 1 oktober 1953 zou de in het Verplegingsbesluit vastgelegde ar
beidsduur worden teruggebracht tot 48 uur per week.

Onder minister Drees werd ook een begin gemaakt met een nieuwe alge
mene organisatie van de gezondheidszorg. In februari 1946 was door de mi
nister een Centrale Commissie voor de Volksgezondheid geïnstalleerd, die 
de voorbereiding van de reorganisatie ter hand nam. Deze commissie was 
samengesteld uit ambtelijke vertegenwoordigers, medici en vertegenwoor
digers van organisaties op het gebied van de gezondheidszorg. Een der 
grondslagen van het ontwerp voor de nieuwe gezondheidswet betrof de in
stelling van distriktsgezondheidsorganisaties, waarbij de gezondheidszorg 
regionaal zou worden gebundeld. Hiernaast zouden voor bepaalde taken, 
bijvoorbeeld de t.b.c.-bestrijding, over het gehele land verbindingen blijven 
bestaan, terwijl daarboven een centraal nationaal gezondheidsorgaan tot 
stand moest komen. Door een soepeler organisatie wilde men de afbakening 
van over heids- en particuliere bemoeiingen meer in overeenstemming 
brengen met de eisen van de volksgezondheid in de onderscheiden distric
ten. Het ontwerp-Gezondheidswet kwam onder Drees niet meer in behan
deling. Deze wet zou pas in 1956 tot stand komen (Stbl. nr. 51, 18 januari 
1956).

De afdeling Volksgezondheid van het ministerie van Sociale Zaken had 
er in 1947 een belangrijke zorg bij gekregen. Bij KB van 30 januari 1947, Stbl. 
H. 37, had de overgang van de krankzinnigenzorg van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken naar dat van Sociale Zaken zijn beslag gekregen. Deze 
maatregel werd in het parlement met ingenomenheid begroet. In het Voor
lopig Verslag op de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1947 hadden 
verschillende fracties uit de Tweede Kamer op deze overgang aangedrongen, 
waarop minister Beel had laten weten hieraan tegemoet te willen komen. 
De opvatting dat de krankzinnigenzorg moest worden beschouwd als een 
onderdeel van de gehele sociale zorg én van de zorg voor de geestelijke 
volksgezondheid had de overhand gekregen. Doortastend optreden van 
Beel als minister van Binnenlandse Zaken heeft een einde gemaakt aan een 
historisch gegroeide onderbrenging van de krankzinnigenzorg, de ambte
lijke barrières overwonnen en de slepende kwestie waar deze zorg het beste 
kon worden behartigd tot een oplossing gebracht.7
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b. De toetreding van Nederland tot de Wereldgezondheidsorganisatie
In de periode-Beel heeft het parlement de toetreding van Nederland tot 

de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO), 
waarvan Nederland het Statuut op 22 juli 1946 te New York had onderte
kend, goedgekeurd. In de Tweede Kamer is de behandeling van het wets
ontwerp ter goedkeuring van deze toetreding aangegrepen om over een 
thema te spreken dat in de periode-Beel bij verschillende gelegenheden de 
nodige parlementaire aandacht zou krijgen: de samenstelling van de dele
gaties van Nederland naar internationale conferenties.

De WHO is voortgekomen uit een initiatief van de Economische en So
ciale Raad (ECOSOC) van de V.N. van 15 februari 1946 tot bijeenroeping van 
een internationale gezondheidsconferentie. Nadat een commissie de nodige 
voorbereidingen had getroffen, werd van 19 juni tot 22 juli 1946 te New 
York een dergelijke conferentie gehouden, waaraan alle 51 V.N.-leden en 10 
niet-leden deelnamen. Op 22 juli 1946 werden het Statuut van de WHO en 
het Protocol nopens het Internationale Gezondheidsbureau door de deel
nemende landen getekend. De WHO nam de taak van het - bij het te Rome 
gesloten Verdrag van 9 december 1907 opgerichte - in Parijs gevestigde In
ternationaal Gezondheidsbureau alsook de zogeheten hygiënische sectie van 
de Volkenbond over.

Het op 28 december 1948 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp 
ter goedkeuring van het Statuut van de WHO lokte van de kant van de 
Kamer onder meer de opmerking uit dat de Nederlandse delegatie vrijwel 
geheel ambtelijk was samengesteld, terwijl naar de Internationale Arbeids- 
conferenties wel vertegenwoordigers van particuliere organisaties werden 
afgevaardigd. De ministers Drees en Van Boetzelaer antwoordden dat de 
Nederlandse delegatieleider, de directeur-generaal van de Volksgezondheid 
dr. C. van den Berg, ter conferentie in New York een lans had gebroken voor 
de wenselijkheid in het Statuut geen wenk voor de samenstelling van de 
delegaties naar de WHO-conferenties op te nemen. Een meerderheid echter 
was volgens de ministers van mening geweest dat vastgelegd diende te wor
den dat de delegaties bij voorkeur de nationale diensten van de volksge
zondheid moesten vertegenwoordigen. Het lijkt er op dat ter conferentie 
ook de andere delegaties zuiver ambtelijk waren samengesteld! De Neder
landse delegatie telde slechts één niet-ambtelijk lid, namelijk een hoogleraar 
hygiëne aan de GU van Amsterdam, die echter voor Nederlands-Indië lid 
was van het Permanente Comité van het Internationale Gezondheidsbu
reau te Parijs. Klachten over de samenstelling van de Nederlandse delega
ties naar internationale conferenties zouden, zoals in de Inleiding (par. 1.1.b) 
van het hoofdstuk Buitenlandse Zaken en ook elders (hoofdstuk IV, par. 
V.3.d) is beschreven, in de periode-Beel herhaaldelijk in het parlement wor
den geuit. Het wetsontwerp ter goedkeuring van het Statuut van de WHO 
ondervond verder weinig aandacht van de kant van het parlement. Er was 
een voor die tijd onvermijdelijke vraag in het Voorlopig Verslag geweest 
over de kosten voor Nederland, verbonden aan de toetreding tot de WHO, 
waarop de regering geen antwoord kon geven. Bij de behandeling van het
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wetsontwerp in de plenaire zitting van de Tweede Kamer op 19 februari 1947 
heeft mevr. Van den Muijzenberg-Willemse (CPN) de voedselvoorziening 
voor de wereld een van de eerste voorwaarden voor een goede gezondheid 
van de wereldbevolking genoemd. In dat verband leek haar het beleid van 
de V.S., die volgens haar als grootste voedselproducent niet in staat waren 
geweest tot stabiele voedselprijzen te komen (zie ook hoofdstuk VII, 
par.II.b.2), haaks te staan op de vrome bedoelingen van de WHO. Drees 
meende echter dat Nederland dit thema niet in WHO-verband kon aan
kaarten, al erkende hij het verband tussen de voedselvoorziening in de we
reld en de gezondheid in de wereld. Het wetsontwerp werd vervolgens in 
deze Kamer en in de Eerste Kamer op 6 maart 1947 zonder beraadslaging 
aanvaard zonder hoofdelijke stemming.8

c. Het wetsontwerp Zweminrichtingen-1947
Op 22 april 1947 werd door minister Drees bij de Tweede Kamer een wets

ontwerp aanhangig gemaakt ter verbetering van de hygiënische omstandig
heden in zweminrichtingen. Het wetsontwerp voerde een vergunningen
stelsel in voor de oprichting en openstelling van zweminrichtingen, ten 
einde de daaraan verbonden gevaren voor het leven en de gezondheid te 
voorkomen of althans te verminderen. Tot dan toe waren, onder andere 
met het oog op de voorkoming van de ziekte van Weil, slechts hier en daar 
gemeenteverordeningen tot stand gekomen, die echter niet voldoende wer
den geacht.9

De voorgestelde maatregel op zich werd in de Tweede Kamer met in
stemming begroet, maar van katholieke zijde werd betreurd dat niet tevens 
een regeling was getroffen ter beveiliging van de openbare orde en zedelijk
heid. De katholieken wilden het ontwerp tevens doen beantwoorden aan 
"het in de Troonrede van 23 juli 1946 kenbaar gemaakte voornemen om het 
herstel van de geschokte moraliteit te bevorderen”.10 Pater Stokman (KVP) 
diende hiertoe twee amendementen in, nadat hij ter inleiding een princi
piële verhandeling had gehouden over moraal en recht. Met volledige er
kenning van het verschil tussen de rechtsorde en de morele orde, zo begon 
Stokman zijn betoog, ontmoeten en beïnvloeden recht en moraal elkaar. Hij 
achtte het onmogelijk over het welzijn van de gemeenschap te denken en 
dit te verwezenlijken los van de doelbestemming der individuele burgers, 
die te samen de gemeenschap vormen. "De rechtsorde kan zich niet desin- 
teresseren voor de morele orde, omdat er gëen algemeen welzijn bestaan
baar is zonder moraal, moraal zowel in de Overheden als in de onderda
nen."11 Deze redenering leidde Stokman tot de conclusie dat de overheid 
dan ook verantwoordelijk was voor de bevordering van de openbare zeden. 
Naast de kwestie van het gemengde zwemmen werd hierbij onder de 
katholieken - anders wars van overheidsbevoogding - ook gedacht aan 
overheidsmaatregelen ter bestrijding van excessen die zich konden voor
doen met betrekking tot kleding, dansen en kamperen, ter kering van de 
ontucht in het algemeen en ter beteugeling van het neo-malthusianisme in 
het bijzonder. In hoofdstuk I is bij de beschrijving van de Proeve van een
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regeringsprogram-1946 al aandacht besteed aan de achtergrond van deze ka
tholieke zorg, die ook haar neerslag had gevonden in het regeringspro
gram.12

Dat de morele normen ten aanzien van zweminrichtingen werden ver
waarloosd, wist Stokman in een illustratief betoog voor de Kamer aanne
melijk te maken. Tegen gemengd zwemmen op zich - zoals dat bijvoorbeeld 
in gezinsverband moest kunnen geschieden - had hij geen ernstige bezwa
ren: "Maar in de praktijk gaat dit gemengd zwemmen veelal over in een ge
mengd verkeer buiten het water: op de oevers en op loopbruggen, duikto- 
rens en vlotten. Hiertegen rijzen wel ernstige bezwaren. En die bezwaren 
worden nog groter, indien het gemengde zonnebaden betreft, die eveneens 
in de termen van deze wet vallen, zodra er enige materiële voorzieningen 
zijn aangebracht en de bezoekers zich van daaruit in een nabijliggend water 
kunnen begeven, waarin zwemmen niet verboden is. Het niets doen in de 
zon, het niet afgeleid worden door andere, meer sportieve dingen, het voor 
de hand liggend contact tussen de verschillende bezoekers en daarbij nog de 
moderne badcostuums en eventueel de aanwezigheid van cafe's, terrassen 
en consumptietenten: dit alles te samen - en men kan het een van het ander 
niet scheiden - dit alles te samen vormt een ernstig gevaar voor de openbare 
zeden. Het sportieve zwemmen en de op zichzelf niet te veroordelen li
chaamscultuur gaan over - ik zeg het te zacht - in een weinig smaakvol 
amusementsleven, waarbij de schone gaven van zon en water aanleiding 
worden tot het verderf van de jeugd".13 Stokmans betoog werd onderschre
ven door Fokkema (ARP) en Van Dis (SGP).14 Ook zij achtten de zedelijke 
volksontwikkeling een roeping der overheid.

Tegenstand ontmoette Stokman van de zijde der communisten, socia
listen en liberalen, die het wetsontwerp louter technisch wilden houden 
zonder een plaats in te ruimen voor de geestelijke volksgezondheid. 
Schoonenberg (CPN) ondersteunde weliswaar de pleidooien van Stokman 
en Fokkema voor beveiliging van de openbare orde en zedelijkheid, maar 
het verband tussen zwemmen en moraliteit ontging hem. "Blotigheid is 
nog geen onzedelijkheid", vond Schoonenberg.15 "Geef de mensen gelegen
heid overal in en bij de daartoe passende gelegenheden zich in behoorlijk 
badpak te vertonen en het normale fatsoen, dat sterk is in het Nederlandse 
volk, zal de waarborg zijn tegen oneerbaar gedrag."16 Ook Thomassen 
(PvdA) en Korthals (PvdV) waren van mening dat de grote verscheidenheid 
van inzicht op het gebied van al dan niet gemengd zwemmen geëerbiedigd 
moest worden. Tegenstand ondervonden Stokman en zijn medestanders 
ook van de verantwoordelijke minister, Drees. Deze erkende zonder enige 
aarzeling dat de overheid een taak had ten aanzien van de morele orde. Ze
ker bij zweminrichtingen kon deze orde aan bod komen. De kwestie was 
dan wel of dit een zaak was van de centrale overheid of van de plaatselijke 
overheid. Gelet op het feit dat Stokman volgens Drees meer het oog had op 
de mogelijke zedenverwildering in het bad- en strandleven in het alge
meen, wilde hij het technisch karakter van dit wetsontwerp benadrukken.
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Hij adviseerde de katholieke fractie haar desiderata te bepleiten bij zijn 
ambtgenoten van Binnenlandse Zaken en Justitie.17

Bij de artikelsgewijze behandeling zou het wetsontwerp uiteindelijk op 
de zedelijkheidsijver van de confessionele fracties spaak lopen. Het begon 
met een aanval van Kamerleden van KVP, ARP, CHU en SGP onder aan
voering van Beernink (CHU), die het hoger beroep tegen een weigering 
voor een vergunning tot exploitatie van een zweminrichting door het col
lege van B. en W. op grond van de bestaande voorschriften inzake openbare 
orde en veiligheid wilde uitsluiten. Drees was de Kamer al tegemoet geko
men door bij Nota van Wijziging een dergelijke weigering mogelijk te ma
ken. Het leek, zoals Schoonenberg (CPN) terecht opmerkte, weinig logisch 
om, zoals de voorstanders van het amendement-Beernink wilden, beroep 
wél toe te staan in geval van weigering op grond van voorschriften inzake 
hygiëne en veiligheid, maar niet wanneer de voorschriften inzake openbare 
orde en zedelijkheid in het geding waren. Drees was van oordeel dat niet het 
recht tot het uitvaardigen van plaatselijke voorschriften inzake openbare 
orde en veiligheid ter discussie stond, maar de vraag of de voorschriften van 
de gemeente juist werden toegepast. De rechtszekerheid vorderde dat een 
beroep ook in dit geval mogelijk was. De commissie van rapporteurs advi
seerde vervolgens tegen aanneming van dit amendement-Beernink. Dat 
werd vervolgens verworpen met 44 tegen 19. Van de KVP-fractie steunde 
slechts Stokman dit amendement, met ARP, CHU en SGP.

Vervolgens kwam een amendement-Stokman aan de orde, alleen met 
handtekeningen uit diens fractie gesierd, dat de gemeenten wilde verplich
ten tot het treffen van tweeërlei voorziening, namelijk het geven van voor
schriften, dat op geschikte tijden van de zweminrichtingen gebruik kon 
worden gemaakt door ieder geslacht afzonderlijk, en voorts het treffen van 
maatregelen om te voorkomen, dat zweminrichtingen aanstoot gaven aan 
de bezoekers en aan het publiek in de omgeving. Door Thomassen (PvdA) 
werd hierop een sub-amendement ingediend dat beoogde, om naast het 
vaststellen van bepaald uren voor niet-gemengd zwemmen ook bepaalde 
uren voor het gemengd zwemmen op te stellen. Dit sub-amendement werd 
verworpen met 35 tegen 26 stemmen. Socialisten, liberalen en communis
ten stemden vóór.18

Ofschoon naar de mening van Drees de door Stokman gewenste voorzie
ning in wezen algemeen aanvaardbaar was, bracht de bewindsman hierte
gen zeer ernstige technische bezwaren in. Omdat het begrip "zweminrich
ting" ruim werd opgevat zou er, ook wanneer er maar een primitieve 
zwemgelegenheid was met een zekere accomodatie aan rivieren en kanalen, 
gesepareerd moeten kunnen worden gezwommen. Het houden van toe
zicht en het aanbrengen van afscheidingen ter voorkoming van aanstoot 
was vaak onmogelijk. De minister wilde geen onaannemelijk-verklaring 
van het amendement uitspreken, maar wel gaf hij Stokman in overweging 
om zijn amendement terug te nemen. "Ik gebruik niet gaarne het woord 
'onaanvaardbaar', mijnheer de Voorzitter, maar ik vraag mij toch af: heb ik 
de vrijheid deze wet nog verder te verdedigen, wanneer een amendement
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wordt ingevoegd, dat ik niet goed uitvoerbaar acht", zo beëindigde Drees 
zijn betoog.19 Het amendement-Stokman werd met 35 tegen 26 stemmen 
aangenomen, waarbij de confessionelen in meerderheid vóórstemden (en
kele CHU-ers schaarden zich bij de tegenstanders). Hierop gaf Drees de wens 
te kennen de beraadslaging over het wetsontwerp te schorsen, opdat hij zich 
nader zou kunnen beraden. In de ministerraad ontwikkelde Drees dezelfde 
bezwaren tegen het voorstel-Stokman als hij in de Kamer had geuit. Hij 
achtte het amendement-Stokman niet zozeer principieel onaanvaardbaar, 
maar wel moeilijk uitvoerbaar. Bovendien was "aanstoot geven" wel een 
erg vaag begrip.20

Nadat op 22 september 1949 was besloten de werkzaamheden omtrent dit 
wetsontwerp te hervatten, trok de nieuwe minister van Sociale Zaken, 
Joekes, op 6 maart 1950 het ontwerp-Drees van 5 juni 1948 met machtiging 
van de regentes in.21 Nadere overweging van het ontwerp, mede aan de 
hand van de beraadslagingen daarover in de Tweede Kamer hadden geleid 
tot opstelling van een gewijzigd ontwerp en tot intrekking van het ontwerp- 
1947. Ook dit tweede ontwerp-Zweminrichtingenwet, dat in 1950 bij de 
Tweede Kamer werd ingediend, werd na discussie over de zedelijkheids- 
kwestie ingetrokken.22 In het ontwerp van 1950 was de zorg voor het treffen 
van waarborgen ter voorkoming van het geven van aanstoot in particuliere 
zweminrichtingen, evenals die voor het in voldoende mate gelegenheid 
bieden voor gescheiden zwemmen, opgedragen aan burgemeester en wet
houders. Toen in 1966 het derde ontwerp "wet hygiëne en veiligheid zwem
inrichtingen" bij de Tweede Kamer werd ingediend, waren daarin geen re
gelen meer opgenomen betreffende de zedelijkheid in zweminrichtingen. 
Nu was men vrij algemeen van mening dat de beantwoording van de 
vraag, of de openbare zedelijkheid in zweminrichtingen noopte tot het stel
len van regels, aan de gemeentebesturen moest worden overgelaten.23 De 
wet Hygiëne en Veiligheid Zweminrichtingen werd vastgesteld op 2 juli 
1969, Stbl. 315. Deze wet trad echter nooit in werking en werd in 1982 gewij
zigd, waarbij ook het woord "zweminrichtingen" werd vervangen door de 
ruimere term "zwemgelegenheden". De gewijzigde wet - 2 juni 1982, Stbl. 
493 - trad in werking op 1 november 1984.

AANTEKENINGEN:
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3 CBS Statistisch Zakboek 1947-1948, p. 32.

4 Drees, TK 6 dec. 1946, p. 679 I.

5 A.v.
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8 Zie het wetsontwerp ter goedkeuring van het Statuut van de W ereldgezondheids
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Nederland voor meer dan 40% besmet kunnen zijn. Door de rattenurine komt de bacterie in 
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gevaren voor de gezondheid en het leven in verband met het gebruik van 
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1 1  Stokman, 30 sept. 1947, p. 165 I.

12  C. Ch. van Haren, Overheid en openbare zeden (inleiding gehouden voor de 
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Onder de minister van Sociale Zaken ressorteerde de zorg voor de opspo
ring en repatriëring van vermiste personen uit Nederland. Het was op dit 
gebied een chaos, ondanks de organisatievormen die men al onder de oorlog 
in Londen had voorbereid. In het najaar 1946 was in de pers een zekere on
gerustheid boven gekomen over deze chaos, die men verantwoordelijk 
hield voor de nog steeds bestaande onzekerheid over het lot van zovelen 
die naar Duitsland en elders waren weggevoerd. Mevr. Van den 
Muijzenberg-Willemse (CPN) stelde de zaak bij gelegenheid van de behan
deling van de begroting voor Sociale Zaken op 4 december 1946 aan de orde.

De voorbereiding voor de organisatie van de repatriëring van in het bui
tenland verblijvende Nederlanders werd onder de oorlog in Londen door de 
minister van Sociale Zaken, Van den Tempel, opgedragen aan een interde
partementale commissie, onder leiding van prof. ir. E.R. Hondelink (Sc. 22 
juni 1943, nr. 3). De commissie werd geïnstalleerd op 19 april 1943 in het Ar- 
lingtonhouse in Londen. Zij bereidde, mede op grond van contacten met 
geallieerde bureaus die zich met dezelfde zaak bezig hielden, de instructies 
voor voor de bij KB van 8 oktober 1943 benoemde regeringscommissaris 
voor de repatriëring, G.F. Ferwerda. De taakverdeling werd bij KB van 13 
september 1944, Stbl. E. 81, gesplitst: de terugbrenging van de Nederlanders 
was een taak voor de regeringscommissaris; de ontvangst in Nederland was 
een taak van de directeur-generaal van het rijksarbeidsbureau, met bijstand 
van de gemeenten. Men schatte het aantal terug te leiden personen op
400.000, wat 150.000 te laag bleek te zijn. De tweede taak, de ontvangst, is in 
de praktijk neergekomen op afhandeling door het Militair Gezag. De minis
ter van Sociale Zaken kreeg vervolgens tot taak om met afgevaardigden van 
de diverse regeringen in Londen bilaterale repatriëringsverdragen voor te 
bereiden en te tekenen in de periode 1944-1945; het eerste was dat met 
Frankrijk. Ten aanzien van Duitsland werd de repatriëring voorbereid op 
basis van de UNRRA-SHAEF-regeling (United Nations Relief and Rehabili- 
tation Administration; Headquarters of the Allied Expeditionary Forces), 
waarbij werd vastgelegd dat de repatrianten door de geallieerde militaire 
overheden in behoorlijk georganiseerde transporten uit Duitsland en de 
door de Duitsers bezette gebieden zouden worden teruggebracht. In de 
meeste Europese landen werd aan de ambassade of het gezantschap, of bij de 
Geallieerde Controleraad in Berlijn, een Nederlandse post ingericht als ver
tegenwoordiging van de repatriëringsorganisatie. Men stond voor giganti
sche problemen. Nederland was zelf arm en voor een deel - vooral in het 
Zuiden en Oosten - verwoest. De repatrianten, vluchtelingen voor het oor
logsgeweld, evacué's uit gevechtszones zoals uit Zeeland, door de Duitsers 
gevorderde arbeidskrachten, gevangenen en gedeporteerden, Joodse vluch
telingen (Zwitserland) en gevangenen, kwamen uit alle streken, in vaak 
zeer slechte lichamelijke toestand. Dat vereiste van de geallieerden en van 
Nederland een zorg op het gebied van voedsel, kleding en medische hulp, 
welke nauwelijks goed kon worden verleend. Toch was deze zaak, die sedert
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1 februari 1946 geheel en al door Sociale Zaken werd verzorgd, in december 
1946 voor zover het ging om in Europa en Azië aangetroffen "Displaced 
Persons" (DP's) uit Nederland afkomstig goeddeels afgerond en konden bij
gevolg een aantal repatriëringsdiensten in het buitenland worden inge
krompen of opgeheven. Hoewel groepen Nederlanders, waaronder oud-SS- 
ers, uit de Sovjet-Unie konden worden teruggebracht, ontbraken nauwkeu
rige gegevens over de in de Sovjet-Unie en de Sovjet-zone van Duitsland 
mogelijk verblijvende Nederlanders. Uit de overige zones van Duitsland 
waren alle aangetroffen Nederlanders gerepatrieerd, behalve zij die wilden 
achterblijven in Duitsland - zoals de gevluchte collaborateurs - of zij die 
door geallieerde internering (vreemde krijgsdienst) of een huwelijk met een 
Duitse onderdaan verhinderd waren terug te keren.1

Toen de eerste stromen repatrianten waren opgevangen vroeg men zich 
in Nederland met zorg af waar de nog tienduizenden landgenoten waren 
gebleven die men niet had teruggezien. Aangezien in Nederland zelf de 
administratie van de gemeenten door elkaar lag door vernietiging of door 
onvolledige gegevens vanwege de evacuatie uit de periode 1944-1945, had 
men niet de zekerheid dat alle vermisten buiten Nederland moesten wor
den opgespoord. Pas toen de administratie in Nederland weer enigszins 
normaal was kon men de balans opmaken van wie nog werden vermist. 
Eind 1946 echter werd duidelijk dat in Duitsland - vanwege de Arbeidsein- 
satz e.d. - ca. 30.000 personen moesten worden gezocht en elders 115.000. Dit 
laatste getal betrof ook de weggevoerde Joodse Nederlanders of ingezetenen. 
Van deze 145.000 personen moest in ieder geval worden nagegaan wat met 
hen gebeurd was. De onzekerheid van familie en vrienden was martelend. 
Zolang geen zekerheid kon worden verkregen over het lot van deze ver
misten en aan de omslachtige eisen voor het opmaken van een akte van 
overlijden niet kon worden voldaan - pas bij de wet van 2 juni 1949, Stbl. J. 
227, werd hierin een vormvereenvoudiging bereikt2 - ,  konden de nagelaten 
betrekkingen ook geen recht uitoefenen op uitkeringen op basis van verze
keringen en pensioenen, bleven inboedels en bezittingen onverdeeld en 
kon geen nieuw huwelijk worden gesloten. Het was derhalve in het belang 
van de overheid, die belast was met de materiële steun van de oorlogs
slachtoffers (zie hoofdstuk IX, par.V.a), dat zo snel mogelijk in deze kwestie 
helderheid werd verschaft en de nagelaten betrekkingen hun rechten kon
den doen gelden. Juist eind 1946 echter stonden de geallieerde autoriteiten 
in Duitsland op het punt allerlei bureaus, die zich met het opsporen van 
vermisten bezig hielden, op te heffen, terwijl men in Nederland de zeker
heid had dat de opsporing van de echte vermisten, namelijk zij die door de 
nazi's in concentratiekampen waren vermoord of in de werkkampen waren 
ten onder gegaan, nog moest beginnen. Voor de geallieerden was de hoofd
zaak het terugplaatsen van de DP's en kwam het zoeken naar vermisten pas 
op de tweede plaats. Natuurlijk kwamen veel gegevens over het lot van de 
vermisten boven water bij het verzamelen van de stukken van de processen 
tegen de nazi's. De chaos in Duitsland zelf en het gebrek aan inzicht bij de 
geallieerden in de werkelijke gang van zaken in het Derde Rijk maakten dat
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men de "tracing'-bureaus wilde opheffen, terwijl Nederland en andere be
zette landen nog vele vraagtekens hadden omtrent niet onaanzienlijke ge
tallen van weggevoerde ingezetenen. Zo ontstond de kwestie van de opspo
ring van de vermiste personen.

In Nederland hield zich concreet eind 1946 een aantal bureaus bezig met 
het opsporen van vermiste Nederlanders, alle betaald door Sociale Zaken. 
Daar was het Informatiebureau van het Rode Kruis, dat tot taak had infor
matie te verkrijgen over vermiste Nederlanders in Duitsland, de Overzeese 
Gebiedsdelen, Azië en Australië. Dit was een bureau met 380 man personeel 
en een begroting van 1.3 miljoen gulden. Het aantal vermisten bij dit bu
reau in 1946 in behandeling bedroeg rond de 40.000 (Indische Nederlanders 
inbegrepen). Dan was er het 45 man omvattende Afwikkelingsbureau Con
centratiekampen, dat zich bezig hield met vermisten, die gevangen waren 
geweest in gevangenissen, tuchthuizen en concentratiekampen. Het ging 
hier in 1946 om 30.000 vermisten. Vervolgens moeten de Joodse bureaus in 
Amsterdam en Westerbork worden genoemd, die, werkend onder auspiciën 
van het Informatiebureau van het Rode Kruis, zich bezig hielden met het 
lot van de Joodse Nederlandse ingezetenen. Tenslotte was er de officiële af
deling van Sociale Zaken, welke naast repatriëring belast was met de opspo
ring van vermiste personen.3 Het was de bemoeienis van Sociale Zaken met 
de repatriëring en opsporing die gelegenheid bood de regering in de persoon 
van Drees te vragen naar het beleid bij de opsporing van de vermiste Ne
derlandse ingezetenen.

Mevr. Van den Muijzenberg (CPN) heeft bij gelegenheid van de behan
deling van de begroting van Sociale Zaken voor 1947 in de Tweede Kamer 
de twijfel uitgesproken of de regering voldoende moeite deed om allerlei 
archiefmateriaal in Duitsland en elders te bewerken en om de Duitse zones 
te doen uitkammen teneinde meer te weten te komen over het lot van de 
vermisten. Er diende een reorganisatie tot stand te komen van alle burelen 
die zich met deze zaak bezig hielden, opdat ouders, echtgenoten, familie en 
vrienden konden worden ingelicht over het lot van hun dierbaren. "Wij 
hebben tegenover de nagelaten betrekkingen van de slachtoffers van het 
fascisme een grote, morele verantwoordelijkheid, en wij, en ik weet ook na
mens vele ex-politieke gevangenen te spreken, doen dan ook een krachtig 
beroep op de regering, alles in het werk te stellen om hieromtrent aan het 
Nederlandse volk zo volledig mogelijk inlichtingen te geven en alle maat
regelen te nemen, nodig om ons het vertrouwen te geven, dat van nu af aan 
het opsporingswerk zo krachtig en efficiënt mogelijk ter hand zal worden 
genomen."

Drees antwoordde op 6 december 1946 dat hij het pijnlijk vond deze tere 
zaak naar aanleiding van publicaties te moeten behandelen, een zaak, die 
zozeer duizenden Nederlanders raakte. Totaal valse denkbeelden deden de 
ronde: nalatigheid van de regering, bezuinigingsdrift van Lieftinck. Maar dat 
was alles niet waar. Wel gaf Drees toe dat er te veel bureaus naast elkaar 
werkten en dat deze vaak weigerden met elkaar samen te werken inzake de 
uitlening van materiaal zoals lijsten van concentratiekampgevangenen die
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in Duitsland of elders gevonden waren. Drees vond dat het aangewezen bu
reau het informatiebureau van het Rode Kruis was, waarin de andere bu
reaus moesten opgaan. Ten aanzien van de moeilijkheid documenten te 
verkrijgen wees hij op de geallieerde lijn om deze documenten, in handen 
van de geallieerden, pas ter beschikking te stellen als de processen tegen de 
nazi's voorbij waren. Drees wilde duidelijk verbetering op het punt van de 
nasporing van de vermisten, maar stond kennelijk voor een onontwarbare 
kluwen, ook in archieftechnisch opzicht.4

Kort na diens antwoord aan mevr. Van den Muijzenberg over de opspo- 
ringszaak wist Drees te bereiken dat de verschillende inlichtingendiensten, 
die zich met het lot van de vermiste Nederlanders en Nederlandse ingeze
tenen bezig hielden, onder één dak werden gebracht en wel bij het op te 
richten Nationaal Opsporingsbureau. Daartoe werd het informatiebureau 
van het Rode Kruis omgezet tot administratief centrum van dit Nationaal 
Opsporingsbureau onder verantwoordelijkheid van het ministerie van So
ciale Zaken. Veldwerk zou voortaan worden gedaan door een nieuwe 
dienst, de Nederlandse Missie tot Opsporing van Vermiste Personen uit de 
Bezettingstijd, die bij beschikking van 22 juli 1947 werd opgericht, nadat de 
Missie tot opsporing van vermiste militairen en agenten van het ministerie 
van Oorlog was overgegaan naar dat van Sociale Zaken. Hoofd van deze 
nieuwe dienst werd kolonel W.Ch.J.M. van Lanschot van de Vereniging  
van ex-politieke gevangenen (Expogé). Het was deze Vereniging die de 
plannen tot reorganisatie van de opsporing van vermiste personen had 
ontworpen, die door het Rode Kruis en de departementen van Sociale Za
ken, Oorlog en Financiën werden overgenomen in 1947. Alle overheids- en 
particuliere instanties die betrokken waren bij de repatriëring en opsporing 
waren vertegenwoordigd in de op 12 juni 1947 bij beschikking door de mi
nister van Sociale Zaken in het leven geroepen Commissie inzake opspo
ring van vermiste Nederlanders.5

Hoewel ook repatriëring een taak was voor het Nationaal Opsporingsbu
reau - een aantal transporten van Nederlanders uit Polen en de Sovjet-Unie 
(krijgsgevangenen) werden via dit bureau verzorgd - , was het verkrijgen 
van gegevens over het lot van vermiste Nederlanders de hoofdopdracht. De 
Opsporingsmissie had hiervoor een sterkte van 34 man (geleidelijk terugge
bracht tot 10). In veel gevallen kon de Opsporingsmissie klaarheid over dat 
lot brengen. De nieuwe aanpak was dat men eerst het dossier in Nederland 
geheel voorzag van Nederlands materiaal en dat tenslotte, als verplaatsing 
naar het buitenland mogelijk werd geacht, vergelijking met buitenlandse 
archiefstukken of getuigenissen werd nagestreefd. Aldus kon worden voor
komen dat men in het buitenland naar personen zocht, die in Nederland 
waren gebleven en daar om het leven waren gekomen of gebracht. Zeer veel 
moeite kostte het de slachtoffers van de verschillende Duitse moordacties, 
uiteenlopend van "Kugelaktion" tot "Nacht und Nebel" te traceren. Admi
nistratie hiervan was vrijwel nooit gevoerd; concentratiekampen hadden 
vaak wél een administratie gevoerd. Aparte krachten van de genoemde Ne
derlandse Missie wijdden zich aan de lijsten van de Joodse transporten van
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uit Westerbork. Andere medewerkers van deze Nederlandse Missie hielden 
zich bezig met het verzamelen van gegevens via uit gevangenschap in 
Duitsland of de Sovjet-Unie of elders teruggekeerde Nederlanders over mo
gelijke personen van Nederlandse komaf die bij hun weten in kampen of 
gevangenissen waren omgekomen. Een zeer belangrijk facet van het werk 
van de Opsporingsmissie was het opsporen van kinderen, omdat ook enkele 
tientallen Nederlandse kinderen waren geroofd naar Duitsland om daar 
"gegermaniseerd" te worden. Voor alle met Duitsland samenhangende ac
ties werd gewerkt in het kader van de International Tracing Service in Arol- 
sen, voor de drie westelijke zones. Voor de Sovjet-zone werd gewerkt via 
het UNRRA.

Dat Drees had besloten tot concentratie van het opsporingswerk bij het 
Rode Kruis was verklaarbaar, omdat het Rode Kruis het best was toegerust 
voor het werk dat verlangd werd. Er waren internationale contacten, er was 
een soort internationaal erkende neutraliteit, men had de meeste ervaring. 
De bedoeling van de reorganisatie was dat het informatiebureau en de "tra
cing officers" van het Rode Kruis zouden worden "geleend" ten behoeve 
van de Opsporingsmissie van Nederland. Tot ergernis van Drees en van het 
Tweede Kamerlid Van den Muijzenberg (CPN), die namens Expogé in de 
Commissie inzake opsporing van vermiste Nederlanders zat, bleek dat de 
directeur-generaal van het Nederlandse Rode Kruis aanvankelijk niet gene
gen was zijn zeer ervaren mensen uit te lenen aan de genoemde Missie, ook 
al zouden de kosten door Sociale Zaken worden gedragen. Het Rode Kruis 
wilde onafhankelijk blijven, hoewel het Nederlandse Rode Kruis eerst ak
koord was gegaan met de opzet van de Nederlandse Missie. Mevr. Van den 
Muijzenberg, die deze Haagse competentiestrijd in de Tweede Kamer in het 
najaar 1947 aan de orde stelde, vroeg ook om een accountantsrapport voor 
de verantwoording van de gelden van de Opsporingsmissie. Drees heeft ge
antwoord dat onderhandelingen met het Rode Kruis werden gevoerd, die 
uiteindelijk ook tot een modus vivendi hebben geleid. Een accountantsrap
port kwam er ook, maar dat werd niet geschikt geacht voor publicatie. 
Vreesde men de nodige opschudding, wanneer zou blijken dat in deze ge
voelige materie zo inefficiënt was gehandeld? In ieder geval heeft de rege
ring op grond van het rapport enige bezuinigingen bij het informatiebureau 
aangebracht. Drees achtte al deze verwikkelingen rondom het opsporings
werk, "dat helaas in het algemeen niet meer betekent het zoeken naar le
venden, maar meestal betreft het speuren naar gegevens omtrent degenen, 
die het slachtoffer van de Duitse terreur zijn geworden", betreurenswaar
dig.6

De strubbelingen rondom de Opsporingsmissie hebben niet verhinderd 
dat het werk van deze Missie succesvol is geweest. Van de ca. 5500 gevallen 
van vermiste Nederlanders, die men eind 1947 onder handen had, konden 
er 5000 worden opgelost. Omdat toch meer gegevens werden gevonden over 
vermiste personen dan men gedacht had en met name omdat repatriëring 
van onder meer de in de Sovjet-Unie krijgsgevangen genomen Nederland
se wapendragers in Duitse dienst kon worden overwogen, heeft de Opspo-
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ringsmissie, die oorspronkelijk op 1 juli 1949 zou worden opgeheven, nog 
tot in 1950 gefunctioneerd. Ook de opvolger van Drees, Joekes, hield eind
1948 vast aan de centrale leiding van het departement bij deze opsporingsac
ties als garantie dat het geld voor de opsporing goed werd besteed en effi
ciëntie werd betracht. De kosten hadden voor 1948 een half miljoen gulden 
bedragen; voor 1949 werd nog slechts een ton geraamd voor de opsporing en
215.000 gulden voor het informatiebureau.7 In december 1949 deelde Joekes 
de Tweede Kamer mede dat eind januari 1950 de taken van de Opsporings
missie zouden worden beëindigd. De rijkskas kon de kosten niet meer dra
gen. Wél zou het Rode Kruis het informatiebureau blijven verzorgen in sa
menwerking met de Duitse centrale in Arolsen. Ook in verband met de wet 
op het doen van aangifte van overlijden van vermisten was deze verlen
ging via het Rode Kruis nodig, omdat Justitie over de dossiers moest kun
nen beschikken. De kosten voor de verbindingspost met Arolsen zouden 
voortaan voor rekening van Justitie komen. Omdat het informatiebureau 
inmiddels het karakter van een afwikkelingsbureau had gekregen en liqui
datie aanstaande was, voordat particulier initiatief de tijd had gehad in te 
springen, was de minister bereid dit bureau voort te zetten op kosten van 
Expogé (schenking). Verdere voortzetting was dan afhankelijk van particu
lieren. De minister achtte het, gezien de geringe baten van de kosten, niet 
langer verantwoord het bureau te subsidiëren. Als laatste concrete taak had 
de overheid dit bureau belast met de inzameling van gegevens over ver
misten in de Sovjet-Unie, toen de USSR bereid bleek een aantal daar achter
gebleven Nederlanders te laten gaan. Voor Joekes, aldus zijn betoog in de 
Tweede kamer op 22 december 1949, was de kous af. Een ambtenaar op So
ciale Zaken zou de verdere gang van zaken coördineren, waarnaast even
tueel diplomatieke en consulaire posten, in samenwerking met het Rode 
Kruis en het ministerie van Justitie, konden worden ingezet.8

De afwikkeling van de burelen van de Opsporingsmissie nam nog tot in 
1951 tijd, parallel zoals door Joekes aangekondigd met de uittocht van de 
Nederlandse onderdanen (ca. 250) in de jaren 1950-1952 uit de Sovjet-Unie. 
Aan deze terugkeer was een jarenlang diplomatiek touwtrekken tussen Ne
derland en de Sovjet-Unie voorafgegaan, doordat de Sovjets deze Nederlan
ders min of meer in gijzeling hadden genomen om de repatriëring van de 
nog in Nederland aanwezige Sovjet-onderdanen - ca. 4000 voor het meren
deel voormalige door de Duitsers "gevorderde" vrouwelijke arbeidskrach
ten, die in Nederland terecht waren gekomen en in overgrote meerderheid 
daar wilden blijven - te kunnen afdwingen. De Nederlandse regering voelde 
er weinig voor om de Sovjet-onderdanen tegen hun wil naar de Sovjet- 
Unie te zenden en heeft zich beperkt tot het inrichten van een repatrië- 
ringsbureau en het plaatsen van een bekendmaking van de Nederlandse re
gering in de pers in juni 1949 over de mogelijkheid naar de Sovjet-Unie te
rug te keren. Van de na 1945 in Nederland aanwezige groep Sovjet-onder- 
danen zijn slechts enkele tientallen personen naar hun vaderland terugge
keerd. De zaak heeft de nodige aandacht van de regering en het parlement 
gekregen en was zelfs aanleiding voor het uitgeven van de notawisseling
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tussen de twee betrokken hoofdsteden ten behoeve van onder meer het 
parlement. De uit de Sovjet-Unie teruggekeerde Nederlanders zijn door de 
ambtenaren van de Opsporingsmissie benaderd met vragen over een aantal 
vermiste Nederlanders, waarvan sommige door de Sovjet-Unie waren ver
oordeeld voor oorlogsmisdaden en hun straffen uitzaten in kampen en ge
vangenissen (ca. 50 personen uit deze groep zouden tussen 1952 en 1955 te
rugkeren), waarna de dossiers konden worden gesloten. Een eindverslag 
van de Opsporingsmissie is in 1952 verschenen.9
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Inleiding
Een steeds terugkerend voorwerp van aandacht in de Kamers bij de be

handeling van de Rijksbegrotingen voor 1947 en 1948 was het loon- en 
prijsbeleid van de regering. Dit beleid was een van de belangrijkste pijlers 
van de op herstel en wederopbouw gerichte regeringspolitiek.

Bij het loon- en prijsbeleid - waarvan de subsidiepolitiek substantieel deel 
uitmaakte - waren vele ministeries betrokken, zodat het uitstippelen van 
een samenhangend regeringsbeleid veel ambtelijk en ministerieel overleg 
vergde. Voor het loonbeleid was de minister van Sociale Zaken de eerstver
antwoordelijke. Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen-1945 gaf 
aan het opnieuw ingestelde College van Rijksbemiddelaars het recht om 
c.a.o.’s al dan niet goed te keuren naar richtlijnen van de minister van So
ciale Zaken, gehoord de Stichting van de Arbeid, het na-oorlogse overlegor
gaan van werkgevers en werknemers. Zoals nog nader zal worden uiteen
gezet was de loonpolitiek vrij simpel geformuleerd: na de aanpassing aan 
het nieuwe prijspeil en de daarbij gehanteerde verbetering voor sommige 
groepen (vooral de landarbeiders) in 1945 zou geen verdere loonstijging 
worden toegestaan, die niet was gebaseerd op een stijging van de producti
viteit, met uitzondering van die categorieën, die nog niet in hun loon of 
uitkering waren aangepast aan de loonronde van 1945 zoals de onderwijs
krachten, ambtenaren en gepensioneerden. Middelen om in knellende ge
vallen naar behoefte toch tot een verruiming van de financiële mogelijkhe
den te komen waren uitbreiding van de kinderbijslag voor de eerste twee 
kinderen en de verhoging van de progressie daarin en het consumentencre- 
diet (zie subpar.b). Andere mogelijkheden waren de verlaging van de om
zetbelasting op enkele eerste levensbehoeften en van de loonbelasting voor 
bepaalde groepen (zie het hoofdstuk Onder Lieftincks Bewind). Pas in 1947 
zou blijken dat dit bouwwerk zo onder druk kwam te staan dat door middel 
van een algemene vacantieuitkering, aangevuld met verbeteringen voor de 
lager ingedeelde groepen loontrekkenden ("stille”-loonronde-1947), een al
gemene loonronde moest worden voorkomen. Een strikt prijsbeleid, gericht 
ook op verlaging van de prijzen en het afschaffen van de subsidies op de 
eerste levensbehoeften, moest deze loonpolitiek ondersteunen en was 
voorwaarde voor het slagen ervan.1

De prijspolitiek, waarmede de ministers van Economische Zaken, voor de 
prijzen van de industriële producten, van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening, voor de voedselprijzen, en Verkeer en Waterstaat, voor de 
vervoerstarieven, direct te maken hadden, was minder eenvoudig te vol
voeren dan de loonpolitiek. Voor een goed begrip van de herhaald geuite 
klachten in het regeringsberaad en in het parlement over de ontwikkeling 
van de prijzen moge het volgende dienen.

Basis voor het prijsbeleid was de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet-1939 
(Stbl. 634), die op 5 mei 1945 - nadat twee jaar andere regels hadden gegolden
- weer tot leven was gewekt. De wet was een machtigingswet, die de minister
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zeer ruime bevoegdheden gaf. Onder de oorlog is een reeks prijsvoorschrif- 
ten tot stand gekomen, die voor het merendeel via de Verordening Prijzen 
van het Militair Gezag (MG)(1944, nr. 29) ook na de oorlog richtinggevend 
zijn geweest voor het prijsbeleid. Dat begon met de prijsbeschikking voor 
roerende goederen, gevolgd door beschikkingen voor het vervreemden van 
landbouwgronden en onroerende zaken, voor de pachten en huren, voor 
transport- en vervoerskosten, voor invoergoederen en voor landbouwprij
zen. Voor moeilijk te standaardiseren producten werden calculatievoor- 
schriften gegeven (b.v. meubelen, textiel), terwijl de verschillende trappen 
in de productie en de verhandeling van het product te lijf werden gegaan 
met een prijsvormingsbesluit (1941), waarin voor het eerst het begrip 
"maatschappelijk verantwoorde prijs" zijn intrede deed. Excessieve winsten 
in het binnenlands verkeer, bijvoorbeeld door de marges van de tussenhan
del, konden worden tegengegaan. Hier is het aanknopingspunt voor de tira
des in het parlement over de te hoge winsten in sommige sectoren van het 
economisch leven te vinden. Zowel het MG (1944) als de regering (minister 
van Economische Zaken, 4 juni 1945) hebben prijsstops afgekondigd voor 
roerende goederen. De aldus gestopte prijzen werden uitgangspunt voor de 
berekening van de loonronde-1945. De prijzen konden vervolgens aan de 
hand van de nieuwe wereldmarktverhoudingen en de kosten van de im
portgoederen opnieuw worden berekend, hetgeen in 1946 en in 1947 zou 
leiden tot reeksen prijsbeschikkingen, zo voor veel ambachten (1946), voor 
invoergoederen (20 maart 1947) - waarin "conjunctuurwinst" werd bestre
den - , voor fabrikanten (20 maart 1947), inzake handelsmarges (10 maart 
1947), allemaal zaken waarmee de minister van Economische Zaken be
moeienis had. In dit verband moet worden opgemerkt dat weliswaar de hu
ren waren bevroren (Huurprijsbesluit 1940 met latere uitvoeringsbeschik
kingen), maar dat onder de oorlog regionale Prijzenbureaus voor onroeren
de zaken - na de oorlog vallend onder het directoraat-generaal van de Prij
zen (EZ) - waren ingesteld om in individuele gevallen een juiste huurprijs 
vast te stellen en bij nieuwbouw de huurprijzen te bepalen.

Centraal in het prijzenbeleid stond de directeur-generaal van de Prijzen, 
hoofd van het directoraat-generaal (d.g.) van de Prijzen, het interdeparte
mentaal orgaan dat bij Economische Zaken was ondergebracht en instructies 
kreeg van de REA. Op grond van verordening 23/1940 werd op 30 november 
1940 (V.B. nr. 39) het besluit 218/1940 van kracht inzake de benoeming van 
een gemachtigde voor de Prijzen, later gewijzigd in directeur-generaal van 
de Prijzen. De positie en bevoegdheden van deze gemachtigde werden vast
gelegd in de Organisatiebeschikking Prijzenbeheersing van 20 januari 1941 
(Nedl. Stscrt. 20 jan. 1941, nr. 13) en bij verordening 115 (1942)(V.B., 20 okto
ber 1942, nr. 28). Het onder de oorlog van Binnenlandse Zaken naar Handel- 
en-Nijverheid overgebrachte d.g. van de Prijzen is door het Militair Gezag, 
na een korte periode van het College van Algemene Commissarissen van 
Landbouw en Handel-en-Nij verheid (december 1944 - juni 1945), volledig in 
ere hersteld. Het d.g. van de Prijzen bleef bestaan. Bij beschikking van 18 fe
bruari 1946 (Nedl. Stscrt. 19 februari 1946, nr. 35), ondertekend door de mi
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nisters van Handel, Landbouw en Scheepvaart, werden de bevoegdheden 
van de directeur-generaal van de Prijzen nogmaals bepaald. Het uitvaardi
gen van prijsvoorschriften was een zaak van de minister; de dagelijkse be
moeienis met de prijzen en de mogelijke ontheffing van een prijsvoor- 
schrift in een enkel geval een zaak van deze directeur-generaal. Bij deze ho
ge ambtenaar in de periode-Beel, de energieke prof. drs. G. Brouwers, kwa
men alle prijsdraden bijeen. Hij had daarvoor een apparaat van gemiddeld 
in deze periode 450 man staf ter beschikking, waarnaast nog een Prijscontro- 
ledienst kwam van gemiddeld 1100 man en de al eerder genoemde regionale 
Prijzenbureaus. Onder dit d.g. van de Prijzen vielen ook de Tuchtgerechten 
voor de Prijzen in 19 arrondissementen. Deze tuchtrechters, in het leven 
geroepen bij het Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening (Nedl. Stscrt. 
23 september 1942, nr. 183), namen (zie Stbl. E. 135, 31 oktober 1944, zoals ge
wijzigd bij E. 142, 22 november 1944) van een reeks strafbare feiten, om
schreven in de Landbouwcrisiswet-1933, de Bodemproductiewet-1939, de 
Distributiewet-1939, de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet-1939, de Prijsvoor
schriften krachtens art. 2 van het Besluit inzake de gemachtigde van de Prij
zen (218/1940), het Voedselvoorzieningsbesluit-1941 en het Organisatiebe- 
sluit Voedselvoorziening-1941, kennis. De tuchtrechter kon alleen waar
schuwingen geven en geldboetes opleggen. Zwaardere zaken kwamen bij de 
politierechter, die eveneens aangewezen was voor het beroep tegen een uit
spraak van de tuchtrechter.

De minister van Economische Zaken had geen taak bij de regeling van de 
voedselprijzen. Het departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening stelde hieromtrent eigen regels. Dit departement maakte gebruik 
van de onder de oorlog opgebouwde organisatie van de voedselvoorziening, 
waarbij aan de betrokken organisatievormen verordenende bevoegdheid 
was gegeven. De prijzen in deze sector bleven echter onderworpen aan de 
goedkeuring door de directeur-generaal van de Prijzen in overeenstemming 
met de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Kartel
vorming zou anders in deze sector, van primair belang voor de kosten van 
levensonderhoud, tot ernstige prijsopdrijving kunnen leiden. Zoals Eco
nomische Zaken een calculatieschema per bedrijfstak hanteerde, zo maakte 
Landbouw gebruik van de calculaties van het Landbouw-Economisch Insti
tuut. Het subsidiebeleid in de landbouw - waarvan de helft voor rekening 
van de melkprijs kwam - bepaalde ten dele de eindprijs voor de consument, 
zodat de prijszetting bij de producent niet de enige factor was die een rol 
speelde in dit prijsbeleid. Voor zover producten van de voedselvoorziening 
via de veiling werden verdeeld, kon de minister van Landbouw V. en V. al
tijd nog een plafondprijs vaststellen (tuinbouwproducten). De landbouw
prijzen (en de landbouwlonen) waren, gelet ook op de grote toeslag die op 
veel prijzen vanuit de suppletie op de tekorten van het 
Landbouwegalisatiefonds uit de staatskas werden gedaan, voorwerp van 
langdurig regeringsberaad via de REA in de periode 1946-1948. Zoals elders 
beschreven in dit boek heeft het parlement zich intensief bemoeid met de 
landbouwprijzen en beloning in de landbouw in deze genoemde periode.
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Bij de subsidiepolitiek ging het om twee fondsen, van waaruit door de 
overheid toeslagen werden verleend op bepaalde producten, hetzij op het 
gebied van de voedselvoorziening hetzij op brandstoffen en bepaalde te im
porteren industriële goederen. In het eerste geval ging het om het door de 
minister van Landbouw beheerde Landbouwegalisatiefonds, dat als Land
bouwcrisisfonds in 1933 (Stbl. 261) in het leven was geroepen als een fonds 
dat via heffingen en omslagen zocht de boeren en tuinders te steunen (zie 
hiervoor de uitvoerige aantekening nr. 3 bij paragraaf II van hoofdstuk VII 
in dit boek). Vanaf 1940 is dit fonds in het kader van de organisatie van de 
voedselvoorziening mede gericht op steun aan de consument door middel 
van subsidies aan de producenten. In het tweede geval ging het om het bij 
besluit van 22 november 1943 (Stscrt. 237) opgerichte Fonds voor de Prijspo
litiek, dat na de oorlog onder het ministerie van Economische Zaken ressor
teerde. Dit fonds was zowel gericht op de verlaging van de prijs van een en
kel artikel behorende tot de eerste levensbehoeften van de consument in het 
kader van de loon- en prijspolitiek, als op nivellering van de productiekos
ten in de industrie op het wereldmarktniveau. Beide fondsen verkregen 
hun inkomsten allereerst uit retributies bij export van met gelden uit deze 
fondsen ondersteunde producten en vervolgens uit de algemene middelen 
van de staat. Het Landbouwegalisatiefonds kostte in de hier behandelde pe
riode de staat gemiddeld een half miljard gulden per jaar, terwijl het Fonds 
voor de Prijspolitiek op de begroting van EZ steeds voor 50 miljoen gulden 
(1948: 28 miljoen gulden aan steenkoolsubsidies, een half miljoen gulden 
toeslag op fabrieksturf, 12 miljoen gulden op stookolie en 9.5 miljoen op te 
importeren industriële goederen) genoteerd stond. Subsidieverlening uit 
een der fondsen was altijd gekoppeld aan een opgelegde of vrijwillig over
eengekomen prijsvaststelling. Beide fondsen waren uit de nood geboren en 
werden door niemand gezien als permanente verschijnselen. Een van de 
nadelen van het subsidiesysteem was dat ook de consument, die voldoende 
inkomen had om de volle prijs voor een product te betalen, indirect subsi
die kreeg op een deel van zijn eerste levensbehoeften. Een tweede probleem 
was dat de subsidiepolitiek niet geacht werd te stroken met de vrijmaking 
van het internationale handelsverkeer. Zo was in Beneluxverband de af
spraak gemaakt tot afbraak van subsidies te komen. Afbraak van de subsidies 
kon echter pas dan plaats vinden als de lonen op basis van productiviteits
verbetering voldoende gestegen waren en aan de aanbodzijde voldoende 
ruimte was ontstaan, waardoor bijvoorbeeld prijsverlaging door concurren
tie mogelijk was. Het totale bedrag aan subsidies voor eerste levensbehoef
ten kwam op ca. 45 gulden per jaar per hoofd van de bevolking.2

De regering stond derhalve in de periode 1946-1948 voor grote problemen. 
Men wilde de lonen bevriezen, de prijzen stoppen en verlagen én de subsi
dies geleidelijk aan verminderen. In dit stuk, ondergebracht bij Sociale Za
ken, zijn de discussies in de boezem van het kabinet en de parlementaire 
beschouwingen over de aanpak van deze problemen bijeengezet. De een
heid van het loon- en prijsbeleid die door de regering, via de interdeparte
mentale commissie inzake de loon- en prijspolitiek - onder leiding van de
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secretaris-generaal van Sociale Zaken, Van Rhijn, met vertegenwoordigers 
van de departementen Sociale Zaken, Economische Zaken, Landbouw, Fi
nanciën, Verkeer, het College van Rijksbemiddelaars, het Centraal Planbu
reau en de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden - , ook werd beoogd 
komt hiermee tot haar recht. Om de achtergronden van de parlementaire 
klachten over het loon- en prijsbeleid in de Kamers in de periode 1946-1948 
te verduidelijken, wordt in deze paragraaf het regeringsbeleid inzake de lo
nen (bedrijfsleven) en prijzen uiteengezet aan de hand van de notulen van 
de ministerraad, in het bijzonder van de REA. Aldus kan een beter beeld 
worden gekregen van de overwegingen die aan het loon- en prijsbeleid ten 
grondslag lagen en van de wijze waarop dat beleid tegenover de Kamers is 
verdedigd en door de Kamers is ontvangen. In deze paragraaf komt het be
leid inzake de ambtenarensalarissen slechts een enkele keer, zoals bij de va- 
cantietoeslag-1947, aan de orde. Aan dit beleid wordt uitvoeriger aandacht 
besteed in het hoofdstuk Binnenlandse Zaken, par. IILc: De ambtenarensala
rissen.

a. De aanloop voor de loon- en prijsstop-1946
Een constructieve prijs- en loonpolitiek, zowel als onderdeel van de poli

tiek tot rechtvaardiger verdeling van het nationale inkomen, als ter vermij
ding van inflatie onder bescherming van het consumentenbelang was in de 
Proeve van een regeringsprogram-1946 van Beel het uitgangspunt voor dit 
deel van de regeringspolitiek. Daarmee werd getracht een - zij het vaag - 
antwoord te formuleren op de toegenomen spanning tussen lonen en prij
zen, die op korte termijn om maatregelen vroeg. Wat was het geval?

In 1945 waren twee fases in de loonvorming te onderscheiden geweest, 
die samen als de eerste loonronde na de oorlog zijn geboekstaafd. De eerste 
fase was het aanpassen van de c.a.o.-lonen voor een 48-urige werkweek op 
125% van 10 mei 1940 en vervolgens op 115% van 31 oktober 1942 (wat 
neerkwam op 132% ten opzichte van 1940). De tweede fase hield in dat door 
de Stichting van de Arbeid en de overheid, op basis van CBS-gegevens, een 
minimuminkomen voor een arbeidersgezin van vier personen, gerekend 
naar de behoeften (levensonderhoud) werd overeengekomen (35 gulden per 
week), zodat een procentuele loonstijging kon worden vermeden. Uit
gaande van de verschillen in de kosten van levensonderhoud tussen stad 
en platteland werd een indeling naar vijf gemeenteklassen ingevoerd - later 
ook toegepast in bijvoorbeeld de herziening van de Kinderbijslagwet (zie 
hierna) en de Noodwet Ouderdomsvoorziening (zie hiervoor) - en werden 
verschillen tussen ongeschoolden, geoefenden (10% meer) en geschoolden 
(20% meer) vastgelegd, die lange tijd hebben stand gehouden. Het College 
van Rijksbemiddelaars heeft vanaf het najaar 1945 deze normen bij de c.a.o- 
toetsing gehanteerd, wat op papier neerkwam op een gemiddelde loonsver
hoging tot 145% van het loon van 1940. In werkelijkheid waren de lonen in 
diverse bedrijfstakken hoger uitgekomen en was het CBS dan ook op een 
gemiddelde van 175% ten opzichte van 1940 uitgekomen, corresponderende 
met de stijging van de kosten van levensonderhoud over de periode 1940-
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1946, aldus de cijfers die in juli 1946 het kabinet-Beel werden overhandigd.3 
Het tekort aan arbeidskrachten en de onbeperkte afzetmogelijkheden, waar
door hoge prijzen en winsten konden worden behaald, maakten deze loon
stijging in veel sectoren mogelijk. Waar het niet mogelijk was via de afge
sproken c.a.o.’s de werknemers naar de maatstaven van het betrokken be
drijf voldoende te betalen werd soms via betaling in natura (schaars textiel) 
getracht de werknemers te binden aan het bedrijf. Uiteraard had dit de roep 
om meer loon tot gevolg bij die groepen werknemers, die onvoldoende in 
staat waren hetzij via de regellonen, hetzij via de betaling in natura de ge
stegen prijzen (september 1945-mei 1946 ruim 8,5%) te pareren. Voor de 
overheid, die ook had te letten op de gevolgen van de inflatie voor haar sa- 
larisverplichtingen, was het zaak geen algemene loonronden toe te staan en 
de prijsstijging om te buigen naar een prijsdaling. Veel prijzen stonden im
mers in geen enkele relatie meer tot een kostprijsberekening. Prijscalculatie 
door de overheid had zich vaak georiënteerd op het marginale bedrijf. Kar
telafspraken over minimumprijzen door de bedrijven doorkruisten de re
geringspolitiek van prijsstabilisatie of -verlaging. Een deel van de prijsstij
ging was veroorzaakt door externe factoren, zoals de stijging van de prijzen 
van te importeren grondstoffen of halffabrikaten. Wel was het zo dat de 
prijzen van artikelen voor de eerste levensbehoeften in de periode 1945-1946 
het minst waren gestegen en dat de toegenomen productie in de eigen land
en tuinbouw het mogelijk maakte prijsverlaging (b.v. melk) en/of vermin
dering van de subsidie op bepaalde eerste levensbehoeften te overwegen.4

De keerzijde van het verlagen van de (verkoop-) prijzen en de vermin
dering van subsidies (bijvoorbeeld op grondstoffen voor het kleinbedrijf als 
de bakkerij) was dat het midden- en kleinbedrijf werd aangetast in de me
rendeels riante positie die deze sector in het kort-na-oorlogse bestel had in
genomen. De tussenhandel (grossiers, middenstand) en het kleinbedrijf dat 
voorziet in de eerste levensbehoeften hadden na de oorlog een bijzondere 
positie ingenomen, dank zij het distributiestelsel van grondstoffen en eind
producten. Dit stelsel was voor de goede toepassing afhankelijk van de me
dewerking van de genoemde sectoren, die door de toewijzing van goederen 
en grondstoffen aan de erkende - en door de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
en het Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941 beperkte - le
den van deze sectoren een monopoliepositie met gegarandeerde afzet (sel- 
lers market) hadden verworven. Met name de middenstand, sterk gegroeid 
in de jaren '30 met aanvankelijk veel marginale bedrijven, profiteerde er
van dat de regering, anders dan bij de land- en tuinbouw, het veelal niet 
aandurfde door een strikte oriëntering van de prijszetting op de meest effi
ciënte bedrijven een saneringsplan voor de tussenhandel en het kleinbedrijf 
door te voeren. Allerlei overwegingen van politieke - het midden- en 
kleinbedrijf had een nog groter belang voor bepaalde politieke groeperingen 
dan de land- en tuinbouw - economische en sociale aard hebben dit voor
komen. In hoofdstuk I is bij de analyse van de Proeve van een regeringspro- 
gram-1946 inzake het middenstandsbeleid al vermeld dat de middenstand 
zelfs beschermd zou worden tegen het grootwinkelbedrijf; de KVP-Tweede
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Kamerfractie zou in de periode-Beel, ook vanwege de problematiek met de 
rechtervleugel (Welter-groep), om verdere beschermende maatregelen ten 
behoeve van de middenstand te vragen. Veel kleine middenstanders waren 
door dit beleid er ten opzichte van de werknemers sterk op vooruit gegaan. 
Het midden- en kleinbedrijf verkeerde namelijk in een bijzondere positie 
door de inschakeling van de erkende bedrijven in de distributie. Theoretisch 
werd de enige concurrentie gestimuleerd door een zeer milde prijszetting, 
aldus de minister van Economische Zaken tegenover kritische vragen van 
de kant van de KVP-Tweede Kamerfractie in begin 1948. Beneden de prijs 
mocht altijd verkocht worden. Deze positie van het midden- en kleinbedrijf, 
ondersteund door de rechterzijde in het parlement, zorgde er voor dat deze 
sectoren zich wel eens te sterk hebben gewaand en al te hoog van de toren 
hebben geblazen bij elke, zelfs geringe, aantasting van hun positie. In de pe
riode-Beel is dit meerdere malen vertoond. In februari 1947 kwam de groen- 
tehandel in opstand tegen het prijsbeleid van de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening, die terugsloeg door de groentehandel haar 
monopoliepositie te ontnemen; een interpellatie door de Tweede Kamer, 
gehouden door het ARP-Kamerlid Van den Heuvel, volgde op 20 februari 
1947 (zie hoofdstuk VII, par. IV.a). Een bakkersstaking brak op 19 augustus 
1947 tegen het prijsbeleid van minister Mansholt uit; ook in deze zaak heeft 
de Tweede Kamer met een interpellatie (de liberaal Hacke) op 24 september 
1947 gereageerd (zie hoofdstuk VII, par. IV.b). Weliswaar werd door de Ka
mer vrij algemeen het eigenmachtig optreden van de betrokken handelaren 
en kleine ondernemers afgekeurd - tenslotte werd ook van de werknemers 
grote discipline gevorderd -, maar werd ook door de meeste politieke groe
peringen aangedrongen op grote nauwkeurigheid bij de bepaling van de 
prijzen en marges. De weg van verlaging van de handelsmarges, prijzen en 
subsidies op eerste levensbehoeften zou geen eenvoudige zaak zijn, daarvan 
was de regering zich van de aanvang af bewust. Daarvoor waren er nu een
maal zeer veel belangen in het spel en was het incasseringsvermogen van 
de verschillende groepen te uiteenlopend. Zo had de tussenhandel zeer roy
ale marges; bij de middenstand echter moest onderscheid gemaakt worden 
per branche: de handel in eerste levensbehoeften ging voor het merendeel 
uitstekend. In de periode-Beel is de genoemde weg dan ook moeizaam be
gaanbaar gebleken.

Bij het eerste beraad van leden van het nieuwe kabinet in de REA op 23 
juli 1946 over het loon- en prijsbeleid bij het opstellen van de begroting 
voor het Landbouwegalisatiefonds (bron voor de subsidies) kwamen al deze 
hiervoor genoemde overwegingen over de ontwikkeling van de lonen en 
prijzen aan de orde. Drees wilde geen algemene loonronde toestaan, maar 
erkende wel dat gezinnen met minimumlonen er het slechtst voor stonden. 
Een oplossing kon zijn het uitbreiden van het recht op kinderbijslag voor de 
eerste twee kinderen. Daarnaast wenste hij een betere prijscontrole en op
voering van de productie. Mansholt vond dat de melkprijzen in een aantal 
gebieden te hoog waren en de subsidies konden worden verlaagd. Hij kon
digde aan er naar te streven de pacht- en grondprijzen in overeenstemming
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te brengen met de opbrengstwaarde van de grond, waarvan hij een kost
prijsverlaging voor de landbouwer verwachtte. Afrondend merkte Lieftinck 
op dat een loonsverhoging, gezien ook de daling van sommige prijzen van 
eerste levensbehoeften, niet nodig was mits de kinderbijslagregeling werd 
uitgebreid, het consumentencrediet was ingevoerd, de productie van een
voudige standaardgoederen werd aangemoedigd door toewijzing van 
grondstoffen en door verlening van premies en geen stijging van de huren 
werd toegestaan. Zijn conclusie was dat het mogelijk moest zijn 250 miljoen 
gulden aan subsidie op jaarbasis op de binnenlandse productie door te bere
kenen aan de consument en derhalve af te schaffen. De subsidie op impor
ten wilde hij buiten schot laten.5

Uitwerking van de gedachte om de subsidies zoals voorgesteld te ver
minderen stuitte op ernstige bezwaren van de kant van Sociale Zaken, waar 
grote druk om tot loonsverhoging te komen werd gevreesd in het geval het 
wegvallen van de subsidies voor de producent en tussenhandelaar of kleine 
ondernemer tot doorberekening mocht of zou leiden. Het was duidelijk dat 
een uitgebreide REA-vergadering, nog voor de begroting voor 1947 bij de 
Staten-Generaal was ingediend, over de loon-, prijs- en subsidiepolitiek be
slissingen moest nemen, waarbij gebruik zou worden gemaakt van de nota's 
en stukken van betrokken organisaties en commissies uit de ambtelijk en 
maatschappelijke sfeer, zoals de nota van de Stichting van de Arbeid over de 
gewenste loon- en prijspolitiek. De Stichting heeft, in haar advies van 19 
augustus 1946 onder de titel "Enkele maatregelen ter voorkoming van de 
spanning tussen lonen en prijzen", onder verwijzing naar de mogelijke En
gelse concurrentie op de internationale markt een algemene loonsverho
ging onverantwoord genoemd. Wél verlangde de Stichting maatregelen op 
het gebied van de prijzen door plaatselijke controles en de bevordering van 
het "utility"-systeem (naar Engels voorbeeld opgezette productie in enkele 
uitvoeringen van artikelen voor eerste levensbehoeften in de goedkope 
klasse), op belastinggebied (omzetbelasting op eerste levensbehoeften ver
vangen door verzwaring van die op luxe-goederen), incidentele looncorrec- 
ties, collectieve prestatiepremies en verbetering van de kinderbijslag (zie het 
hierna te behandelen wetsvoorstel van minister Drees). Aan de vooravond 
van het beslissende overleg wist de regering dat een evenwichtig pakket 
maatregelen ter stabilisering van de lonen en prijzen maatschappelijk zou 
worden geaccepteerd. Het ging er nu om dat pakket samen te stellen.6

Het beslissende REA-besaad, waaraan Beel, Drees, Huysmans, Jonkman, 
Lieftinck, Mansholt, Ringers ‘en Van Maarseveen,’ zomede Brouwers (d.g. 
Prijzen), drs. J. Herring (Landbouw-Economisch Instituut), Van Rhijn en 
prof.mr. J.G. Koopmans van de ambtelijke loon- en prijscommissie deelna
men, vond plaats op 27 en 28 augustus 1946. Drees opende de discussie door 
het dilemma uiteen te zetten: enerzijds waren de loonsverhogingen al ver
der voortgegaan dan de economische adviseurs wenselijk achtten, ander
zijds verkeerde een groot deel van de bevolking nog steeds in grote moei
lijkheden doordat men in de oorlogstijd onvoldoende had kunnen aan
schaffen en derhalve op dat moment grote uitgaven had. Gezien de te ver
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wachten daling van de wereldmarktprijzen (graan) - waarin Drees ongelijk 
zou krijgen - meende Drees dat al met al een volstrekte loonstop gewenst en 
mogelijk was, behoudens eventuele correcties voor die bedrijfstakken die 
waren achtergebleven in de algemene loonontwikkeling van de verstreken 
na-oorlogse periode (hierop had de Stichting van de Arbeid gewezen). 
Voorwaarden voor Drees hierbij waren kinderbijslag voor het eerste en 
tweede kind, stabilisering en mogelijk verlaging van de prijzen met name 
van land- en tuinbouwproducten, verlaging van de handelsmarges en geen 
doorberekening van subsidie. Lieftinck ging nog verder en sprak zich uit 
voor een rigoureuze prijsverlaging tegen "de dictatuur van de accountants 
en statistici" in. Het dynamisch element in de kostprijsfactoren - bedrijfsbe
zetting en arbeidsproductiviteit - werd te veel uit het oog verloren. 
Huysmans, die er op aandrong de voorlichting aan de bevolking over de ge
hele loon- en prijspolitiek af te stemmen op "zijn" directoraat-generaal van 
de Prijzen, uitte zijn bezorgdheid over de te clemente bestraffing van de 
prijsovertredingen. Hij wenste ook prijsverlaging, omdat dat mede de ar
beidsproductiviteit zou stimuleren. Mansholt voelde zich door de opmer
kingen van Drees kennelijk aangesproken, want hij verdedigde de prijs
vorming voor de land- en tuinbouwproducten. Het was echter niet altijd 
mogelijk vaste prijzen op te leggen, zoals inzake zacht fruit. Hij meende in 
ieder geval dat de prijsbeheersing in de landbouw beter was geslaagd dan in 
de industriesector. Prijs- en margeverlaging in de industrie- en bouwsector 
stonden voor hem voorop, naast straffe berechting van prijsovertredingen. 
Directeur-generaal Brouwers was het met de stelling van Mansholt over het 
onderscheid in de prijsbeheersing tussen landbouw en industrie niet eens. 
Een algemene prijsdaling zoals in België was toegepast (10%) was praktisch 
niet uitvoerbaar, zodat hij er voor pleitte om enkele artikelen, essentieel 
voor een gemiddeld arbeidersgezin, in prijs te fixeren. Ook hij hekelde de 
slappe berechting van de economische delicten. De berechting van loon- 
overtredingen was nog minder bevredigend. Van Maarseveen kondigde in 
dit REA-beraad een wetsontwerp op de economische delicten aan, waarbij 
hogere straffen in het vooruitzicht werden gesteld voor een lange reeks 
overtredingen van sinds 1914 uitgevaardigde voorschriften en een verbeter
de organisatie van de opsporing, vervolging en berechting (via de in te stel
len economische kamers bij de rechtbanken) werd beoogd, dat ook, zoals al 
vermeld in par. I van hoofdstuk V in dit boek, op 22 september 1947 bij de 
Tweede Kamer is ingediend en pas in 1950 het Staatsblad bereikte.7 Hij was 
verder van mening dat berechting een economisch falend beleid niet kon 
goed maken. Aanwijzingen voor de zittende magistratuur, om zwaardere 
straffen uit te lokken, kon hij niet geven. Nadrukkelijke instructies voor het 
Openbaar Ministerie en de nodige voorlichting aan de rechters wilde hij wel 
overwegen. Nadat evenwel van verschillende zijden uit de Raad klachten 
waren geuit over het geringe begrip voor de sociaal-economische problema
tiek bij de rechterlijke macht en de Raad vrijwel algemeen van oordeel was 
dat een snelle en strenge berechting het onmisbaar sluitstuk behoorde te 
vormen van het loon- en prijsbeleid, beloofde Van Maarseveen, die wel
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wees op het gebrek aan personeel bij het OM en het gebrek aan gevangenis- 
ruimte, dat hij in overleg met Brouwers nader zou overwegen hoe aan de 
bezwaren van de Raad ware tegemoet te komen.

De Raad nam een aantal besluiten. De lonen zouden niet worden ver
hoogd. Incidenteel nog door te voeren looncorrecties zouden niet mogen 
worden doorberekend in de prijzen. Voor het overheidspersoneel was een 
afzonderlijke regeling in voorbereiding. In beginsel zouden tariefwerk en 
extra prestaties met het oog op de arbeidsproductiviteit extra beloond moe
ten worden. De positie van de mijnwerkers moest in dit verband nader 
worden bezien. Kinderbijslag zou worden ingevoerd voor de eerste twee 
kinderen tot 16 jaar. Ten aanzien van de prijzen hebben pleidooien van 
Lieftinck om de prijzen van industrieproducten met 10% te verlagen en van 
Mansholt om de handelsmarges met een gelijk percentage naar beneden te 
krijgen niets uitgehaald. Wel werd Brouwers opgedragen op korte termijn 
voorstellen tot prijs- en handelsmargeverlaging in bepaalde typische geval
len te doen. Daarnaast besloot de REA tot een scherpe controle op artikelen, 
die belangrijk waren voor het arbeidersbudget, zoals rookwaren, bier en 
bioscoopkaartjes, "noodzakelijke uitgaven van de massa des volks", aldus 
de notulen. Voor luxe en semiluxe artikelen zou worden volstaan met een 
algemene beschikking over de kostprijs en de winstmarge. Voor de toepas
sing van het "utility'-systeem zou Brouwers nadere voorstellen doen. Een 
quoteringssysteem ten gunste van gerantsoeneerde artikelen zou eveneens 
woorden bevorderd. Om een goed voorbeeld te stellen werden de prijzen 
van de PTT maar matig verhoogd, hoewel Lieftinck wees op de tekorten van 
de PTT. Onder druk van Lieftinck en Drees, die meenden dat deze bedrijven 
renderend werkten, werden de tramtarieven niet verhoogd, al is Vos hierop 
nog teruggekomen.8 De voorgenomen doorberekening van de 250 miljoen 
gulden subsidie op levensmiddelen wilde Lieftinck verdelen over consu
menten en producenten. Brood, melk en boter zouden dientengevolge in 
prijs verhoogd worden, waartegenover Lieftinck tot een vermindering van 
de accijns op suiker bereid was. Al met al zou de verhoging voor de consu
ment op f. 5,80 per persoon per jaar uitkomen.

In de REA ontstond over deze geschatte einduitkomst van het REA-over- 
leg een uitvoerig debat. Drees wees op de groep met de kleine vaste inko
mens, die de prijsontwikkelingen niet konden bijhouden. Hij voelde meer 
voor een belastingverhoging op luxegoederen. Lieftinck meende evenwel 
dat de bevolking de consequenties moesten worden duidelijk gemaakt van 
de hogere Ionen van de landarbeiders. De productiekosten in de landbouw 
waren daardoor hoger geworden. Aan de andere kant was er verlaging van 
landbouwprijzen mogelijk, zoals in het geval van aardappelen. De REA 
aanvaardde een broodprijsverhoging bij gelijktijdige verlaging van de prijs 
van deze landbouwproducten, waarbij eventueel overwogen kon worden de 
vermindering van de subsidie op het brood ten laste te brengen van de han
delaren (zoals in het hoofdstuk VII beschreven, is dit ook daadwerkelijk 
toegepast, wat voor Mansholt tot grote problemen heeft geleid: de bakkers- 
staking). De aardappelprijzen zouden dan moeten worden verlaagd en er

1455



VI. Sociale Zaken

zouden alternatieven beschikbaar moeten zijn (margarine voor boter) om 
overige prijsverlagingen niet te laten doorwerken in de verhoging van de 
kosten van levensonderhoud van de gemiddelde Nederlander. Aldus werd 
in beginsel het streven van Lieftinck tot subsidieverlaging - waarmee Mans
holt akkoord was - gesteund. Besloten werd om het geheel van maatregelen 
inzake de lonen en prijzen, nadat de REA nog nader aan de hand van in te 
dienen rapporten over enkele zaken (voor de huren van minister Ringers; 
voor enkele prijzen van Brouwers) zou hebben beraadslaagd, in een over
zichtelijke regeringsverklaring te gieten, waarvoor het concept zou worden 
ontworpen door de interdepartementale commissie inzake de loon- en 
prijspolitiek. Deze verklaring zou aan de Tweede Kamer worden gezonden, 
alvorens deze voor de radio zou worden voorgelezen.

b. Wijziging Kinderbijslagwet (1946): de eerste voorwaarde voor de loott
en prijsstop; de effecten van het consumentencrediet

Voordat de loon- en prijsstop werd afgekondigd, werd uitvoering gegeven 
aan een van de besluiten van de REA met betrekking tot de randvoorwaar
den voor de doorvoering van de loon- en prijsstop, namelijk de uitbreiding 
van de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen. Het hiertoe strekkende 
wetsontwerp werd op 23 september 1946 bij de Tweede Kamer ingediend, 
zodat bij de afkondiging van de loon- en prijsstop op 4 oktober 1946 hiernaar 
kon worden verwezen. Aan de voorgeschiedenis en de parlementaire be
handeling van dit wetsontwerp zij hier eerst aandacht besteed.

Na de instelling op 15 oktober 1945 van het College van Rijksbemidde
laars had dit College voor de overgrote meerderheid van de bedrijfstakken 
loonregelingen vastgesteld en goedgekeurd. Hierbij waren vaak belangrijke 
verhogingen tot stand gebracht. Maar voor grote gezinnen in de lager bezol
digde categorieën werknemers bleef ondanks deze stijging van het loon een 
spanning bestaan tussen de lonen en de kosten van levensonderhoud, zeker 
gezien de stijging van deze kosten in de periode 1945-1946. Een algemene 
loonsverhoging werd door de regering echter niet als oplossing van dit pro
bleem gezien, daar deze niet door gestegen arbeidsproductiviteit was gewet
tigd en derhalve slechts zou leiden tot kostprijsverhoging, exportproblemen 
en toenemende schaarste bij een groter wordende vraag. De inflatiespiraal 
was dan niet te vermijden.9 Zoals in dit hoofdstuk nog zal worden beschre
ven heeft het kabinet-Beel besloten tot een loon- en prijsstop op 4 oktober 
1946.

Het georganiseerde bedrijfsleven en de regering waren er echter van 
doordrongen dat het vraagstuk van de loon-prijsverhouding voor de be
doelde categorie werknemers moest worden opgelost en wel zodanig dat het 
bouwwerk van het algemene loon- en prijsbeleid niet zou worden onder
graven. Dat betekende dat in de kosten van levensonderhoud voor gezin
nen met kinderen enigszins tegemoet moest worden gekomen. Men kon 
dan denken aan het verhogen van de uitkeringen op grond van de Kinder
bijslagwet voor loontrekkenden (23 december 1939, Stbl. 806) of het uitbrei
den van het aantal kinderen waarvoor aanspraak kon worden gemaakt op
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deze wet (eerste en tweede kind). Deze Kinderbijslagwet was een initiatief 
geweest van Romme als minister van Sociale Zaken (1937-1939) om in de 
tijd van economische depressie voor de grotere gezinnen de spanning tus
sen lonen en prijzen te verlichten en de loonsom rechtvaardiger te verde
len. Deze wet kende een kinderbijslag toe vanaf het derde kind, waarbij de 
premie werd opgebracht door de werkgever naar evenredigheid van het 
loon en het aantal gewerkte dagen van alle bij de werkgever in dienst staan
de werknemers. De uitvoering berustte bij de bedrijfsverenigingen die de 
ziekteverzekering verzorgden en bij het Rijkskinderbijslagfonds. Deze wet 
trad eerst, na enkele wijzigingen, in werking op 1 januari 1941. Gedurende 
de bezetting was het uitkeringsbedrag al enige malen verhoogd. Na de oor
log werd dit bij KB van 10 augustus 1945 (Stbl. F. 143) nogmaals gedaan, voor 
een deel ten laste van de staatskas (tot 1 januari 1946). Voor de ambtenaren 
en semi-ambtenaren was inmiddels een kindertoelageregeling tot stand ge
komen, die een toelage kende vanaf het eerste kind. Progressie in uitkering 
kende de Kinderbijslagwet niet naar het aantal kinderen, maar naar de 
loonklasse van de werknemer.10

Bij de discussie in de Eerste Kamer over het hierna nog aan te stippen 
consumentencrediet, dat immers ook bedoeld was om de laagste inkomens 
te helpen bij het lenigen van de ergste nood, werd Drees - na de minister 
van Financiën tweede verantwoordelijke minister voor dit credietvoorstel - 
bestookt met het verwijt dat het wetsontwerp inzake het consumenten
crediet een bewijs te meer was van het tekortschieten van het loonbeleid 
van de regering. Drees ontkende op 12 juli 1946 in de senaat niet dat er voor 
sommige groepen ernstige spanningen waren tussen lonen en prijzen. 
Grondvoorwaarde voor een verbetering van de situatie zag hij niet gelegen 
in een verhoging van de lonen zonder meer, maar in een betere goederen
voorziening, die tevens zou leiden tot prijsdaling. Tegelijk erkende Drees 
dat de berekening in de loonpolitiek van een "loonvloer”, waarbij een gezin 
met twee kinderen van het loon moest kunnen leven, niet helemaal meer 
opging. De loonvloer was altijd al aan de krappe kant geweest, zodat op dat 
moment van het loonvloer-bedrag slechts alleenstaanden en gezinnen zon
der kinderen konden rondkomen. Drees meende dat ter vermijding van de 
loon-prijsspiraal het beter was om de gezinnen met kinderen, waar de 
moeilijkheden zich het sterkst voordeden, te helpen. Hij dacht zelf aan het 
betrekken van het eerste en tweede kind in de kinderbijslaguitkering voor 
loontrekkenden en het op trekken van de kinderbijslaguitkering vanaf het 
tweede kind waarvan hij geen grote repercussies vreesde op de prijzen. De 
winsten in het bedrijfsleven waren immers volgens hem aan de hoge kant, 
zodat van de werkgever wel een hogere premie kon worden gevraagd.11 
Drees bleef met deze toezegging binnen de letter van het regeerakkoord van 
Beel, waarbij coördinatie tussen de kosten van levensonderhoud voor de 
gezinnen van elke grootte en het loonpeil, waar nodig en mogelijk ook door 
toeslagen op de eerste levensbehoeften, was vastgelegd. Dit voorstel van 
Drees was voor commentaar voorgelegd aan diverse maatschappelijke orga
nisaties. De Stichting van de Arbeid had in een nota "Enkele maatregelen ter
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voorkoming van de spanning tussen lonen en prijzen" van augustus 1946 
een kinderbijslagregeling vanaf het eerste kind of een verhoging van de uit
kering vanaf het tweede kind bepleit; de KAB had op de buitengewone ver- 
bondsvergadering van 4 en 5 september 1946 in een resolutie gevraagd om 
verhoging van de uit te keren bedragen en een progressieve toeslag voor de 
grote gezinnen.12 Als Drees zijn voorstel zou handhaven zou hij de vakbe
weging goeddeels op haar wenken bediend hebben. Hier zij er op gewezen 
dat Drees als Kamerlid vóór de oorlog het voorstel van Romme voor een 
Kinderbijslagwet wel had willen aanvaarden namens de SDAP-fractie, maar 
niet op basis van een recht van de ouders. Hij aanvaardde het voorstel van
uit het belang van de betrokken kinderen. Dat betekende dat Drees de kin
derbijslag in beginsel zag als deel van het loonbeleid en niet, zoals door ka
tholieke zijde wel bepleit, als gezinspolitiek.13

Drees' visie op de kinderbijslag als deel van het loonbeleid, dat voor 
iedereen zou moeten gelden, was al eerder tot uiting gekomen in zijn voor
stel tot wijziging van de Kinderbijslagwet, dat op 2 mei 1946 bij de Tweede 
Kamer was ingediend. Deze eerste na-oorlogse wijziging van de Kinderbij
slagwet scherpte de formuleringen van een aantal artikelen - wie voor bij
slag in aanmerking kwam; over welke dagen premie diende te worden bere
kend - aan. Drees maakte van deze gelegenheid gebruik om naast de pleeg
kinderen ook de natuurlijke, wettelijk erkende kinderen - op wie de Kin- 
derbijslagwet-1939 niet van toepassing was - onder de werking van de Kin
derbijslagwet te brengen. Naar het oordeel van Drees bestond er, gezien de 
gelijkstelling tussen wettige en pleegkinderen in de Invaliditeitswet, de On
gevallenwetten, de Pensioenwet en de Belastingwetten geen aanleiding in 
de Kinderbijslagwet deze kinderen uitdrukkelijk uit te zonderen. Bij de be
handeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op 7 augustus 1946 
bleek de KVP-fractie niet van zins om terug te komen op de vóór de oorlog 
door de katholieken geopperde bezwaren tegen de gelijkstelling van het na
tuurlijk, wettelijk erkende kind met de van oorsprong wettige kinderen. Het 
KVP-Kamerlid Hooij verwoordde dit aldus: "Wij willen in deze Kinderbij
slagwet niet geïntroduceerd zien het beginsel, dat het goede, normale, wettig 
gevormde gezin rechtens op één lijn gesteld wordt met die gezinnen, die 
hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel, gevormd werden zonder de juiste huwe
lijksmoraal in acht te nemen." Het was de taak van de wetgever, volgens dit 
Kamerlid, de mensen op te voeden, "ze als het ware de morele riem onder 
het hart te binden". Derhalve mocht de wet niet worden aangepast aan toe
standen, "die gelukkig nog door brede lagen van ons volk worden afgewe
zen". De KVP-fractie was wel bereid mee te werken aan aparte wettelijke 
voorzieningen om in de financiële behoefte, ontstaan door het natuurlijke 
kind, tegemoet te komen. Hooij diende namens zijn fractie een motie in om 
het natuurlijk, wettelijk erkend kind niet onder de Kinderbijslagwet te 
brengen. Aansluitend bij de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, die de 
burgerlijke betrekkingen tussen ouders en natuurlijke en wettig erkende 
kinderen regelt (toen: art. 335 en 344 a), verklaarde Stokvis (CPN) zich tegen 
het standpunt van de KVP-fractie, evenzo Van der Burg namens de PvdA-
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fractie. Het was Smeenk (ARP) die de regering een uitweg bood, door te wij
zen op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, waarin werd beslist, 
dat elk niet wettig of gewettigd kind, dat in iemands gezin als eigen kind 
werd onderhouden, als pleegkind moest worden aangemerkt. Zijn voorstel 
was om dit moeilijke vraagstuk bij de aanhangige kleine technische herzie
ning van de Kinderbijslagwet verder te laten rusten in afwachting van de 
herziening van de gehele sociale verzekeringswetgeving en de natuurlijke 
kinderen als pleegkinderen in aanmerking te doen komen voor een uitke
ring krachtens deze wet. Concreet betekende dit het advies aan de regering 
om zich tot de opneming van de pleegkinderen in de Kinderbijslagwet te 
beperken en het amendement-Hooij te accepteren. Lieftinck, die ter vervan
ging van Drees het wetsontwerp moest verdedigen, nam het amendement- 
Hooij over onder de aantekening dat "het niet aan twijfel onderhevig mag 
zijn, dat ook deze (natuurlijke, wettiglijk erkende) kinderen meegerekend 
moeten worden bij de Kinderbijslagregeling". In geen enkel opzicht had de 
regering voorgehad met het wetsvoorstel een principieel punt tot beslissing 
te brengen. Wel tekende Lieftinck aan dat er enerzijds alle reden bestond om 
het huwelijk hoog te houden, anderzijds om rekening te houden met de 
feitelijke situaties die zich in het maatschappelijk leven voordeden en reeds 
in het B.W. een rechtsvorm hadden gevonden.

Aan deze lijn - de gelijkstelling van het natuurlijke kind met het pleeg
kind - heeft Drees vervolgens vastgehouden, al was de vorm geforceerd en 
betwist, zodat sommige uitvoeringsorganen wél, andere weer niet tot uitke
ring van kinderbijslag voor het eigen, natuurlijke kind overgingen. Een 
voorstel van Hooij bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken 
in de Tweede Kamer op 26 november 1947 om een aparte post op de begro
ting van Sociale Zaken te brengen om uitgaven als die voor natuurlijke 
kinderen te financieren, tegelijk met uitkeringen aan ongehuwde vrouwen 
bij zwangerschap en bevalling, was volgens Drees onuitvoerbaar. Men 
maakte dan deze uitkering los van de verzekering, waarop de kinderbijslag 
was gebaseerd. Toen enkele jaren later bij een wijziging van de Kinderbij
slagwet Hooij wederom succes had bij het tegenhouden van de gelijkstelling 
van het natuurlijke met het wettige kind, kwam de KVP-fractie met de wat 
praktischer oplossing om bij AMvB voor het natuurlijke kind het recht op 
kinderbijslag te bepalen. Dit voorstel werd aanvaard met steun van de con
fessionelen in de Tweede Kamer en met de tegenstemmen van de niet-con- 
fessionelen (PvdA, CPN, VVD). Een dergelijke AMvB op grond van de wet 
van 21 augustus 1950, Stbl. K. 369 kwam er op 21 april 1951 (Stbl. 128). In de 
Algemene Kinderbijslagwet van 26 april 1962 (Stbl. 160) is het onderhouds- 
beginsel als grondslag genomen voor het recht op kinderbijslag. Daarmee 
was het onderscheid tussen de diverse "soorten" kinderen verdwenen.14

Het op 23 september 1946 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp 
tot wijziging van de Kinderbijslagwet, dat bij de REA, de ministerraad en de 
Raad van State op weinig bezwaren was gestuit, ging derhalve uit van de ca
tegorieën kinderen, zoals die bij de wijzigingswet van 18 september 1946, 
Stbl. G. 257, waren vastgelegd en, blijkens mededelingen van de kant van de
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regering, moesten worden geïnterpreteerd (natuurlijke kind = pleegkind). 
Het wetsontwerp was een onderdeel van het pakket van maatregelen op 
loon- en prijsgebied, dat het kabinet zou aanbieden als basis van de af te 
kondigen loon- en prijsstop (4 oktober 1946). Het wetsontwerp had de strek
king de kinderbijslag voortaan vanaf het eerste (was: derde) kind te laten 
gelden ten bedrage van 40 cent per dag, voor een werknemer met een kind 
2,40 gulden per week, voor meer kinderen tot maximaal 4,80 gulden per 
week, met een leeftijdsgrens tot 16 jaar (was 18 jaar) en voor schoolgaande 
kinderen tot 21 jaar. In wezen trok Drees de kinderbijslagsystemen voor 
ambtenaren en semi-ambtenaren met die van de werknemers gelijk. De van 
2,25% op 5,2% verhoogde premie zou niet mogen worden doorberekend in 
de prijzen.

Het wetsvoorstel kon worden gezien als een verkapte vorm van loons
verhoging (KVP) en als een poging het behoef te-element in het loonsysteem 
in te voeren, zo bleek uit het Voorlopig Verslag. Zeker de KVP had moeite 
met dit voorstel, omdat de KVP de kinderbijslag beschouwde als steun aan 
kinderrijke gezinnen (groter dan twee kinderen). De KVP-fractie in de 
Tweede Kamer verzocht dan ook dringend om een systeem met een uitke
ring vanaf het tweede kind met een progressie tot 6 gulden. De PvdA-fractie 
was met de algemene strekking van het wetsontwerp ingenomen en vond 
dat de al aan het voorstel-Drees gegeven publiciteit te veel verwachtingen 
onder de arbeiders had gewekt om het KVP-voorstel tot wijziging van de 
uitkeringsbedragen vanaf het tweede kind te kunnen overwegen. Een der
gelijke wijziging zou wel eens tot ongerustheid kunnen leiden, de arbeids
productiviteit kunnen aantasten en een algehele loonronde kunnen uit
lokken.15

Doordat de beide regeringsgezinde fracties in de Tweede Kamer het zo 
oneens waren over dit wetsontwerp en vanuit de oppositie eveneens de no
dige kritiek was gespuid - enkele groeperingen hadden hun tegenstem aan
gekondigd, de CPN had laten weten een loontoeslag te eisen en hogere kin- 
derbijslag-bedragen -, heeft Drees het voorstel nogmaals in de ministerraad 
gebracht. In de vergadering van de Raad van 28 oktober 1946 wees hij er op 
dat het KVP-voorstel zou leiden tot repercussies bij het overheidspersoneel - 
het voorstel-Drees trok de toelage voor kinderen voor alle groepen gelijk - 
en tot het verbreken van de verhouding tussen een vergoeding naar presta
tie en een naar behoefte van grote gezinnen. Ook de kleine zelfstandigen, 
die geen kinderbijslagregeling hadden, zouden door de verhogingen in het 
KVP-systeem te zeer in het nadeel komen. Drees hield vast aan de oor
spronkelijke opzet van de Kinderbijslagwet om de onderhoudskosten van 
kinderen niet volledig te vergoeden. Hij voelde er dan ook niet voor van 
zijn wetsvoorstel af te wijken. In het kabinetsberaad werd Drees erop gewe
zen dat in veel grote gezinnen een noodtoestand bestond. Dat vormde een 
gevaar voor de toekomst van het land. Al zou in normale tijden het voor
stel-Drees te prefereren zijn, toch moest tijdelijk een regeling worden 
getroffen naar het model van de KVP-fractie. Een van de ministers vroeg of 
het niet mogelijk was om de KVP-oppositie op een enkel punt tegemoet te
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komen, zoals door een extra bijdrage voor het vierde kind bij een gezin 
zonder verdienende kinderen. Drees voelde er weinig voor, maar zou zich 
nog beraden.16 Drees is vervolgens tegelijk met de Memorie van Antwoord 
van 6 november 1946 met een wijziging gekomen, waardoor vanaf het 
vierde kind de kinderbijslag 3 gulden per week zou worden en enige pro
gressie werd toegepast. Hij vond het niettemin betwistbaar dat grotere ge
zinnen ook per kind hogere kosten zouden hebben, daar er in zeer grote ge
zinnen verdienende kinderen waren. Toch had Drees enige stappen in de 
richting van de zienswijze van de KVP en daarmee van de gezinspolitiek 
gedaan. Voor het overige hield hij vast aan zijn voorstel met de argumen
ten, zoals hiervoor vanuit de ministerraad weergegeven.17

Bij de plenaire behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer op 
15 en 19 november 1946 heeft de voorman op sociaal gebied binnen de KVP- 
fractie, de op 9 november 1946 tot partijvoorzitter gekozen oud-vakbonds- 
bestuurder W.J. Andriessen, er alles aan gedaan om het wetsontwerp nog te 
herzien ten gunste van de zeer grote gezinnen. Hij bepleitte het herstel van 
de leeftijdsgrens op 18 jaar en progressie in de kinderbijslag voor grote 
gezinnen, waarbij hij bereid was een loongrens te accepteren. Drees voerde 
aan dat veel kinderen beneden de 18 jaar verdienden. Ook stond tegenover 
de verlaging van de leeftijdsgrens van 18 tot 16 jaar de steun voor het eerste 
en tweede kind. Van een verlies kon geen sprake zijn. In eigen katholieke 
kring werd daarbij de groei van de kinderbijslaguitkeringen begroet. Drees 
ontried dan ook een amendement van Andriessen dat de leeftijdsgrens van 
18 jaar herstelde voor gezinnen van vier of meer kinderen. Het werd daarop 
verworpen met 56 tegen en 28 (KVP-fractie) voor.18 Nederhorst (PvdA) heeft 
het wetsvoorstel vooral benaderd als een gerichte duurtetoeslag gevarieerd 
naar de grootte van het gezin. Vanuit dit gezichtspunt kon men de bijdrage 
voor het eerste en tweede kind slechts zien als een tijdelijke maatregel. De 
norm diende immers te zijn dat een gezin met twee kinderen behoorlijk 
moest kunnen bestaan van het loon. Die lonen voor het gemiddelde gezin 
waren de echte bedrijfskosten, economisch gezien. Vanuit deze filosofie 
kwam hij er toe aan het eind van het debat voor te stellen bij amendement 
de werkingsduur van deze regeling te beperken tot 1 januari 1950 (de uitke
ring zou ingaan op 1 oktober 1946). Een gezonde loonopbouw moest deze 
regeling overbodig maken. De kinderbijslag moest weer als vanouds een 
aanvulling betekenen voor de grote gezinnen. Stapelkamp (ARP) scherpte 
dit amendement nog aan. Drees zei geen bezwaar te hebben tegen het amen
dement, zodat dit zonder hoofdelijke stemming werd aanvaard.19

Minder succes had Nederhorst met een ander voorstel. Bij amendement 
wilde hij invalide kinderen voor de kinderbijslag als studerende kinderen 
laten gelden (tot 21 jaar), omdat die vaak niet tot arbeiden in staat waren en 
wel thuis op de uitgaven drukten. Drees had hier praktische bezwaren tegen, 
omdat dan nieuwe gegevens moesten worden verwerkt en bij de beoorde
ling subjectieve normen ingang zouden vinden. De bezwaren van Drees en 
de houding van de PvdA tegenover het hiervoor genoemde amendement 
van Andriessen zorgden er voor dat het voorstel van Nederhorst en enige

1461



VI. Sociale Zaken

PvdA-fractieleden werd verworpen met 49 (KVP-ARP-CHU) tegen 35 stem
men, waarbij een deel van de CHU-fractie alsook de liberalen en de com
munisten met de socialisten meegingen.20 Door deze houding van de KVP- 
fractie tegenover het PvdA-amendement, maakte een voorstel van 
Andriessen om de uitkering vanaf het vierde kind, door Drees al verhoogd 
tot 50 cent per dag, op 60 cent te brengen weinig kans. Drees vond dat in dit 
voorstel het behoef te-element te zeer op de voorgrond werd geplaatst en dat 
belastingheffing, vermindering van schoolgeld en het consumentencrediet 
het grotere gezin voldoende tegemoet kwamen. Het amendement-Andries- 
sen werd vervolgens met 55 tegen 29 stemmen verworpen, waarbij de KVP- 
fractie geheel alleen kwam te staan.21

Naast het steekspel tussen KVP en PvdA in de Kamer over dit wetsont
werp viel overigens de positieve houding van alle fracties inzake het ont
werp op. Zo had Koenen (CPN) het wel over de verhoging van de kinder
bijslag als "een poging de meest afschuwelijke consequenties van de natio
nale verarming bij de bestaande kapitalistische verhoudingen te ontgaan", 
maar hij wilde het wetsontwerp wel steunen. Alleen een echte anti-kapita- 
listische politiek zou de arbeidsproductiviteit voldoende kunnen opvoeren. 
CNV-voorzitter Stapelkamp (ARP) was bevreesd dat het kinderloze gezin 
normgevend dreigde te worden voor de loonbasis, door bijslag voor het eer
ste en tweede kind in te voeren. Hij vond dit een "doorbraak" in slechte zin. 
Als noodmaatregel wilde de ARP-fractie wel steun verlenen aan het wets
voorstel. Voor progressie voelde de ARP niets, omdat de eigen verant
woordelijkheid van het gezin dan in het gedrang zou komen. Progressie be
stond daar - in Frankrijk bijvoorbeeld, "slachtoffer van het neo-Malthusia- 
nisme" -, waar men het kindertal wilde stimuleren. Zulks was in Neder
land, waar het gezin geen kunstmiddelen nodig had om in stand te blijven, 
niet nodig.22 Kikkert (CHU) toonde zich bezorgd over de loonnorm en be
pleitte een correctie van de laagste lonen in plaats van deze voorgestelde re
geling. Voor Korthals (PvdV) was de aangewezen oplossing voor het pro
bleem van de loon-prijsontwikkeling de verlaging van het prijspeil. Hij be
val een betere nacalculatie en een juister prijzenbeleid aan.23

Drees heeft in zijn antwoord getracht de KVP-fractie voor zijn voorstel te 
winnen door gedocumenteerd te betogen dat in katholieke kringen gezins- 
toeslag vanaf het eerste kind werd bepleit. Hij betrok verder de stelling dat 
juist de laagste lonen na de oorlog sterk waren opgetrokken en derhalve 
geen bijstelling behoefden. De lichte progressie, waarover de ARP was ge
vallen, had volgens Drees grond in de erkenning dat het eigen aandeel van 
de werknemer voor de kosten van zijn kinderen zekere grenzen had, waar
boven het behoefte-element toenam. Dat de zaak er voor de werknemers 
beter zou komen uit te zien stond voor Drees buiten twijfel: hij verwachtte 
een algemene wereldprijsdaling die ook in Nederland zou doorwerken.24

Drees had de Kamer kennelijk overtuigd. Na de amendementen kwam, 
kort voor de eindstemming, Andriessen met de verklaring dat zijn fractie 
bezwaren hield tegen de onjuiste verhouding in het wetsontwerp tussen 
hulp aan kleine en grote gezinnen, maar dat de KVP-fractie het wetsontwerp
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zou steunen om de verbetering van de hulp aan gezinnen met kinderen 
niet in gevaar te brengen. Het wetsontwerp werd vervolgens zonder hoof
delijke stemming aanvaard.25

De Eerste Kamer zou op 19 december 1946 zonder hoofdelijke stemming 
akkoord gaan met dit wetsontwerp, nadat de fracties in deze Kamer hun vi
sie en kritiek op het wetsontwerp hadden geuit. Van Lieshout (KVP) en 
Brongersma (PvdA) waren van oordeel dat bijslag voor de eerste kinderen 
door een goede loonvorming overbodig behoorde te zijn. Ook Brandenburg 
(CPN) ging in deze richting. Steinkühler (KVP) en na hem Molenaar (PvdV) 
achtten het principieel onjuist als de regering voortaan de lasten voor so
ciale voorzieningen naar het bedrijfsleven ging doorschuiven zonder de 
mogelijkheid de lasten door te berekenen in de prijzen. Drees meende dat in 
veel landen, zowel in West- als in Oost-Europa, kinderbijslagregelingen be
stonden en werden gehanteerd als aanvulling op het loon. Dat de loon- 
intensieve bedrijven meer benadeeld waren dan kapitaalintensieve door het 
verbod op de doorberekening van de premies, wees Drees af met het argu
ment dat de kapitaalintensieve bedrijven vaak voor de aanschaf van nieu
we machines stonden en eerder in het nadeel waren ten opzichte van de 
eerste categorie bedrijven. De wet verscheen op 21 december 1946 in het 
Staatsblad (G. 257). Gedurende de looptijd van deze wet en zelfs met terug
werkende kracht na het verstrijken ervan zijn de bedragen van deze kin- 
derbijslagregeling verhoogd.26 Met de afkondiging van deze wet was een be
langrijke voorwaarde voor de geloofwaardigheid van de loon- en prijspoli
tiek van de regering vervuld. De spanning tussen de gefixeerde lonen en de 
geleidelijk aan opkruipende prijzen was voor een belangrijke groep, de ge
zinnen met kinderen, verminderd, zij het slechts voor een beperkte periode: 
al spoedig moest worden erkend dat men er met deze uitbreiding van de 
kinderbijslag niet was om de spanning tussen lonen en prijzen weg te wer
ken.

De voornoemde wijziging in de Kinderbijslagwet was niet het enige wa
pen in de strijd van de regering om voor de gezinnen met de geringste in
komens een zodanige ruimte te scheppen, dat een algemene loonronde kon 
worden vermeden. In dit kader moet ook de wet op het Consumenten- 
crediet worden genoemd, welke beoogde tijdelijk in dringende gevallen 
door de verlening van crediet het aankopen van "onontbeerlijke duurzame 
gebruiksgoederen", zoals kleding, huisraad en dekens te vergemakkelijken. 
Al in de Troonrede van 20 november 1945 was een dergelijke voorziening, 
die de laagst betaalden in staat moest stellen de door de oorlogsjaren en de 
eerste na-oorlogse periode in de aanschaf van artikelen voor de eerste le
vensbehoeften opgelopen achterstand in te lopen, aangekondigd, maar de 
wet kwam pas op 17 juli 1946, Stbl. G. 184, tot stand. Terwijl de voorberei
dingen voor het consumentencrediet voornamelijk in 1945-1946 plaats 
vonden, zou het consumentencrediet voor de bevolking eerst in 1947 - dus 
na de afkondiging van de loon- en prijsstop van 4 oktober 1946 - betekenis 
krijgen. De onduidelijke voorlichting van de regering over dit credietsys- 
teem had de bevolking kennelijk afgeschrikt zich hiervoor op te geven. Op 2
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november 1946 - een week voor de sluiting van de inschrijvingstermijn - 
bedroeg het aantal aanmeldingen slechts 10.000. Reeds één dag na zijn 
installatie als Kamerlid had de socialist Suurhoff er in schriftelijke vragen 
bij minister van Sociale Zaken op aangedrongen de terugbetalingsschalen 
opnieuw te doen publiceren en de inschrijvingstermijn te verlengen. De be
trokken ministers hadden namelijk deze terugbetalingsschalen pas bekend 
gemaakt na de sluiting van inschrijvingstermijn, zodat een deel van de in 
aanmerking komende groep uit de bevolking kon zijn afgeschrikt. De mi
nisters van Financiën en Sociale Zaken zijn aan dit verzoek tegemoet ge
komen. De met nadruk gepubliceerde afbetalingsschalen lieten zien dat te
rugbetaling naar draagkracht werd geregeld. De inschrijvingstermijn werd 
verlengd. Met ingang van 17 februari 1947 werden de eerste waardebonnen 
van het consumentencrediet geldig verklaard. Uiteindelijk bleek toch een 
behoorlijk aantal aanvragers voor het consumentencrediet te zijn geno
teerd, namelijk ongeveer 372.000. In totaal werd voor ruim 157 miljoen gul
den crediet verstrekt, waarvan naar schatting ongeveer 33 miljoen gulden 
werd terugverwacht. Het resterend deel kwam voor rekening van de schat
kist. Gelet op deze omvang van het consumentencrediet kan worden gesteld 
dat het verleende crediet een grote rol heeft gespeeld bij het overeind hou
den van de koopkracht van de laagst betaalden na de afkondiging van de 
loon- en prijsstop. Op deze credietvoorziening ten behoeve van de aanschaf 
van meer duurzame artikelen voor de eerste levensbehoeften sloot het 
streven van de regering naar ruime voorziening van deze artikelen in en
kele eenvoudige standaarduitvoeringen tegen schappelijke prijzen aan.27

c. De loon- en prijsstop-1946
Het voorstel tot wijziging van de Kinderbijslagwet werd bij de Kamer kort 

vóór de definitieve besluitvorming van de REA over de voorgenomen af
kondiging van de loon- en prijsstop ingediend. Op 24 september 1946 name
lijk werden in de REA de besluiten genomen over nog openstaande onder
delen van de af te leggen verklaring over het loon- en prijsbeleid. Besloten 
werd om geen huurverhoging door te voeren, ondanks het voorstel van 
minister Ringers om 20% huurverhoging toe te staan om daaruit verplicht 
onderhoud aan de woningen en huursubsidie op nieuwbouw te betalen. 
Evenzo werd vastgelegd de handelsmarges in de groentehandel aan te pak
ken, hetgeen - zoals in hoofdstuk VII zal worden beschreven - uiteindelijk 
zou voeren tot een scherp conflict met de groentehandel. De coördinatie in 
het beleid zou bevorderd worden: bepaald werd dat Brouwers als directeur- 
generaal van de Prijzen voortaan alle nota's over prijsvaststellingen niet al
leen aan de betrokken ministers, maar ook aan de minister-president ter
wille van een doeltreffende coördinatie van het loon- en prijsbeleid als deel 
van de regeringspolitiek zou sturen. De door Beel af te leggen verklaring 
over het loon- en prijsbeleid kon vervolgens worden goedgekeurd. Het ka
binet heeft, vanwege de repercussies die men van deze verklaring in den 
lande vreesde, zeer veel zorg besteed aan het bijschaven van de tekst door
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intensief contact met de directeur van de RVD om ambtelijke taal te ver
mijden en de argumentatie zo simpel en helder mogelijk te houden.28

Op 4 oktober 1946 werd de verklaring, waarin het regeringsbeleid ten aan
zien van lonen en prijzen werd uiteengezet, bekend gemaakt. Beel heeft 
deze verklaring voor de radiozenders in de avond van diezelfde 4e oktober 
voorgelezen.

Na een analyse van de bestaande schaarste, die werd toegeschreven aan 
onder meer een onvoldoende productieapparaat, niet volledige werkkracht 
van de bevolking en onvoldoende aanvoer van grondstoffen, stelde de ver
klaring dat de persoonlijke arbeidsprestaties en het herstel van het produc
tieapparaat allereerst gericht moesten zijn op vergroting van de nationale 
productie en niet op onmiddellijke verschaffing van gebruiksgoederen. Zou 
deze vergroting niet plaats vinden, dan zou verhoging van het totale reële 
inkomen ondenkbaar zijn. Een reeks van oorzaken had geleid tot prijsstij
gingen, waarbij Beel in zijn verklaring wees op de kostprijsverhogende 
werking van de loonronden. Beheersing van de lonen en prijzen was even
wel noodzakelijk, omdat bij een loon-prijsspiraal de laagst betaalden en vas
te inkomenstrekkers sterk benadeeld zouden worden. De regering had dan 
ook gepoogd deze spiraal tegen te gaan door de kosten van het levensonder
houd te drukken door subsidies op levensmiddelen en brandstoffen, waar
door deze beneden die van het buitenland lagen, met uitzondering van En
geland. De loonpolitiek was er bovendien op gericht geweest de laagste lo
nen het meest te doen stijgen. Vanuit een exportoogpunt was het aanvaard
bare loonpeil al overschreden. Aan de andere kant was het niet mogelijk 
voort te gaan met het subsidiëren van een groot aantal artikelen en met het 
importeren van gebruiksgoederen op crediet. Zolang de arbeidsproductivi
teit, door betere toerusting van de productiemiddelen of door betere per
soonlijke arbeidsprestaties of beide, niet was verbeterd, was loonsverhoging 
onmogelijk. "Tenslotte staat men voor het onontkoombare feit, dat ons 
volk niet meer kan verbruiken dan het zelf voortbrengt."

In het regeringsbeleid stonden volgens Beel twee doeleinden voorop: 
productievergroting en stabilisatie van de lonen. In dit kader kondigde de 
regering een aantal maatregelen aan. "Plannen zijn ontworpen om de pro
ductie in versterkte mate te richten op de vervaardiging van de meest 
noodzakelijke goederen in een beperkt type." Voorts zouden in verschillen
de bedrijfstakken de handelsmarges worden verlaagd. Het systeem van 
grondstoftoewijzing zou meer op de vraag van het publiek naar goederen 
van bepaalde kwaliteit en lage prijs worden afgestemd. Slechts bij uitzonde
ring, indien het belang van een bedrijfstak op het spel zou staan, zouden 
minimumprijzen bij onderlinge afspraak van ondernemers worden toege
staan. Ter verlichting van de staatskas zouden de subsidies op een aantal 
prijzen van levensmiddelen worden verlaagd (1 ct. per brood; 1 ct. per liter 
melk; 30 ct. per pond boter). Hiertegenover werden enige prijsverlagingen 
gesteld (aardappelen, groente). "De regering is voorshands niet bereid ver
hoging der huren toe te laten.” Over de huren moet hier worden aangete
kend dat tot de inwerkingtreding van de Huurwet-1950 (Stbl. K. 452, 13 ok
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tober 1950) op 1 januari 1950 het Huurprijsbesluit-1940 (Verordeningenblad 
1940, nr. 237), in werking getreden op 27 december 1940, gold. Dit besluit 
fixeerde de huren voor oude woningen op die van 9 mei 1940. Voor de 
nieuwbouw gold het Huurprijsbesluit Nieuwbouw-1944 (Nedl. Stscrt. 1944, 
nr. 18), in werking getreden op 27 januari 1944. Voor deze sinds 27 december 
1940 gebouwde woningen konden de prijzenbureaus huurprijzen vaststel
len, die een netto rendement van 4% van het geïnvesteerde kapitaal verze
kerden. De eerste belangrijke na-oorlogse op het Huurprijsbesluit-1940 geba
seerde beschikking zou de Huurprijsuitvoeringsbeschikking-1948 (Nedl. 
Stscrt. 1947, nr. 242) worden, in werking getreden op 1 februari 1948, waarbij 
zonder tussenkomst van de prijzenbureaus de huurprijs in geval van in
woning van "derden" door de verhuurder met bepaalde percentages (5% bij 
één inwonende; tot 30% bij zeven of meer inwonenden) mocht worden 
verhoogd.

Na deze lijst, die volgens de regering moest garanderen dat de kosten van 
levensonderhoud niet zouden stijgen en zelfs zouden kunnen gaan dalen, 
kwam de regering met de belangrijkste aankondiging: een verdere verho
ging van de loonnormen leek de regering niet toelaatbaar op dat moment, 
behoudens correcties in een aantal gevallen ter aanpassing van de tweede 
fase van de loonronde in 1945. Prestatiebeloningen zouden worden bevor
derd. De uitbreiding van de kinderbijslag zou niet in de prijzen mogen wor
den doorberekend. Gewezen werd op de mogelijkheid voor de minst draag- 
krachtigen van het consumentencrediet gebruik te maken. Belangrijk was 
de aankondiging van Beel dat voor de prijscontrole in overleg met de arbei
ders-, de middenstands- en de consumentenorganisaties in een aantal plaat
sen niet-ambtelijke commissies zouden worden opgericht, die van over
heidswege zouden worden gedocumenteerd. Er zou een centrale commissie 
van advies voor algemene vraagstukken van de prijspolitiek komen. De 
prijscontrole zou worden verscherpt en bij de belastingheffing zou men zich 
inspannen de profiteurs te achterhalen. Immers: "De regering geeft er zich 
rekenschap van, dat de geprikkelde stemming welke bij velen bestaat als ge
volg van de moeilijkheden, waarmede zij en hun gezinnen worstelen, ver
sterkt wordt, doordat zij waarnemen hoe te midden van schaarste en nood 
anderen nog buitensporige winsten maken en in weelde leven." Beel be
sloot met: "Wij leven in een ontredderde wereld. Slechts indien wij alles 
doen, wat wij kunnen, zullen wij de welvaartszon weer kunnen zien op
gaan. Daarom is een uiterste krachtinspanning van een ieder geboden. De 
regering tracht van haar kant alles te doen om het dagelijks leven voor ieder 
van U zo draaglijk mogelijk te maken. Zij roept met nadruk en met de 
grootste ernst alle Nederlanders op om mede te helpen gezamenlijk voor 
voldoende voeding, kleding en huisvesting te zorgen."29

De regering had het pakket van maatregelen voor de loon- en prijsstop 
opgesteld zonder formeel overleg met de Stichting van de Arbeid daarover 
gevoerd te hebben. De regering meende door de al eerder genoemde nota 
"Enkele maatregelen ter voorkoming van de spanning tussen lonen en 
prijzen" voldoende op de hoogte te zijn van de wensen van de Stichting. Zij
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kon niet zonder reden er van uit gaan dat de Stichting, indien met deze 
wensen zoveel mogelijk zou worden rekening gehouden, een loon- en 
prijsstop zou steunen. Formeel was de overheid immers niet gehouden met 
de Stichting elke relevante maatregel te accorderen. De regering wenste dat 
ook niet. "De regering pleegt zo veelzijdig mogelijk overleg met belangrijke 
beslissingen op economisch en sociaal gebied, maar heeft ten slotte zelf haar 
standpunt te bepalen", aldus de regering eind 1946. Hoewel de Stichting van 
de Arbeid zeker geen subsidieverlaging op enkele eerste levensbehoeften 
had voorzien en gewenst, leek het merendeel van de door Beel aangekon
digde maatregelen de wensen uit de nota van de Stichting uit augustus 1946 
te volgen, zodat de Stichting toch achteraf kon menen dat haar gedachten 
veel weerklank bij de regering hadden gevonden.30

De erkende vakbeweging stond vervolgens voor de taak het regerings
beleid, dat op hoofdlijnen de wensen van de Stichting van de Arbeid leek te 
honoreren, zodanig met haar achterban te bespreken dat ruimte werd ge
houden het regeringsbeleid kritisch te kunnen blijven volgen teneinde de 
niet-erkende vakbeweging de pas af te snijden en tegelijk dat beleid op 
hoofdlijnen ook als enige mogelijkheid aanvaard te krijgen. Vanwege de 
genoemde subsidieverlaging en de loonstop lag het pakket van 4 oktober
1946 voor de erkende vakorganisaties moeilijk. Formeel waren de vakorga
nisaties niet gebonden aan dit beleid, zodat de nodige voorwaarden voor 
medewerking aan dit beleid konden worden geformuleerd. Het NVV hield 
op 15 oktober 1946 een "Anti-duurte-congres", waarin een resolutie werd 
aangenomen, waarbij de medewerking van het NVV aan de regeringspoli
tiek inzake de lonen en prijzen afhankelijk werd verklaard van de opschor
ting van de subsidieverlagingen voor brood en zuivel, van de inschakeling 
van de vakbeweging bij de prijsvorming en bij de controle op de naleving 
van de prijsvoorschriften, van de concrete mogelijkheid om extra-prestatie 
te belonen en van de opneming van vertegenwoordigers van de arbeiders
beweging in de (uit de oorlog daterende zogeheten Woltersomse) organisatie 
van het bedrijfsleven (voor het toezicht op onder meer de productiekant). 
Zo niet, dan achtte het NVV een algemene loonsverhoging onvermijdelijk. 
De KAB uitte op 15 oktober 1946 soortgelijke verlangens, al werden die niet 
als voorwaarden voor het verlenen van medewerking aan het regeringsbe
leid gesteld. Deze vakorganisatie had al op 4 en 5 september 1946 een buiten
gewone verbondsvergadering gewijd aan de sociaal-economische toestand. 
Op deze bijeenkomst was weliswaar geklaagd over de diepe armoede in het 
land, maar men had zich laten leren door de economisch adviseur, dr. 
J.R.M. van den Brink, de latere KVP-minister van Economische Zaken (zie 
par. I in hoofdstuk V), die had gesteld dat alleen vergroting van de nationale 
koek verbetering van de inkomens van de werknemers kon betekenen en 
dat daarom verbetering van de inkomens - bijvoorbeeld in de vorm van een 
verhoging van de kinderbijslag - slechts ter compensatie van prijsstijgingen 
geoorloofd was. Het verdelingsvraagstuk was volgens Van den Brink een 
zaak van latere zorg, waarbij de PBO een grote rol zou moeten spelen. 
Vandaar dat de KAB in reactie op de loon- en prijsstop zich beperkte tot de
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nadruk op de verwezenlijking van prijsdalingen, op de mogelijkheid van 
incidentele loonsverhoging en - als economische prikkel - tariefbeloning. De 
EVC kwam met een open brief, waarin hogere lonen ten koste van de fors 
genoemde winsten van ondernemers, groothandel en exporteurs werden 
gevraagd.31

De Raad van Vakcentralen, waarin NVV, KAB en CNV samen werkten, 
wendde zich vervolgens tot de regering met het concrete verzoek om uitstel 
van de prijsverhogingen voor levensmiddelen. Een onvoorwaardelijke 
loonstop kon niet worden aanvaard.32 In januari 1947 wees de regering dit 
verzoek formeel van de hand. De regering meende te kunnen wijzen op 
enkele prijsverlagingen voor industriële goederen (eerste levensbehoeften), 
die overigens veelal moesten worden opgelegd en slechts in enkele gevallen 
vrijwillig konden worden overeengekomen. Slechts de verhoging van de 
boterprijs ging niet door vanwege het uitblijven van voldoende aanvoer 
van margarine als alternatief, conform de afspraken in het REA-beraad over 
de loon- en prijspolitiek aan de vooravond van de loon- en prijsstop-1946.33 
Aangezien de erkende vakbeweging bij het prijsbeleid werd ingeschakeld - 
daarover aanstonds meer -, kon de vakbeweging zich uiteindelijk wel schik
ken in de regeringspolitiek. Het was echter geen gemakkelijke positie, 
waarin de grote vakcentrales door de loon- en prijspolitiek waren gebracht. 
Moest men nu steun verlenen aan het regeringsbeleid en tegelijk de impo
pulaire subsidieverlagingen slikken zonder dat onmiddellijke prijsverla
gingen konden worden aangewezen? De vrijwillige matiging door de vak
centrales, onder voorwaarde van een zekere koopkrachtgarantie, was aan de 
andere kant voor het herstel naar iedere betrokkene wist voor Nederland 
echter de enige kans uit de problemen te komen. De grote vakorganisaties 
hebben deze laatste overweging laten prevaleren en zijn althans op één sig
nificant punt daarin door hun leden bevestigd: de EVC heeft van deze hou
ding, gezien de de ontwikkeling van het ledental, niet kunnen profiteren. 
Het gezag van de grote vakverenigingen was kennelijk op dat punt effectief 
genoeg.34 Dit sloot overigens een groeiende interne kritiek van de leden op 
de leiding (vooral bij het NVV en de KAB) niet uit, naarmate duidelijk 
werd dat én de verbetering van de inkomenspositie én de medezeggenschap 
(sociaal en economisch) in de bedrijven uitbleef. De erkende vakbeweging 
heeft namelijk vanwege deze bijdrage aan het herstel van het land gemeend 
dat bij de verwachte verbetering van de welvaart van het land hiermee re
kening zou worden gehouden.35 Evenzo werd verwacht dat de regering de 
nodige stappen zou doen op het gebied van de sociale wetgeving, de ouder
domsvoorziening en het scheppen van een nieuwe sociaal-economische 
structuur (PBO). In het hoofdstuk Economische Zaken en in dit hoofdstuk is 
aangegeven dat het kabinet-Beel op deze terreinen veel werk heeft verzet. 
De medewerking van de vakbeweging aan de loon- en prijspolitiek van de 
regering was dat waard.

Van groot belang voor de arbeidsrust in de periode 1946-1947 op korte 
termijn was de uitvoering van de belofte van Beel in zijn verklaring van 4 
oktober 1946 om de diverse maatschappelijke organisaties van producenten,
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middenstanders, werknemers en consumenten te betrekken bij het prijs- en 
prijscontrolebeleid. Nog in het najaar van 1946 werd begonnen met het op
zetten van de plaatselijke commissies voor de prijscontrole, waarvan er 
halverwege 1948 348 functioneerden. De Stichting van de Arbeid toonde 
zich blijkens publicaties hierover zeer tevreden. Hoewel de bevoegdheden 
van deze plaatselijke commissies voor de prijscontroles niet groot waren en 
deze commissies slechts in individuele gevallen klachten konden indienen 
bij de officiële instanties ging er van deze plaatselijke prijzencommissies een 
preventieve werking uit.36 Om de consumenten bij dit controlewerk be
hulpzaam te zijn en in staat te stellen zelf in het aankoopbeleid de woeke
raars van de eerlijke handelaren te onderscheiden werd door het d.g. van de 
Prijzen een Prijzenboekje-1947 ontworpen - door Brouwers zelf geschreven, 
nadat een poging om auteur Simon Carmiggelt met medewerking van teke
naar Jo Spier een boekje te laten ontwerpen was mislukt -, dat in maart 1947 
voor 20 cent door de overheid werd aangeboden.37 Van groot belang werd de 
Centrale Adviescommissie voor de Prijspolitiek, die op 19 november 1946 
door Huysmans werd geïnstalleerd. In deze commissie, onder voorzitter
schap van de "prijsbaas" Brouwers, zaten vertegenwoordigers van de werk
gevers- en werknemersorganisaties. Scherper dan hij tegenover de Kamers 
korte tijd later zou doen kwam Huysmans in zijn installatierede tot een 
veroordeling van de prijsopdrijving en tot een pleidooi voor lagere prijzen. 
"Niet meer de feitelijke kosten kunnen grondslag voor de prijsbepaling zijn, 
doch wat deze kosten onder de uiterste krachtinspanning zouden kunnen 
zijn." De soberheid, die voor de arbeider werd gepredikt, diende volgens 
Huysmans ook te gelden voor de fabrikant, de boer en de middenstander. 
Brouwers zelf ging in zijn betoog bij deze gelegenheid zo ver dat hij het 
overleven van de Nederlandse producenten in de groeiende internationale 
concurrentie afhankelijk stelde van een prijsbepaling die zich richtte op het 
efficiënte bedrijf.38 Hier ligt de oorzaak van de vrees van sommige leden 
van het parlement dat de overheid uit was op een "koude" sanering van de 
niet-efficiënt producerende bedrijven, zoals die tot uitdrukking kwam bij de 
behandeling van de begroting van Economische Zaken in december 1946. 
Deze vrees speelde ook een rol bij het prijsbeleid voor producenten van de 
land- en tuinbouw (zie hoofdstuk VII). De betrokkenheid van de vakbewe
ging bij het prijs- en prijscontrolebeleid heeft er in ieder geval mede voor 
gezorgd dat, toen spectaculaire prijsverlagingen - behalve voor textiel - uit
bleven en men al tevreden mocht zijn dat de prijzen gestabiliseerd waren bij 
verkleinde marges voor de tussenhandel en stijgende prijzen voor import
goederen, het arbeidsfront rustig bleef. Ook zaken als de prestatiepremies, de 
verhoging van de kinderbijslag en het ruim verlenen van consumenten
crediet op gunstige voorwaarden speelden hierin een rol.39

Hoe heeft politiek Den Haag de regeringsverklaring van Beel beoordeeld? 
De Tweede Kamer heeft de behandeling van de Rijksbegroting aangegrepen 
om deze verklaring te bespreken. Al in het Voorlopig Verslag op de Rijks
begroting van 24 oktober 1946, later bevestigd door het Kamerlid Dassen op 
13 november 1946, kwam tot uiting dat de belangrijkste politieke factor, de
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KVP, van oordeel was dat de loonstop alleen zou kunnen slagen, als er een 
goede prijsbeheersing in alle sectoren zou volgen. Daarvoor had de regering 
dus te zorgen en slechts onder die voorwaarde wenste de KVP dit loon- en 
prijsbeleid, naar het oordeel van de KVP-fractie in de Tweede Kamer één 
geheel vormend, te steunen. Nog andere kanttekeningen maakte deze frac
tie: de grens van de toelaatbare looncorrecties was te eng getrokken; er was te 
weinig overleg gevoerd met de maatschappellijke organisaties, met name de 
Stichting van de Arbeid. Het plegen van overleg deed volgens Dassen geen 
afbreuk aan het exclusieve beslissingsrecht van de regering en "impliceert 
het goed recht, zelfs de plicht der regering haar eigen standpunt terzake te 
bepalen".40 Eens te meer was duidelijk geworden dat een goed maatschappe
lijk overlegorgaan voor sociale én economische vraagstukken, zoals de So- 
ciaal-Economische Raad als onderdeel van de PBO voorzien, in Nederland 
ontbrak. Dat de politieke voorman Romme zijn kritiek op de regeringsver
klaring van Beel beperkt had tot zijn bijdrage aan De Volkskrant - hem was 
minder inkomstenbelasting en meer omzetbelasting liever geweest als mid
del om de inzet voor de productie en de spaarzin te prikkelen - en het werk 
in de Kamer had overgelaten aan Dassen betekende wel dat de KVP-fractie 
het loon- en prijsbeleid van het kabinet steunde en niet al te hard wilde 
aanpakken.41

Voor de PvdA-fractie lag dat anders. Hier heeft de politieke leider zich wel 
over dit vraagstuk uitgelaten. Hij was bijvoorbeeld van oordeel dat de ver
klaring soms minder gelukkig was, "vooral toen hij (Beel) de minder draag- 
krachtigen er mee troostte, dat zij op hun budget konden besparen door 
margarine in plaats van boter te eten". Voor hem had het loon- en prijs
vraagstuk een psychologische dimensie. "Als gevolg van de oorlog zijn er in 
de massa’s grote verwachtingen opgewekt naar een beter, en vooral een 
rechtvaardiger maatschappelijk stelsel. En nu is er de teleurstellende impas
se van de lonen en prijzen." "Financiële en morele ontwrichting, door oor
log en bezetting én door het falen van het kapitalistisch stelsel, werken el
kaar steeds in de hand", aldus Van der Goes, die er nog aan toevoegde: "Niet 
beheerste prijzen zijn het gevolg van niet voldoende geleide economie."42 
Concreet liep de PvdA-kritiek uit op eenzelfde soort pleidooi als van de 
KVP: "Een loonstop is alleen dan aanvaardbaar, indien er voldoende con
trole is op de prijzen en op de winsten", aldus Hofstra bij dezelfde gelegen
heid. Dit Kamerlid vroeg om een scherpe na-calculatie op de prijzen.43 Voor 
de PvdA-fractie vormden lonen, prijzen en winsten één geheel. Zonder 
aantasting van de winsten, die te hoog gestegen zouden zijn, en van de 
zwarte handel zag Van der Goes geen oplossing van het vraagstuk van lo
nen en prijzen. Van der Goes stond in deze laatste stelling niet alleen. Ka
merleden als Teulings (KVP) en Schouten (ARP) lieten zich eveneens fel uit 
over het verschijnsel van de zwarthandelaren.44

Vanuit de oppositiebanken werd de regeringsverklaring verschillend be
oordeeld. Steun kreeg de regering van Schouten. De kampioen van de be
strijders van de staatsalmacht achtte diep ingrijpende bemoeiingen van de 
regering op het gebied van de lonen en prijzen op dat moment noodzake-
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lijk. Aan de andere kant had Schouten er oog voor dat daardoor de verant
woordelijkheid voor lonen en prijzen gemakkelijk bij de overheid werd ge
legd. Voor Schouten was het niet toevallig dat niet alleen werknemers, 
maar ook werkgevers aandrongen op hogere lonen, wat er op kon wijzen 
dat de prijzen én de winsten te hoog waren.45 Kikkert (CHU) kon zich na
mens zijn fractie wel akkoord verklaren met een loonstop, maar alleen als 
er correcties mogelijk waren op sommige lonen, vooral van de laagste loon- 
groepen, waarbij Kikkert met name wees op de landarbeiders. Ongetwijfeld 
zou dit consequenties hebben voor de prijzen van de agrarische producten, 
maar Kikkert achtte het onjuist dat een deel van de bevolking zijn diensten 
slecht betaald kreeg, terwijl dit deel wel ten volle voor de diensten van de 
rest van de bevolking moest betalen. Wagenaar (CPN) legde de accenten bij 
de beoordeling van de regeringsverklaring van Beel anders door er het 
kapitalistisch stelsel als centraal kwaad bij te halen. Naar goed marxistische 
analyse ging hij er van uit dat "de arbeiders op het ogenblik de uitbreiding 
van het productieapparaat met hun onthouding, hun tekorten, hun ellende 
financieren". Het niet-nationaliseren van de wederopbouw had de verar
ming van de arbeidersklasse betekend. Het vraagstuk van de lonen en prij
zen vroeg om een andere, anti-kapitalistische politiek. Daarnaast drong hij 
aan op hogere lonen, juist om zwarte lonen te vermijden, en verbetering 
van de arbeidsproductiviteit door medezeggenschap, verbetering van de 
technische outillage - onder meer door herstelbetalingsgoederen uit Duits
land - rationalisatie en standaardisatie, alsmede het saneren van de tussen
handel door het hanteren van de belastingschroef.46

Met uitzondering van de CPN-visie, waarvan Beel toegaf dat die diame
traal tegenover die van de regering stond, leverden de meeste beschouwin
gen in de Kamer geen problemen voor de regering op. Beel zei op 14 no
vember 1946 de Kamer een reeks verlagingen in de handelsmarges op het 
gebied van textiel, glas, huishoudelijke artikelen en dergelijke toe. Op en
kele terreinen zou standaardisatie van eenvoudige producten worden nage
streefd. Looncorrecties in verband met de doorvoering van de tweede fase 
van de eerste loonronde sloot Beel niet uit. Wél deelde hij mee dat ten aan
zien van de landarbeiders, wier lonen na de oorlog het sterkst van alle 
groepen waren verhoogd - de achterstand was daar ook het grootst -, geen 
looncorrectie zou plaats vinden. De beloften van Beel om de handelsmarges 
aan te pakken zijn wel nagekomen, in zoverre dat overleg met de betrokken 
vakgroepen resulteerde in een aantal minieme verlagingen (textiel en en
kele industriële producten). Door de tegenvallende internationale prijsont
wikkeling kon de regering meestal niet verder komen dan tot een stabilise
ring van de prijzen. Het veel besproken "utility"-systeem, waarvoor de 
Stichting van de Arbeid op 18 oktober 1946 een aparte commissie had in
gesteld, waarin de vakbonden waren vertegenwoordigd, heeft er nauwelijks 
toe bijgedragen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het NVV 
meende later dat de regering een te groot vertrouwen had gesteld in de vrij
willige medewerking van de fabrikanten bij de productie van goedkope
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Standaardartikelen.47 Die productie was immers vanuit winstoogmerk wei
nig interessant voor de producent.

Als men het uitgangspunt van de regering om tot een loonstop te komen 
deelde - hetgeen op de communisten na alle parlementariërs deden -, kwam 
het prijsbeleid vanzelf op de voorgrond te staan. Zelfs in de analyse van de 
CPN-fracties vormde het prijsbeleid een toetssteen van het regeringsbeleid. 
Beel kon over dit prijsbeleid wel enige fraaie beloften doen - die ten dele zijn 
nagekomen - en Lieftinck kon vanuit zijn politieke visie de prijzen en win
sten aan de hoge kant noemen, de man die op dit punt werkelijk moest 
worden aangesproken was de minister van Economische Zaken, Huysmans. 
Deze KVP-minister was immers verantwoordelijk voor het optreden van 
het coördinerende interdepartementale d.g. van de Prijzen. De vraag of er 
geen strengere prijscontrole kon worden uitgeoefend moest derhalve aan 
hem worden voorgelegd. Het was echter niet onbekend dat Huysmans wars 
was van veel overheidsbemoeienis, zodat men weinig optimisme kon 
koesteren over de dadendrang van deze minister bij de prijscontrole, ook al 
had hij dan ferme uitlatingen gedaan bij de installatie van de Centrale Ad
viescommissie voor de Prijspolitiek. Tegenover de Kamers was hij ontwij
kend. De parlementaire discussies over het prijsbeleid hebben dan ook eer
der er toe gediend bepaalde politieke groeperingen in de Kamers van de 
illusie te beroven dat Huysmans de controle op de prijzen wilde aanscher
pen.

Huysmans gaf in de Memorie van Antwoord van 3 december 1946 aan de 
Tweede Kamer toe dat de prijsbeheersing in verschillende opzichten ge
brekkig was. Prijsvoorschriften uit de oorlog en de na-oorlogse chaotische 
tijd hadden niet nagelaten problemen op te leveren bij het bepalen van een 
goede prijs voor andere tijden. Daarbij kwam dat het praktisch onmogelijk 
was het apparaat van de prijsbeheersing tot in details op de hoogte te doen 
zijn van alle onderdelen van het bedrijfsleven. Huysmans meende overi
gens dat een groot deel van de ruimere winsten in het bedrijfsleven (waar
van overigens ook de fiscus zijn deel zou eisen) "door de meer koopkrachti
ge lagen van de bevolking werd opgebracht en dat slechts een betrekkelijk 
klein deel tot het duurder worden van het levensonderhoud voor de trek
kers van lagere inkomens leidt". "Dit in het oog houdende moet men zich 
voortdurend rekenschap geven van de vraag in hoeverre het praktische re
sultaat van een scherpere controle op de winsten van sommige bedrijven 
opweegt tegen de aanzienlijke en dus kostbare uitbreiding, die het apparaat 
van de prijsbeheersing daartoe moet ondergaan."48 Nacalculatie per 
bedrijfstak vond wel degelijk plaats. Het systeem van prijsvaststelling voor 
een gehele bedrijfstak, waar beneden altijd verkocht mocht worden, wilde 
hij handhaven, omdat dat de concurrentie bevorderde. De ondernemers 
zouden altijd pogen hun efficiency op te voeren om bij een bepaalde prijs 
een hogere winst te behalen. Het systeem was zeker geen garantie voor mar
ginale bedrijven. Voor zijn ressort bevestigde hij de regeringspolitiek om tot 
vermindering van de subsidies op allerlei artikelen te komen.
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Dit verhaal heeft Stapelkamp (ARP) op 11 december 1946 in de Tweede 
Kamer in ieder geval openhartig genoemd. Aan de andere kant stelde dit 
Kamerlid vast dat de minister impliciet had erkend dat de onrust onder de 
bevolking over de prijsontwikkelingen niet zonder reden was. Dat de mi
nister zich bereid had getoond de vakbeweging in allerlei commissies van 
zijn departement - zie hiervoor - op te nemen had CNV-voorzitter Stapel
kamp oprecht verheugd. Volgens hem hadden de ambtenaren van EZ 
hiermee een grote zelfoverwinning geboekt, daar deze nog wel eens op het 
standpunt zouden hebben gestaan dat "de arbeiders geen verstand van eco
nomische zaken hadden of konden hebben".49 Hij en andere Kamerleden 
kwamen met voorbeelden van exorbitante prijsstijgingen, volgens Hoog
carspel (CPN) uitwassen van "het hooggeroemde particuliere intiatief".50 
Bachg (CHU) waarschuwde er voor om van de controle op grote schaal, die 
alom werd gewenst, een publieke vermakelijkheid te maken. Met andere 
Kamerleden maakte hij zich zorgen over de detailhandel, die van de prijs
zetting door de overheid afhankelijk was geworden. De kostprijs van een 
gehele bedrijfstak leek hem beter als norm dan oriëntatie op het best ge
outilleerde en geleide bedrijf, wat slechts een "koude" sanering kon opleve
ren. In dit verband schilderde Van Dis (SGP) aan de hand van voorbeelden 
hoe bedrijf en middenstander afhankelijk waren geworden van de ambtelij
ke welwillendheid, reden te meer voor hem de grootste argwaan te hebben 
voor hetgeen socialisten verstonden onder geleide economie.51 De socialis
tische woordvoerder, Nederhorst, hield juist vol dat de controle verscherpt 
moest worden. Zijn stelling luidde: "De verlokkingen, die van de ongebrei
delde winstmakerij uitgaan, zijn machtig en de gemeenschapszin is nog 
weinig ontwikkeld." Indien de regering geen prijsverlagingen wist te berei
ken, dan zou niets en niemand de arbeiders kunnen weerhouden hun deel 
in de winsten op te eisen in de vorm van een loonronde.52 Kortenhorst 
(KVP) waarschuwde echter voor een ander gevaar bij de aanpak van de 
winsten: opdroging van de kapitaalvorming in de bedrijven, die toch al met 
te veel verouderde uitrusting zaten, een gedachte die in de Eerste Kamer la
ter door Van den Brink (KVP) nog eens werd onderstreept. Van den Brink 
meende op 18 april 1947 dat men daarmee "de levenswetten van onze on
dernemingsgewijze organisatie van de voortbrenging" zou aantasten.53

Waar in het parlement zoveel uiteenlopende meningen waren over de 
wijze waarop de overheid bij een goed prijsbeleid diende op te treden, waar
bij de KVP op voorzichtigheid aandrong en het rechterdeel van de oppositie 
de middenstand wilde sauveren, was het voor Huysmans eenvoudig om de 
pleidooien van de linkerzijde in de Kamers voor een krachtiger aanpak te 
negeren en zich te richten op verduidelijking van de mogelijkheden van de 
bestaande controle. Allereerst wilde hij zich niet vastleggen op een bepaalde 
prijsverlaging, zoals die bij de loonstop was beloofd. Het merendeel van de 
kosten van levensonderhoud was volgens hem daarbij een zaak van Mans
holt. Voor zover het om prijzen ging, die voor zijn verantwoordelijkheid 
kwamen, zei Huysmans bijna dagelijks nieuwe prijsbeschikkingen te te
kenen. Aan de andere kant was hij van mening "dat tenslotte de prijsbe-
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heersing niet mag worden een apparaat, dat als zodanig de ondernemer zijn 
winstprikkel ontneemt". Hoewel de middenstand het aangrijpingspunt bij 
de prijscontrole vormde, was Huysmans ook van oordeel dat hier terug
houdend moest worden opgetreden, opdat de ondernemer niet bij elke be
weging tegen een ambtenaar zou oplopen. Met de katholieke woordvoerders 
in de Kamers was hij het eens dat er geen prijzenbeleid diende te worden 
gevoerd dat de winsten zou aantasten. Met deze visie op het prijsbeleid on
derstreepte Huysmans zijn streven om in het economisch leven in Neder
land zo snel mogelijk te komen tot liberalisering in plaats van aanscherping 
van de controles in het kader van een geleide economie, zoals de PvdA zo 
graag had gezien. Prijsverlaging was naar Huysmans’ opvatting een zaak 
van productiestijging en vergroting van het aanbod en verbetering van de 
concurrentie. Een prijsstop maakte bij hem dan ook eerder deel uit van dat 
productieplan: een tijdelijke voorziening om bij schaarste de arbeidsrust te 
garanderen. Huysmans liet dan wel de controlediensten in beginsel onge
moeid, maar hij zag er niets in die prijscontrole actief te hanteren in het ka
der van een winstverlagingscampagne. Het ging er in zijn zienswijze slechts 
om afspraken over overeengekomen prijzen te doen nakomen. Daarmee gaf 
hij wel een erg marginale uitleg van de verklaring van 4 oktober 1946 van 
Beel, waarin het streven naar verlaging van de prijzen toch een belangrijk 
onderdeel was. De Kamers hebben Huysmans in deze opvatting overigens 
niets in de weg gelegd, zodat de verzuchting van Van Santen (CPN) in de 
Eerste Kamer te begrijpen is, toen hij zei dat de invloed van het parlement 
op de prijsbeheersing op deze wijze zeer klein was, "een papieren zwaard te
gen een harnas".54

d. De vacantietoeslag van 1947 en de problemen rond het prijsbeleid
Het loon- en prijsbeleid van het kabinet-Beel kwam halverwege 1947 on

der spanning te staan. Het was de regering niet gelukt om de kosten van le
vensonderhoud te verlagen. Deze kosten waren juist met 3% over de peri
ode 1946 - juni 1947 gestegen, terwijl de regellonen voor de industrie via 
correcties in dezelfde periode gemiddeld slechts met 1% waren gestegen. De 
prestatiebeloning had het verschil niet gecompenseerd, laat staan tot enige 
koopkrachtverbetering geleid. De drie grote vakcentrales kwamen in het 
voorjaar van 1947 tot de conclusie dat het prijsbeleid, gericht op verlagingen, 
had gefaald.55 Daarbij kwam dat gebleken was dat enkele werkgevers - 
waaronder Philips - bereid waren geweest de lonen te verhogen, maar dat de 
regering die verhoging had afgewezen 56 Het College van Rijksbemiddelaars 
heeft vervolgens, conform de instructie van de regering, voorstellen van 
werkgevers om tot loonsverhoging over te gaan moeten afwijzen. Drees 
heeft zich genoodzaakt gezien op een persconferentie op 1 juni 1947 dit be
leid te verdedigen door er op te wijzen dat de gevraagde loonsverhogingen - 
die volgens hem ook de bevestiging waren van de stelling dat de prijzen te 
hoog en bijgevolg de winsten, zelfs bij een noodzakelijke investerings
ruimte, overdreven waren - de zwakkere bedrijven in het land in de pro
blemen zouden brengen. De vakorganisaties waren inmiddels in de onder-
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handelingen met de werkgevers in het voorjaar van 1947 er toe overgegaan 
hun leden een vacantietoeslag of gratificatie in het vooruitzicht te stellen, 
overigens zonder dat hierover met de minister van Sociale Zaken overleg 
was gepleegd. Alleen zo leek het mogelijk de onvrede over het prijsbeleid te 
mitigeren. Dat de vakorganisaties de grootste moeite hadden om hun ach
terban af te houden van harde acties om looneisen kracht bij te zetten bleek 
uit de arbeidsonrust die begin juni 1947 in enkele bedrijven in het land - in 
bedrijven in Amsterdam, bij de NKF in Delft, bij Van Gend en Loos en de 
Hoogovens - ontstond en zich uitte in korte stakingen en demonstraties. 
Meestal waren de grote vakorganisaties in onderhandeling met de werkge
vers over de arbeidsvoorwaarden, wanneer de EVC de arbeiders bijeen riep, 
de looneisen overnam en verhoogde, waarna de arbeidsonrust volgde. De 
EVC behoefde echter niet meer te worden ontzien, sinds deze vakorganisatie 
door het NVV was afgewezen als fusiepartner (18 maart 1947) en als com
munistische mantelorganisatie was bestempeld en door de KAB kon wor
den afgeschilderd als anti-katholiek, nadat door de EVC op een congres in 
begin februari 1947 het episcopaat van de R.K. Kerk in Nederland was ge
kenmerkt als stutse voor de belangen van het kapitaal. De EVC had daarbij 
de slogan aangeheven om het kabinet-Beel te doen aftreden, waardoor ge
twijfeld kon worden aan de ware bedoelingen bij loonacties. De grote vakor
ganisaties konden de EVC daarom met niet al te veel moeite verder isole
ren, al moesten deze organisaties dan wel kunnen aantonen voor hun leden 
het nodige in de wacht te willen slepen ter vermindering van de spanning 
tussen de gefixeerde lonen en de geleidelijk aan opkruipende prijzen. De 
Raad van Vakcentralen (NVV, KAB en CNV) kwam begin juni 1947 met 
een manifest uit gericht tegen de wilde stakingen en vóór een goede geleide 
loonpolitiek om de EVC de wind uit de zeilen te nemen. "Arbeiders, blijft 
achter de vakbonden staan. Gij draagt medeverantwoordelijkheid om ons 
uit de nood te helpen", aldus dit manifest. De Raad zei te blijven streven 
naar zo hoog mogelijke lonen, zo laag mogelijke prijzen en een zo doeltref
fend mogelijke sociale positie. De werkgevers lieten via hun centrale weten 
niet opzij te gaan voor politieke agitatie en wilde stakingen.57 Hiervóór is 
beschreven dat de EVC-acties de regering er toe hebben gebracht de EVC vol
ledig te negeren (vgl. par. II. b).

Alles bijeen kwam het er op neer dat de werkgevers wilden betalen, dat de 
werknemers loonsverhoging verlangden om de hogere prijzen het hoofd te 
kunnen bieden en dat de regering erkende dat de prijzen in veel gevallen te 
hoog waren, maar dat de vrees voor de loon-prijsspiraal de werkgevers- en 
werknemersorganisaties tesamen bond op de discipline die de regeringspo
litiek sedert oktober 1946 vorderde. Toch moest er iets gebeuren om de ar
beidsonrust weg te nemen zonder dat de schijn van een algemene loon
ronde werd gewekt. Het ministerie van Sociale Zaken had de dilemma's 
goed onderkend. Vandaar dan ook dat Drees begin juni 1947 in de REA 
voorstelde om een gratificatie van 2% van het loonbedrag ten laste van de 
winsten - derhalve geen doorberekening - toe te staan, ook al voorzag hij 
problemen bij de uitvoering ervan, zoals in het geval van de landarbeiders.
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De Rijksbemiddelaars hadden al laten weten dat het voorstel van de vakbe
weging niet geweigerd kon worden. Drees zelf was van oordeel dat de slech
te controle op de prijzen de kosten van levensonderhoud op een te hoog ni
veau had gehouden. Of de lonen vrij of de prijzen onder controle, aldus 
deze minister, die de voorgestelde toeslag een goede ruggesteun voor de 
vakbeweging in de acties tegen de EVC vond. Daarnaast waren spectaculaire 
maatregelen op het gebied van de prijzen en de tarieven nodig. Aan de 
exorbitante winsten moest volgens Drees werkelijk iets worden gedaan.58 In 
deze aanval op de winsten werd hij bijgevallen door Mansholt, die wees op 
de winsten bij de exportbedrijven in de industriële sector. Op grond van de 
gegevens van de belastingdienst was ook Lieftinck van oordeel dat de win
sten zeer hoog waren. Hijzelf achtte een vacantietoeslag over de gehele linie 
als bestanddeel van de sociale politiek noodzakelijk, zij het niet voor de 
overheid. Ook Huysmans kon zich met een toeslag die niet mocht worden 
doorberekend verenigen. De kwestie van de doorberekening was voor 
Mansholt weer moeilijk, omdat hij beloofd had dat nieuwe sociale lasten 
voor de werkgevers in de land- en tuinbouw mochten worden doorbere
kend. Beel was van oordeel dat het psychologisch effect van de maatregel 
groot kon zijn: hij wilde de verantwoordelijkheid nemen de maatregel 
algemeen in te doen voeren. Hiertegen opperde Lieftinck ernstige bezwaren, 
omdat hij had uitgerekend dat een toeslag voor de ambtenaren van 2% 10 
miljoen gulden kostte. Hij vroeg zich dan ook af of het niet beter was om 
van die toeslag af te stappen en een nieuwe loonronde te accepteren, waarbij 
hij de kanttekening plaatste dat de bevolking het geld toch maar aan ver
maak uitgaf en leefde in een soort "fool's paradise". Drees voelde niets voor 
een nieuwe loonronde, die nadelige gevolgen had voor ouden van dagen en 
steuntrekkers. Met 2% was volgens zijn mening de arbeidsrust niet te duur 
gekocht. Daarom werd uiteindelijk bepaald dat het overheidspersoneel tot 
een bepaalde loongrens de gratificatie ook zou ontvangen. Het College van 
Rijksbemiddelaars en de Stichting van de Arbeid hadden inmiddels inge
stemd met de plannen van Drees. Dat betekende dat de werkgevers er geen 
bezwaar tegen maakten dat de gratificatie niet mocht worden doorberekend 
in de prijzen. Met het voorstel-Drees ging ook Mansholt akkoord, maar hij 
voorspelde dat de Stichting voor de Landbouw hierin reden zou zien over 
de landbouwprijzen nader beraad te vragen.59 Op 25 juni 1947 werd door de 
voorzitter van de REA nadrukkelijk om de goedkeuring van de Raad ge
vraagd voor de uitgave van een bedrag van 5 miljoen gulden voor ca. 
100.000 ambtenaren - van de 120.000 - die voor een gratificatie van maximaal 
50 gulden in aanmerking zouden komen. De Raad stemde in met een uit
gave van 4.5 miljoen gulden. Hier had Lieftinck invloed uitgeoefend met de 
opmerking dat het Rijk niet moest concurreren met het bedrijfsleven, om
dat anders een looninflatie kon optreden. De loongrens bij de ambtenaren- 
regeling voor de vacantietoeslag moest bijgevolg wat verlaagd worden.60

De wil van de grote vakverenigingen om een geleide loonpolitiek te aan
vaarden en arbeidsonrust tegen te gaan op voorwaarde dat de koopkracht op 
zijn minst gelijk zou blijven was met deze vacantietoeslag-1947 onder-
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steund. Tegelijk was daarmee erkend dat de spanning tussen lonen en prij
zen te groot was geworden om de loonstop-1946 rigoureus te handhaven. 
Men had de arbeidsrust met deze kleine toeslag "gekocht". De vraag was al
leen of de prijsontwikkelingen geen verdere concessies in het loonbeleid 
van de regering zouden dicteren, vooral als gevolg van de regeringspolitiek 
om de subsidies te verminderen. Moesten de prijzen niet, gezien de zeer 
hoge winsten in het bedrijfsleven, toch nog drastisch verlaagd worden om 
verdere rust op het loonfront te garanderen en de subsidiepolitiek door te 
kunnen voeren?

De vakbeweging hield in ieder geval vast aan de eis dat de regering de 
prijzen zou aanpakken, ondanks de tevredenheid over de 2% toeslag. Op de 
Verbondsvergadering van de KAB zei de voorzitter, A.C. de Bruyn, op 16 
juni 1947 dat, mochten de prijzen niet verlaagd worden, dan "zal onze KAB 
zich over dit, ook voor onze arbeiders, zo belangrijke probleem nader heb
ben te beraden". Hij wenste dat opgetreden werd tegen de werkgevers die ten 
aanzien van de lonen, prijzen en kwaliteitseisen door de mazen van het net 
poogden te slippen. De voorzitter van het CNV - tevens Tweede Kamerlid 
voor de ARP - Stapelkamp zei op de jaarvergadering van deze vakorganisa
tie dat van een prijsverlaging nog weinig was te merken. Zowel KAB als 
CNV hadden kritiek op de wijze waarop het College van Rijksbemiddelaars 
te werk ging: te traag, te schematisch en met te weinig begrip voor de geva
rieerdheid in het bedrijfsleven. Het NVV, dat op 26 april 1947 al een tweede 
anti-duurtecongres had gehouden, kondigde begin juni 1947, toen de door 
de EVC uitgelokte prikacties plaats vonden, een landelijke actie aan om op 
korte termijn medezeggenschap voor de werknemers in raden en bedrijf
schappen te verkrijgen als beste middel om toe te zien op het bereiken van 
lagere prijzen en ordening in het bedrijfsleven. In het najaar zou het NVV 
met een adres aan de regering vragen om een uitgebreid "utility"-systeem, af 
te dwingen door een Productiewet.61

Voor de regering was het geen eenvoudige zaak. Men had dan wel met de 
vacantietoeslag-1947 de druk enigszins van de ketel genomen, maar het 
centrale probleem - de ontwikkeling van de prijzen - was nog onopgelost. 
Het zag er zelfs eerder naar uit dat dat probleem nog ingewikkelder zou 
worden, omdat internationaal de prijzen voor grondstoffen en granen een 
stijgende tendens vertoonden. Steeds grotere bedragen aan subsidies waren 
nodig om de kosten van levensonderhoud van de gemiddelde werknemer 
terwille van de exportpositie van het bedrijfsleven (lage kostprijs) op het 
vastgestelde peil te houden. Het was Lieftinck die, naar aanleiding van de 
vraag van Huysmans of hij de kolenprijs mocht verhogen, in de REA op 18 
juni 1947 meende dat vastgehouden moest worden aan het streven naar 
vermindering van de subsidies. Volgens hem werkten die inflatoir en le
verden een schijnniveau van welvaart op, al erkende hij dat subsidiëring 
voorlopig nodig bleef. Maar d.g. Brouwers meende dat vermindering van de 
subsidies alleen maar mogelijk zou zijn als men een volle loonronde zou 
accepteren. De REA wilde aan de prijzen én de subsidies iets doen. Beslist 
werd dat de subsidie op het brood (1 ct) werd verminderd en tegelijk de prijs
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werd verminderd (let). Gevoegd bij het niet mogen doorberekenen van de 
gratificatie leverde dit voor de bakkerspatroons genoeg stof op om boos te 
worden, waardoor eind augustus 1947 een bakkerijstaking kon ontstaan, die 
in hoofdstuk VII wordt beschreven. De kolenprijs zou niet worden ver
hoogd. Drees vond dat men de spanningen niet moest vergroten. Voor Lief
tinck waren deze besluiten reden aantekening van zijn tegenstem te ver
zoeken: er had meer subsidieverlaging moeten worden bereikt en een for
sere broodprijsverlaging.62

Het was niet het enige besluit dat de REA halverwege 1947 nam om de 
spanningen tussen lonen en prijzen te verminderen en de subsidies gelei
delijk te kunnen afbreken. Aan de hand van een nota van het d.g. van de 
Prijzen werd op 2 juli 1947 beslist dat op korte termijn voor een aantal goe
deren, marges en tarieven een prijsverlaging zou worden bereikt en dat - op 
voorstel van Drees, met steun van Lieftinck en bezwaren van Huysmans - 
publieke diensten die voor de wederopbouw werkzaam waren rechtstreeks 
bepaalde producten bij de fabrikanten (Hoogovens, Draka) zouden aanschaf
fen met uitsluiting van de grossiers. Hieraan was het nodige gekibbel vooraf 
gegaan over de vraag wiens sector bij het prijsbeleid had gefaald. Mansholt 
meende dat de prijsbeheersing in de voedselsector goed was gelukt, de bon
nen altijd waren gehonoreerd en een gemiddelde verlaging van 5% was be
reikt. De bedrijfschappen op voedselgebied, die verordenende bevoegdheid 
hadden, droegen bij tot een regelmatige voorziening met producten. Drees 
had echter opgemerkt dat het ondernemersbelang in deze schappen te over
wegend was, zodat prijsverlaging in die sector moeizaam was. Voor de in
dustriesector kwam Huysmans op, die wees op het leger controleurs (900 
man) dat hij in dienst had om de prijzen in de hand te houden. De vraag of 
vergroting van de arbeidsproductiviteit, mogelijk door de investeringen uit 
de goede winsten, altijd moest leiden tot prijsverlaging was omstreden en 
bleef onbeslist: Lieftinck vond prijsverlaging in dat geval voor de hand lig
gen, Mansholt voor zijn sector niet.63

Hoewel de regering het nodige had gedaan op het gebied van de lonen en 
prijzen in de eerste helft van 1947, waaruit bleek dat de overheid niet blind 
was voor de geleidelijk opkruipende prijzen die de koopkracht van de ge
fixeerde lonen ondermijnden, waren de effecten van dit beleid niet groot 
genoeg om de spanning tussen lonen en prijzen te verminderen. Het prijs
beleid bleef omstreden. Ook al kon worden geconstateerd dat conform de be
sluiten van de REA productie in "utility"- (=standaard-) uitvoering met 
voortvarendheid was aangepakt en in het najaar van 1947 had geleid tot een 
prijsverlaging van gemiddeld 10% voor artikelen als dekens, glas- en aarde
werk en meubelen, tot verlaging van de prijzen in het algemeen via de door 
de REA aanbevolen margeverlaging was het niet gekomen. De "utility"- 
goederen waren daarbij vaak te onaantrekkelijk geproduceerd en soms in te 
kleine omvang om te kunnen spreken van een succes van de regering in de 
slag om de prijsverlaging. Reden genoeg voor regering en parlement om 
aan het loon- en prijsbeleid in de tweede helft van 1947 alle aandacht te 
schenken, te meer daar de onrust onder de bevolking over dit beleid dreigde
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samen te vallen met de snel groeiende deviezenproblemen. De juist in 1947 
goed op gang gekomen economische bedrijvigheid leek ernstig te worden 
bedreigd.

e . De regeringspolitiek inzake de lonen en prijzen na een jaar in kabinet 
en parlement gewogen

De aanhoudende klachten vanuit de vakbeweging over de hoge winsten 
in het bedrijfsleven hebben Drees er toe gebracht in de REA op 13 augustus
1947 te stellen dat een straffere prijsbeheersing ofwel een lossere loonpoli
tiek de enige uitweg uit de impasse waren. Hiertegenover stond de opvat
ting van Huysmans dat verruiming van het aanbod een oplossing bood die 
een prijsverlagingspolitiek overbodig zou kunnen maken. Het zou bij de 
uitwisseling van opvattingen zijn gebleven, ware het niet dat Mansholt 
aandrong op het nemen van beslissingen inzake de landbouwprijzen. In 
hoofdstuk VII (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) in dit boek 
wordt aangegeven dat halverwege 1947 duidelijk was geworden dat de land
bouw bij de geldende prijszetting voor landbouwproducten in de problemen 
zou komen. Aangezien de medewerking van de producenten op het terrein 
van de voedselvoorziening eerste voorwaarde was voor het slagen van de 
rantsoenerings- en prijspolitiek, waarvan de loonpolitiek weer was afgeleid, 
was het zaak zo snel mogelijk de boeren betere prijzen te geven voor een 
aantal producten.64 Beel en Drees begrepen dat daarmee het hele loon- en 
prijsbeleid op de helling dreigde te komen. Dit beleid was alleen maar te 
redden als de noodzakelijk geachte prijsverhogingen voor melk en aardap
pelen, waarom Mansholt had verzocht, zouden worden gecompenseerd 
door prijsverlagingen van industriële goederen in het pakket van eerste le
vensbehoeften (b.v. textiel, dekens), zoals Lieftinck dan ook vroeg. Lieftinck, 
die de subsidies zo mogelijk wilde verminderen, drong aan op rationalisatie 
in de agrarische sector om tot prijsverlagingen te komen. Aan de andere 
kant erkende hij de nood op het platteland. Men kon echter moeilijk wach
ten totdat de marktverhoudingen of rationalisatie tot prijsverlagingen had
den geleid. De prijsvaststelling voor de landbouwsector zou immers op 
korte termijn moeten worden gerealiseerd en onmiddellijk de koopkracht 
van de werknemer treffen. De schaarste aan een artikel als graan op wereld
schaal en de deviezenproblemen hadden tegelijk al geleid tot vermindering 
van de toewijzing voor de rantsoenering, zodat de REA uiterst behoedzaam 
moest manoeuvreren om de geprikkelde stemming in het land - met op de 
achtergrond de internationaal precaire toestand van het Koninkrijk door de 
kwestie Indonesië - niet nog verder te verhogen. De vasthoudendheid van 
Mansholt ten behoeve van zijn sector maakte overeenstemming vrijwel 
onmogelijk. Pas nadat Brouwers de REA een schema voor een prijsverla- 
gingsactie voor een aantal industriële producten had voorgelegd en Mans
holt zelf enkele prijsverlagingen voor agrarische producten had voorgesteld, 
kon een beginselakkoord over de voortzetting van het loon- en prijsbeleid 
worden bereikt, waarbij de agrarische sector tegemoet was gekomen, con
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form de aandrang van het parlement in september 1947 (zie hoofdstuk 
VII).65

De REA besloot op suggestie van minister Neher om rechtstreeks een be
roep te doen op de betrokkenen in handel en industrie om te komen tot een 
prijsverlaging, alvorens definitief te beslissen inzake het landbouwprijsbe- 
leid. Op 30 oktober 1947 vond overleg plaats tussen Beel, Drees, Lieftinck, de 
secretarissen-generaal van de ministeries van Landbouw, Economische Za
ken en Sociale Zaken, verder Brouwers én toplieden van de hoofdgroepen 
Industrie en Handel. Nadat Beel duidelijk had gemaakt dat verlagingen 
noodzakelijk waren om de prijsverhogingen in de landbouw te kunnen 
doorvoeren, heeft Drees de te groot geachte winsten aan de orde gesteld. Die 
winsten veroorzaakten grote spanningen op het loonfront, terwijl juist een 
stabiele ontwikkeling van de lonen de sociale rust had verzekerd. Van de 
kant van het bedrijfsleven werd veel winst als schijnwinst betiteld - de in
vesteringen vergden hoge bedragen, vanwege de hoge wereldmarktprijzen 
voor industriële installaties, die vermoedelijk in de toekomst niet rendabel 
zouden zijn - en werden de marges in de handel eerder te klein genoemd. 
Men bepleitte van die kant de afschaffing van de subsidies (de werknemers 
zouden alleen een toeslag krijgen) en van het rantsoeneringssysteem. Van 
de kant van de regering is hierop betoogd dat slechts sociale onrust en 
problemen in de algehele voorziening moesten worden gevreesd als men 
op dat moment die weg zou opgaan. Evenmin was de regering bereid ge
dachten over de invoering van een arbeidsplicht of de verlenging van de 
arbeidsduur in overweging te nemen. Drees meende dat het ene idee een 
groot ambtelijk apparaat zou vergen en veel weerzin zou oproepen en het 
andere idee de medewerking van de werknemers vergde. Overigens was in 
Engeland gebleken dat verlenging van de arbeidsduur eerder tot verlaging 
van de productiviteit had geleid dan tot verhoging. Tenslotte gingen de 
hoofdgroepen Industrie en Handel akkoord met een program tot verlaging 
van de prijzen.

Om het goede voorbeeld te geven besloot de REA enkele weken later een 
enkel tarief bij de PTT te verlagen - Neher zei de geringe winst bij het bedrijf 
nodig te hebben voor investeringen, waarmee hij de argumenten van de 
hoofdgroep Industrie overnam - en de abonnementsprijs bij de NS met 15% 
te verlagen. Mansholt bood niet meer aan dan het verlagen van de groente- 
prijs (via verlaging handelsmarges).66 De prijsverlagingsactie in de industrie 
had effect. Philips NV maakte op 4 november 1947 bekend dat in overleg 
met het directoraat-generaal van de Prijzen een belangrijke vrijwillige prijs
verlaging zou worden doorgevoerd. Het d.g. had tegelijk de handelsmarges 
verlaagd om de consument van de prijsverlagingen te laten profiteren. 
Soortgelijke prijsverlagingen werden ook in sommige andere bedrijfstakken 
aangekondigd en ook wel uitgevoerd. Zoals Brouwers op een persconferen
tie op 26 november 1947 in Den Haag verklaarde zou de prijsverlagingsactie, 
die mikte op een verlaging van gemiddeld 10%, niet tot een grote verbete
ring van de koopkracht kunnen leiden vanwege de prijsverhogingen in de 
agrarische sector (met ingang van 17 november 1947 waren de zuivelprijzen
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verhoogd, zie hoofdstuk VII in dit boek), waartoe de regering inmiddels be
sloten had. Volgens Brouwers moest men, gezien de hoge wereldmarktprij
zen, van verdere prijsverlagingen geen hoge verwachtingen hebben. Er was 
geen reden tot optimisme.67

Dat de industrie en handel over nogal royale marges beschikten bleek niet 
alleen uit de bereidheid van deze sectoren in het voorjaar van 1947 om de 
lonen te verhogen en uit deze actie tot verlaging van de prijzen uit het na
jaar van 1947. In 1948 zou blijken dat er nog wel meer afkon. Zoals in 
hoofdstuk VII is beschreven hing de actie voor prijsverlagingen eind 1947 
direct samen met het streven om eenmalig compensatie te vinden voor de 
stijging van sommige voedselartikelen. De verdere hulp aan de land- en 
tuinbouw en de verbetering van de lonen van de landarbeiders, waarover 
de regering en de Stichting voor de Landbouw begin 1948 een akkoord had
den bereikt, moest worden betaald uit de opbrengsten van enkele verhogin
gen van belastingen als de ondernemingsbelasting, de tabaksaccijns en het 
weeldetarief van de omzetbelasting. Het loon- en prijsbeleid is hierdoor niet 
aan het wankelen gebracht: de belastingverhogingen mochten immers niet 
worden door berekend in de prijzen en dienden ten laste te komen van de 
winsten. Vanwege de nadelen die hij vreesde voor de interne financiering 
van het bedrijfsleven heeft de minister van Economische Zaken zich tegen 
de verhoging van de ondernemingsbelasting uitgesproken. Er zijn echter 
geen aanwijzingen dat deze geringe verhoging het bedrijfsleven ook maar 
enigszins in moeilijkheden heeft gebracht.

De Kamers over het loon- en prijsbeleid 1947-1948
Bij de algemene politieke beschouwingen in het najaar 1947 kwam het 

loon- en prijsbeleid uitgebreid in de Tweede Kamer aan de orde. De vraag 
was immers of het straffe loon- en prijsbeleid van het kabinet-Beel na een 
jaar een succes kon worden genoemd. Die vraag was des te actueler, aange
zien nog in september 1947 in de Tweede Kamer het prijs- en inkomensbe
leid in de land- en tuinbouw was besproken en de Kamer bij moties 
(Vondeling, PvdA; Groen, KVP) had uitgesproken dat een betere prijszetting
- ook door middel van overheidssteun - moest zorgen voor een redelijk in
komen van boeren en tuinders (zie hoofdstuk VII). Aangezien de financiën 
voor deze Kamerwensen ergens vandaan moesten komen, kon de Kamer - 
meer speciaal de KVP-fractie, waarin het "groene front" het best vertegen
woordigd was - er niet omheen om de gevolgen van de eigen aanbevelingen 
aan de regering onder ogen te zien. Dat betekende concreet dat men ofwel 
moest bepleiten om van het straffe loonbeleid af te zien teneinde aldus door 
een loonronde de burgers in staat te stellen de hogere prijzen voor voe
dingsmiddelen te betalen ofwel op prijsverlagingen moest aandringen, 
waardoor bij gelijkblijvend loon de hogere prijs voor het agrarisch product 
werd gecompenseerd door prijsverlaging van het industriële product. Die 
twee visies waren in de Kamerdebatten te onderscheiden.

Zo beval de KVP-fractie in het Voorlopig Verslag en in de plenaire zitting 
bij monde van Andriessen het loslaten van de loonstop aan, gezien het uit
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blijven van werkelijke prijsverlagingen, de ontwikkelingen van de produc
tiviteit in eigen land en de loonontwikkelingen in landen als België - eerste 
afzetgebied van Nederland - en Engeland. Aldus kon de spanning tussen lo
nen en prijzen worden opgelost, die de regering volgens Andriessen ten on
rechte bagatelliseerde. De regering voelde natuurlijk niets voor dit voorstel 
uit de KVP-hoek.68 Zij ontkende niet dat de prijsstijging voor grondstoffen 
op de wereldmarkt verlaging van het prijspeil in Nederland had doen mis
lukken. Aan de andere kant waren door allerlei maatregelen de werkelijke 
inkomsten van de Nederlander verhoogd, zodat de spanning tussen lonen 
en prijzen niet zo ernstig was als de KVP-fractie veronderstelde. De regering 
hield vast aan de straffe loon- en prijspolitiek.69 Zij werd bijgevallen door 
Van der Goes van Naters, die handhaving van de loonstop noodzakelijk 
vond. "De wederzijdse groepsbelangen jagen zo de wederzijdse aspiraties 
omhoog, terwijl er geen goederen zijn om die aspiraties te bevredigen." Hij 
drong aan op sanering van de landbouw - waarmee hij steun gaf aan de lan- 
ge-termijn-politiek van minister Mansholt - waardoor de kosten voor het 
voedselpakket zouden gaan dalen. Uiterst links bij monde van Wagenaar 
(CPN) bepleitte én een algemene prijsverlaging én correcties op de lonen en 
pensioenen, op te brengen uit de abnormaal hoge exportwinsten. Daarnaast 
moest extra steun komen voor land- en tuinbouw.70

Opmerkelijk genoeg had de oppositie ter rechterzijde wel kritiek op het 
loon- en prijsbeleid, in zoverre bepaalde groepen daarbij in de problemen 
waren gekomen zoals land- en tuinbouwers en middenstanders, maar zij 
steunde het regeringsbeleid op dit punt. Schouten (ARP) hekelde de al te 
grote soepelheid in de looncorrecties, waardoor "een niet rechtvaardige be
handeling van de diverse groepen naar alle zijden" kon zijn opgetreden. De 
prijspolitiek had voor de een hoge winsten betekend, voor de ander een te 
geringe marge. Tilanus (CHU), die de regering zoveel mogelijk wilde steu
nen, vond de beloning voor landbouwarbeiders achtergebleven bij die van 
industriearbeiders, hetgeen kon leiden tot een uittocht van die werkkrach
ten naar de industrie wat hij een "geestelijk, zedelijk en maatschappelijk" 
gevaar vond. Ook de liberaal Korthals kon akkoord gaan met de straffe rege
ringspolitiek in deze kwestie om de inflatie tegen te gaan. "Deze politiek is, 
om zo te zeggen, het laatste anker, dat het schip van staat voor de ondergang 
behoedt." Zou dit anker worden gelicht, dan zouden zulke elementaire 
krachten de samenleving gaan beheersen, dat het gehele economische en 
sociale leven met vernietiging zou worden bedreigd. Wel vond hij dat er 
wat recht te zetten was in het regeringsbeleid zoals bij de salarissen voor de 
ambtenaren.71

Het overheidsdirigisme werd derhalve door de PvdA en een deel van de 
oppositie gesteund en slechts door de KVP en in mindere mate door de CPN
- die slechts een andere verdeling wilde van de geldstromen binnen het sys
teem van voorschriften - betwist. Toen Beel op 13 en 18 november 1947 de 
Tweede Kamer over het loon- en prijsbeleid mondeling antwoord gaf, was 
de REA inmiddels tot een serie besluiten gekomen, in samenwerking met 
het bedrijfsleven. Beel was hierdoor in staat op de wat gevaarlijk lijkende
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oppositionele taal van de KVP zodanig te repliceren, dat zelfs voor de KVP 
handhaving van de loonstop onontkoombaar was. Tegenover de stijging 
van de prijzen voor landbouwproducten, in samenhang met de wens van 
de Kamer tot verbetering van de inkomens in de landbouw, kondigde Beel 
een reeks prijsverlagingen aan op het gebied van radioartikelen, vervoer, 
schoenen en enkele voedingsmiddelen. Het wonder van prijsverlaging en 
loonsverhoging was echter volgens Beel voor zijn kabinet niet weggelegd. 
Aldus hoopte hij instemming te verwerven bij de Kamer voor het handha
ven van het gehele systeem van de loon- en prijspolitiek, de subsidies 
incluis. Hij wees op de voordelen van een stabiel en laag kostenniveau voor 
de export en voor het behoud van koopkracht van de mensen met een vast 
inkomen. Tenslotte verdedigde Beel het regeringsbeleid tegen de diverse 
verwijten. Zo waren de landbouwlonen ten opzichte van 1938-1939 met 
243% gestegen en in de industrie met 169%, waarbij Beel aantekende dat de 
lonen van landarbeiders vóór de oorlog veel te laag waren. De loonver- 
schillen tussen industrie- en landarbeiders waren door de Stichting voor de 
Landbouw aanvaard. De winsten in de ondernemingen waren volgens Beel 
nodig om de verliezen van de oorlogsjaren te compenseren; die in de ex
portsector werden niet betaald door de binnenlandse verbruiker en beteken
den een "welkome bron van deviezen". Wél zou bekeken worden in hoe
verre de vermindering van de subsidies op de eerste levensbehoeften in 
België goed had uitgepakt: de subsidies in Nederland waren immers slechts 
door de omstandigheden ingegeven. Niet zonder reden verzuchtte Beel aan 
het slot van dit deel van het debat dat het hier betrof "een der grootste zor
genkinderen der regering, waarover zij als het ware dag en nacht in gedach
ten bezig is".72 Evenals het jaar tevoren hadden de Kamers er weinig be
hoefte aan om, nadat de loon- en prijspolitiek uitvoerig was behandeld bij 
de algemene politieke beschouwingen, met name het onwrikbaar geachte 
loonbeleid nog eens met minister Drees te bespreken. Wél kwam Drees er 
op 27 november 1947 in de Tweede Kamer toe, naar aanleiding van de en
kele vraag over dit beleid, Beels betoog nog eens nadrukkelijk aan te vullen. 
Na Indonesië en de deviezenproblematiek was het loon- en prijsbeleid het 
moeilijkste vraagstuk voor de regering, aldus de minister. Bijna alle groe
pen klaagden wel, maar als de ene groep meer ontving, dan ging dat af van 
wat de andere groep kreeg. 'Wij kunnen niet meer verdelen dan er is." Al
leen door verhoging van de productie kon werkelijke welstand worden be
reikt: betere woonruimte, meer voedsel, meer kleding, meer brandstoffen. 
Het beleid was erop gericht om inflatie te voorkomen, de arbeidsrust te be
waren en de exportpositie van het land te verzekeren. Juist prijsverlagingen 
waren het aangewezen middel om de personen met vaste inkomens te hel
pen. Dat de prijsverlagingen in 1947 nog weinig hadden opgeleverd weet 
Drees aan factoren als de prijsverhogingen op de wereldmarkt en de slechte 
oogsten in de agrarische sector. Toch bleef Drees overtuigd dat de winsten 
"dikwijls te hoog zijn geweest" en dat daarom de mogelijkheden om tot 
prijsverlaging te komen nog niet waren uitgeput, een interessante stelling, 
die later door zijn collega van Economische Zaken niet werd gedeeld (zie
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hieronder). Drees had gelijk met zijn opmerking dat het beginsel van de 
loon- en prijspolitiek van het kabinet in het parlement "nauwelijks bestrij
ding" had gevonden, al kon men twisten over de resultaten ervan, speciaal 
in het geval van de beloning in de agrarische sector. Zelf was hij van oordeel 
dat de loon- en prijspolitiek bevredigend functioneerde - ook al waren er 
fouten gemaakt - en dat "de medewerking, die wij van de zijde der vakorga
nisaties in dit opzicht ondervinden", grote waardering verdiende.73 De 
Tweede Kamer heeft zich van de noodzaak om de geleide loon- en prijspo
litiek voort te zetten laten overtuigen, evenzo de Eerste Kamer, na een kort 
debat over dit deel van het regeringsbeleid.

Stond het algemene kader van het regeringsbeleid inzake lonen, prijzen 
en subsidies vast, dat sloot een debat over de invulling van het prijsbeleid - 
het enige van deze drie delen van het beleid, dat immers voor een beleids
ombuiging (naar beneden!) ter discussie stond - niet uit. Bij de behandeling 
van de begroting van Economische Zaken heeft dan ook in de Tweede Ka
mer op 10 en 11 februari 1948 tussen Nederhorst (PvdA) en de nieuwe mi
nister van Economische Zaken, Van den Brink (KVP), een pittige gedach- 
tenwisseling plaats gevonden over de vraag hoe vorm gegeven kon worden 
aan een betere controle op de bedrijfswinsten om te komen tot prijsverla
gingen.

Al in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de Rijksbegroting-
1948 had de PvdA-fractie suggesties gedaan om de organisatie rondom de 
prijsvaststelling te verbeteren en vooral in de openbaarheid te brengen en 
aan openbare controle te onderwerpen. In de eerste plaats werd gedacht aan 
een centraal bedrijfsorgaan, dat na de betrokken bedrijfstak te hebben ge
hoord en de beschikking te hebben gekregen over alle ambtelijke gegevens, 
de minister van advies zou dienen. Bij verschil van mening tussen dit be
drijfsorgaan en de regering zou het advies van het orgaan gepubliceerd 
moeten worden, bijvoorbeeld in de Staatscourant. Een aparte vaste kamer
commissie zou deze zaak moeten onderzoeken en van haar bevindingen de 
Kamer verslag moeten uitbrengen. De KVP-fractie voelde hiervoor niets: 
men liep hiermee vooruit op de totstandkoming van de PBO. De regering 
nam deze zienswijze over en voegde daar nog aan toe dat "een systemati
sche inschakeling in de uitvoering van het regeringsbeleid de Kamer op de 
stoel van de regering (zou) brengen". Het recht van interpellatie bood de 
Kamer genoeg mogelijkheden het prijsbeleid kritisch te volgen.74

De PvdA, daarin ongetwijfeld aangespoord door de anti-duurtecampagnes 
van het NVV, bleef vasthoudend in het streven de prijzen en bovenal de 
hoge exportwinsten aan te pakken, zoals verwoord in het Voorlopig Verslag 
op de begroting van EZ voor 1948. "Het is in hoge mate onbillijk, dat fabri
kanten, aan wie het door overheidssubsidies op de voedingsmiddelen mo
gelijk wordt gemaakt relatief lage lonen te betalen en daardoor goedkoper te 
produceren dan hun concurrenten in het buitenland, hun winsten, die al
thans gedeeltelijk zijn gemaakt dank zij de schatkist zwaar belastende over- 
heidsubsidies, zonder meer mogen behouden."75 Uit de Memorie van Ant
woord van minister Huysmans werd duidelijk dat hij het bedrijfsleven niet
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met nog meer ambtelijke controles wilde belasten. De vraag was ook of er 
een sluitende regeling viel te maken om ontduiking van de prijsvoorschrif- 
ten op juridische gronden te voorkomen. Een alomvattende productiewet, 
zoals de PvdA die wenste en ook wel door Huysmans in overweging was 
genomen, zou hem niet meer bevoegdheden opleveren dan hij al had. Een 
snellere berechting van economische delicten, waarvoor een wetsontwerp 
was gemaakt, zou effectiever zijn, aldus de minister.76

De ontwijkende reactie van Huysmans moet de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer, toch al ontstemd over de wijze waarop voorstellen tot meer 
openbare controle op de prijszetting naar de prullenbak waren verwezen en 
enigszins onder druk gezet door de wijze waarop de CPN-fractie - via Wage
naar - met lijsten van winstpercentages en dividenduitkeringen was geko
men die als zodanig niet bestreden werden en die ongetwijfeld bij de werk
nemers de nodige onrust hebben gezaaid (in de Stichting van de Arbeid 
waren de winsten reden om de loon- en prijspolitiek eind 1947 ter discussie 
te stellen), ertoe gebracht hebben om de hele zaak van de prijsontwikke
lingen, de prijscontrole en de (mogelijk te) hoge winsten eens flink aan te 
pakken.77 De econoom Nederhorst (PvdA) kwam op 10 februari 1948 tot het 
volgende betoog. "Ik heb zelf niets tegen een winststreven - beter gezegd: 
streven tot inkomens- en positieverbetering - wanneer dit binnen redelijke 
grenzen blijft." "Waar ik bepaald bezwaar tegen heb, is het overtrekken van 
het winststreven in deze zin, dat men het als de natuurlijkste zaak van de 
wereld beschouwt, dat er voor de ondernemers maar één manier is om hen 
te krijgen tot het nakomen van hun nationale plicht. En dit middel is, hun 
het lokaas voor te houden van meer winst, wanneer zij hun plicht om meer 
te produceren nakomen." Als er van de arbeiders loonmatiging werd ge
vraagd, waarom kon er van de ondernemers dan geen winstmatiging wor
den gevraagd? Om een beter inzicht te hebben in de prijsvorming en de 
winststop bij de industrie, wilde Nederhorst in deze sector een onderzoek 
naar de bedrijfsuitkomsten, op analoge wijze als dit in de landbouw (zie 
hoofdstuk VII, slotparagraaf) en voor de middenstand (via het Economisch 
Instituut voor de Middenstand) geschiedde. Branchegewijze moesten de 
gemiddelde bruto- en winstcijfers over een bepaald jaar op tafel komen, 
waarbij de nodige discretie vanwege de concurrentie zou moeten worden 
betracht. Nederhorst diende op 12 februari 1948 een motie in, waarbij de re
gering werd gevraagd ernstig in overweging te nemen om dergelijk cijfer
materiaal op korte termijn te doen verzamelen.78

Minister Van den Brink, die op 19 januari 1948 Huysmans was opgevolgd, 
voelde hiervoor niets. Hij ontried de Kamer deze motie te steunen. Voor 
zover dit werk al mogelijk was, geschiedde dit "dagelijks bij het directoraat- 
generaal van de Prijzen". Als men het onderzoek dat Nederhorst beoogde 
goed wilde doen, moesten de bedrijven individueel worden onderzocht, wat 
ondoenlijk was. In de industrie waren immers te grote verschillen, terwijl 
men in de landbouw - waar slechts een beperkt aantal producten wordt 
voortgebracht - met een aantal representatieve bedrijven kon volstaan.79 
Nederhorst handhaafde zijn motie. Hij herinnerde er aan dat grote onder
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nemingen weigerden op verzoek van de prijsbeheersing de winst- en ver
liesrekening over te leggen en dat de prijsbeheersing er voor terugschrok 
door te tasten, uit vrees om, als het tot een juridisch gevecht zou komen, dit 
te verliezen. Bij Nederhorst ging het er bovendien om met het oog op de te 
volgen investeringspolitiek het parlement te kunnen laten beoordelen hoe 
groot de stille reserves waren die bij de bedrijven aanwezig waren en voor 
snelle investering konden worden gemobiliseerd. Dit wilde Nederhorst 
doen via het onderbrengen van de reserves bij de Herstelbank, van waaruit 
bedrijven, wier noodzaak tot uitbreiding prioriteit verdiende, vanuit het al
gemeen belang beschouwd, konden worden geholpen. Hij zag geen oorza
kelijk verband tussen hoge rentabiliteit en urgente uitbreidingsbehoefte. 
Van den Brink echter hield kortweg voet bij stuk in de mening "dat de kos
ten en moeilijkheden, die aan een dergelijk onderzoek verbonden zijn, niet 
tegen de voordelen, wat de opgeleverde resultaten betreft, zouden opwe
gen".80 De motie van de socialist Nederhorst werd vervolgens met 44 tegen 
28 stemmen verworpen, waarbij PvdA en CPN voor stemden en de achter
ban van Romme, Tilanus, Schouten en Bierema één front vormde ter ver
dediging van de onafhankelijkheid van de ondernemer. Kortenhorst (KVP) 
had tevoren gezegd dat de PBO - dat wondermiddel voor alle sociaal-econo
mische kwalen (zie hoofdstuk V) - op het door Nederhorst bedoelde vlak 
veel werk zou kunnen doen (zoals in het drukkerijwezen iets dergelijks be
stond). Haken (CPN) had zijn steun toegezegd, ook al vond hij dat door het 
ontbreken van een goede economische medezeggenschap van de arbeiders 
in de bedrijven een zuiver beeld van de toestand van de bedrijven niet kon 
worden verkregen.81

Door deze nederlaag bleef niet alleen het spook van de hoge winst levend, 
maar ook werd de PvdA beroofd van de illusie ooit de winst in de richting 
van de meest gewenste uitbreiding te kunnen sturen. Nederhorst vertolkte 
voor zijn fractie, aanknopend bij het vooroorlogse Plan van de Arbeid, grote 
bezorgdheid over de bevolkingstoename, die industrialisatie en investe- 
ringsplanning vereiste, terwijl de regering blijkens de Memorie van Ant
woord van Van den Brink zich passief opstelde en eerst de ontwikkelingen 
rondom het Marshall-plan en de kwestie-Duitsland wilde afwachten. Van 
den Brink zag in deze achtergedachten van het socialistisch Kamerlid bij 
deze motie niets. De overheid moest niet het risico van het productie- 
resultaat overnemen. "Ik hecht zeer grote waarde aan de interne financie
ring in verband met de toekomstige industrialisatieplannen", aldus de mi
nister.82 Aan de hand van cijfers toonde hij aan dat het bedrijfsleven bezig 
was het land uit de put te helpen. Van een algemene belasting van de export 
moest Van den Brink derhalve niets hebben. Het was al moeilijk genoeg het 
zwakke exportpakket overeind te houden. De winst op de export was een 
stimulans om tot opvoering van de export te komen. Daarbij wees hij erop 
dat de spaaractiviteit te gering was, zodat de winsten, uit de binnenlandse 
afzet en de export, nodig waren. Dat er relatief hoge winsten in sommige be
drijven en sectoren werden gemaakt, ontkende Van den Brink niet, maar 
men moest de financiële spankracht van de bedrijven niet uithollen. Veel
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winst was bedrijfseconomisch geen winst, omdat nog moest worden afge
schreven op de prijscalculatie.83

Tenslotte kwam Van den Brink tot een stelling in dit debat die, aangezien 
hij nog enige jaren leiding zou geven aan EZ, richtinggevend is geweest bij 
het herstelbeleid in Nederland en zijn uitwerking niet heeft gemist op het 
loon- en prijsbeleid. In antwoord op vragen van Kupers (PvdA) meende hij 
dat een verbetering in de importprijzen en arbeidsproductiviteit niet on
middellijk ten goede moest komen aan de stijging van het gemiddelde 
voorzieningsniveau per hoofd van de bevolking, waarmee hij in wezen een 
van de uitgangspunten van de loonstop-1946 onderuit haalde: een loon
ronde was mogelijk bij arbeidsproductiviteitsverbetering. Voor Van den 
Brink gold dat eerst een hechte basis voor het economisch herstel in de toe
komst moest worden gelegd - dat wilde zeggen dat eerst de bedrijven van 
deze verbeteringen moesten profiteren - "en dat pas daarna voor onze kin
deren een behoorlijk welvaartsniveau, zelfs bij een sterke stijging van het 
bevolkingsaantal, is gegarandeerd".84

De KVP-Kamerfractie was bij monde van Kortenhorst met deze stellingen 
van de geestverwante minister zeer ingenomen. Staatsbemoeienis met de 
winsten had dit Kamerlid altijd verafschuwd; het bedrijfsleven moest alle 
ruimte krijgen om de welvaart in het land te verzekeren op lange termijn 85 
De krachtige stellingname van Van den Brink ondergroef het toch al ver
flauwde protest in de Tweede Kamer tegen de prijsontwikkelingen en de 
daar bij sommige fracties levende wens tot loonsverbeteringen te komen, 
zodra dit maar enigszins mogelijk was. De inmiddels tot stand gebrachte en 
hiervoor genoemde prijsverlagingen in sommige sectoren en de ingevoerde 
"stille" loonronde-1947, die hieronder wordt beschreven, moeten de Kamer 
tenslotte hebben gewonnen voor het beleid van deze minister, dus ook voor 
diens prijsbeleid.

De toegenomen spanning tussen lonen en prijzen was wel degelijk ver
minderd, al heeft de regering in het najaar van 1947 tegenover het parle
ment deze spanning eerst ontkend en de wens om tot loonsverhoging te 
komen in wezen beschouwd als ten dele voortvloeiend uit onderlinge na
ijver en slecht begrip voor de problemen van het land. De prijsverlagings- 
campagne van eind 1947 en de "stille" loonronde-1947 bewezen echter dat de 
regering eigenlijk ook wel erkende dat de arbeidsrust en de snel stijgende 
arbeidsproductiviteit verstoord konden worden, wanneer niets gedaan werd 
om de koopkracht van de gemiddelde werknemer te behouden en te ver
beteren.

ƒ. De "stille" loonronde van eind 1947
Omdat de politiek gericht op prijsverlagingen geen succes was in 1947, de 

roep om loonsverhogingen niet was verstomd en de mogelijkheden voor 
looncorrecties op basis van de richtlijnen van eind 1945 en de prestatiebelo
ning waren uitgeput - hieraan waren plafonds gesteld -, was de enige oplos
sing het herzien van het beloningsstelsel. De regering had hiervoor het 
groene licht gegeven in het kader van het stimuleren van de productiviteit
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en om hetgeen zwart betaald werd zoveel mogelijk te witten. De metaal
sector liep in de beloning, "wit" en "zwart", voorop. In deze sector was het 
niet zo'n probleem de lonen in het door de regering gestelde kader te verbe
teren. Anders lag het met sectoren die door gebrek aan materialen geen grote 
productiviteitsverhoging zouden kunnen laten zien, maar waar toch door 
het gebrek aan arbeidskrachten "zwarte" lonen werden betaald, zoals in het 
bouwbedrijf. Aanpassing van deze categorie bedrijvigheid aan de metaalsec
tor was echter onvermijdelijk. Aangezien de regering een algemene loon
ronde op dat moment wilde vermijden - de overheid zelf voelde voor haar 
personeel daar niets voor en voor de sector landbouw zou dat zonder pro- 
ductiviteitsstijging alleen maar tot prijsverhoging in de voedselsector en 
problemen op de exportmarkten kunnen leiden -, was herziening van de 
normen van 1945, waarbinnen het College van Rijksbemiddelaars de belo
ning mocht goedkeuren, de enige uitweg. Dat betekende concreet dat gezocht 
moest worden naar de aanpassing van de groepen onderling, waarbij de 
grootmetaal trekpaard zou zijn, naar het herzien van de gemeenteklasse-in- 
deling en naar een nieuwe beoordeling van de beloning van tijdloners in 
vergelijking met de favoriete tarief werkers. De bespekingen in de loop van 
1947 tussen de looncommissie van de Stichting van de Arbeid en het Col
lege van Rijksbemiddelaars op verzoek van de interdepartementale com
missie van lonen en prijzen liepen in november 1947 uit op het herzien 
van de richtlijnen van de tweede fase van de loonronde van 1945. Zoals al 
eerder in dit hoofdstuk beschreven (par. Il.b) zagen enkele groepen, zoals 
bouwvakkers in Amsterdam hun "zwarte" voordelen onvoldoende gecom
penseerd door deze loonronde. In Amsterdam ontstond daardoor een ar
beidsconflict van geringe omvang. Aan de wensen van de bouwvakker is 
ten dele tegemoet gekomen. Dit correctieschema in het beloningssysteem is 
in de literatuur bekend als de stille of tweede loonronde, omdat ruchtbaar
heid aan deze algemene loonronde achterwege is gebleven en de overheid 
eind 1947 alle publiciteit heeft gericht op een prijsverlagingscampagne in 
samenhang met een nieuwe prijsregeling en beloningsstructuur in de land
bouw (zie hoofdstuk VII).86

Voor het bedrijfsleven kwam men in dit overeengekomen correctiesche
ma op de regellonen tot de volgende richtlijnen: een geringe uurloonstij- 
ging van 2 cent, die gebruikt kon worden voor de bijdrage aan het bedrijfs
pensioenfonds; aangezien in de praktijk de verschillen in beloning naar 
gemeenteklasse-indeling (waarvoor de verschillen in huur een belangrijke 
grond vormden) soms te groot waren, mochten die worden teruggebracht, 
hetgeen een kleine loonsverhoging voor de lagere gemeenteklassen bete
kende; de verschillen tussen geschoold en ongeschoold, die voor veel groe
pen onevenwichtig waren gegroeid, zouden worden bijgesteld; er werden 
bedragen bepaald voor de beneden- en bovengrens voor de beloning van 
beneden-normale en hogere prestaties, zonder het geldend uurloon aan te 
tasten. Alles bijeen leverde dit - na de 1% loonstijging over de periode de
cember 1946-juni 1947 - een verhoging van de regellonen op over de periode 
juli 1947-februari 1948 van 5%. In het hoofdstuk Binnenlandse Zaken is be-
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schreven dat minister Witteman voor de ambtenaren begin 1948 tot kleine 
correcties is overgegaan, die in effect overeenkwamen met hetgeen in het 
bedrijfsleven tot stand was gekomen: een kleine verhoging. Concreet bete
kende deze "stille" loonronde dat de loonstop-1946 een jaar na afkondiging 
was doorbroken, zij het naar de normen die Beel als grondslag voor een 
loonstijging had aangeduid: de productiviteitsstijging was in het bedrijfsle
ven op 8% voor 1947 uitgekomen. De campagne van eind 1947 om tot prijs
verlaging te komen had effect - zeker ook voor de overheid vast te stellen 
tarieven als die bij de NS -, zodat de stijging van enkele prijzen van land
bouwproducten (melk) niet tot koopkrachtverlies leidde. Integendeel. Ge
steld kan worden dat de koopkracht gemiddeld iets verbeterd was. De gelei
delijke verruiming in het aanbod - in 1948 zouden een aantal eerste levens
behoeften uit de distributiebeperkingen worden genomen - dank zij het 
snelle voortgezette proces van economisch herstel zorgde er tenslotte voor 
dat de "sellers-market" met de daarbijbehorende prijsontwikkelingen op de 
nieuwe grenzen van de ontstane concurrentie stootte, hetgeen bijdroeg aan 
de vermindering van de psychologische component in de spanning tussen 
lonen en prijzen. De door het volgend kabinet definitief ingezette aanval op 
de subsidies kon daarom met een eenvoudige algemene loonronde als com
pensatie (Joekesgulden) slagen.

g. Het subsidiebeleid
In de Inleiding is al vermeld dat de nadelige saldi van de subsidiefondsen 

een zware last vormden voor de kas van het rijk. Op de Rijksbegrotingen 
voor 1947 en 1948 nam de suppletie op het Landbouwegalisatiefonds een 
opvallende plaats in. Onder de Buitengewone Dienst I, Uitgaven en ont
vangsten van aflopend karakter, was deze post voor de begroting van 1947 
geraamd op 282 miljoen gulden (hetgeen 230 miljoen te laag was, zo bleek al 
in het begrotingsjaar 1947 zelf) en voor 1948 op 498 miljoen gulden, wat men 
moet vergelijken met de 2.3 miljoen gulden voor de uitgaven van de Ge
wone Dienst (geraamd) voor 1948 om de omvang van dit bedrag (ruim een 
derde van het totaal nadelig saldo van de Rijksbegroting-1948) te kunnen 
zien. Het hoge peil van deze subsidie voor achtereenvolgende jaren weer
sprak de na 1945 bij de beleidsmakers in Den Haag algemeen levende ver
wachting dat de hoge prijzen voor voedsel, kolen en dergelijke, belangrijke 
bestanddelen in de kosten van levensonderhoud, slechts een tijdelijke 
schaarste weerspiegelden en dat daarna een ruimer aanbod een daling van 
de prijzen zou inluiden, precies als na de Eerste Wereldoorlog was geschied. 
Dat betekende dat men rekening moest houden met blijvend hogere prijzen 
voor importgoederen (grondstoffen, halffabrikaten, industriële producten). 
Tegelijk betekende dat ook dat in zoverre Nederlandse producten geëxpor
teerd werden hogere prijzen konden worden bedongen (vgl. de klachten 
over de hoge exportwinsten). Om een plaats op de exportmarkt te veroveren 
leek het echter raadzaam, zolang arbeidsintensief en niet optimaal werd ge
produceerd, te blijven streven naar lage arbeidskosten en derhalve naar lage 
kosten voor de eerste levensbehoeften. De subsidies konden derhalve niet
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worden gemist, al mocht worden gehoopt dat verbetering van de inkomens 
door verhoging van de productiviteit vooral gebruikt kon worden om tot 
subsidieverlaging te komen. Die toeslagen hadden slechts ten dele betrek
king op artikelen die met deviezen moesten worden gekocht, zoals brood
graan uit de VS en brandstoffen uit verschillende landen. Het grootste deel 
van het subsidiebeleid kwam in Nederland neer op een interne herverde
ling van de nationale middelen via de staat over producent, handelaar en 
consument, b.v. bij melk of steenkool uit Limburg. Het hoge begrotingste
kort in de eerste na-oorlogse jaren wees er echter op dat subsidies, voor een 
groot deel verantwoordelijk voor het tekort, op de toekomst werden afge
wenteld (leningen). Toen bleek dat een wereldwijde prijsdaling uitbleef en 
de internationale ruilverhoudingen zich hadden geconsolideerd kon daar
om de vraag niet uitblijven of het niet verstandiger was het ingewikkelde 
subsidiesysteem, tegelijk liefst met de rantsoenering, te liquideren en ieder
een te confronteren met de werkelijke door de marktverhoudingen gedic
teerde prijzen. Uiteraard diende het loonpeil zodanig te zijn dat de afschaf
fing van de subsidies kon worden opgevangen en moest voorkomen wor
den dat de hele loon-prijsspiraal in beweging zou komen.

Toen op 13 augustus 1947 het loon- en prijsbeleid in de REA aan de orde 
kwam doordat Drees het hele regeringsbeleid op dit terrein afhankelijk stel
de van een betere prijsbeheersing, is ook het subsidiebeleid van de overheid, 
gericht als dat was op geleidelijke vermindering van de subsidies, ter sprake 
gekomen. Het was Lieftinck, beheerder van de staatskas, die met een aantal 
stellingen de lijn op dit punt voor het volgend kalenderjaar bepaalde. Vol
gens hem zou de wereldprijsdaling, die de duur van de subsidiepolitiek zou 
bepalen, zich wel eens niet kunnen voordoen. De prijzen waren al te hoog 
opgelopen om een vergelijking met de periode na 1918 te kunnen maken. 
De economische structuur van Nederland dwong tot een subsidiepolitiek. 
Het bevolkingsoverschot immers kon alleen door industrialisatie worden 
opgevangen, waardoor concurrentie met het buitenland nodig was, via lage 
loonkosten door middel van subsidies. De landbouw kon alleen op Ameri
kaanse wijze ooit rendabel worden, waarvoor het geld ontbrak; dus subsi
dies. Het monetaire effect van al die subsidies was inflatoir. Zuiver econo
mische overwegingen echter konden worden aangevoerd voor het handha
ven van een subsidiepolitiek. Anders lag dat met de psychologische over
wegingen, die wezen op een voorkeur om de gevolgde koers los te laten, 
waarbij Lieftinck kennelijk doelde op zijn al eerder gehanteerde begrip van 
de "schijnwelvaart" in Nederland vanwege de subsidiewaas die de werkelij
ke kosten bedekte. Omdat hij op dat moment in verband met de exportposi
tie een drastische wijziging in de subsidiepolitiek voor schadelijk hield, be
pleitte hij handhaving van het bestaande beleid, onder afkapping van dat
gene wat de overheid kon verlichten. De richtlijn, zoals hij in een vervolg- 
vergadering van de REA op 29 augustus 1947 formuleerde, diende te zijn dat 
de subsidiepolitiek moest worden stopgezet en alleen nog maar moest wor
den gehanteerd om een structurele aanpassing aan de internationale ver
houdingen te bewerkstelligen.87
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Het standpunt van Lieftinck was belangrijk, omdat hij hiermee een lijn 
aangaf voor andere departementen die direct te maken hadden met de sub
sidiepolitiek. Van het consent van Lieftinck was Huysmans afhankelijk 
voor de subsidie op brandstof en Mansholt voor de subsidies aan producen
ten en handelaren in de voedselsector, de grootste slokop van de subsidies. 
Huysmans, die in de REA filosofeerde over de noodzaak in Nederland ver
edelingsindustrieën op te zetten, kon zich in de richtlijn van Lieftinck wel 
vinden, maar wilde de lastenverlichting vooral zoeken in een verminde
ring van de subsidies voor de landbouwers en dergelijke. Waarom zat de 
Nederlandse economie vast aan het gefixeerde agrarisch kostenpeil? Voor 
Mansholt klemde het subsidiebeleid het meest, omdat ook met de Benelux
partners overeenstemming over de agrarische prijzen moest worden be
reikt. In dat kader was subsidieverlaging en dus prijsverhoging nodig, waar
bij kwam dat Mansholt de nodige zorg had voor het inkomen van de land
bouwers, die inmiddels hadden laten weten door de slechte opbrengsten in
1947 in de problemen te zijn gekomen. Aangezien het zowel uit deviezen- 
technisch als uit strategisch-politiek oogpunt onjuist werd geacht voor het 
dagelijks voedsel te zeer afhankelijk te worden van het buitenland - zoals 
Lieftinck en Vos verwoordden - , moest een uitweg gevonden worden, die 
de samenhang tussen het loon- en prijsbeleid met het subsidiebeleid intact 
liet. Daarbij speelde het probleem dat rantsoenverlaging voor de wederop
bouw schadelijk, maar vanwege het snel groter geworden deviezenpro- 
bleem en de toegenomen wereldschaarste aan voedsel onvermijdelijk was. 
Lieftinck voelde er veel voor om luxeconsumptie tegen te gaan en op be
paalde dagen geen vlees of gebak toe te staan. Daarmee kwam echter het in
komen van de middenstander en restauranthouder in het geding. De be
sluiten over het prijsbeleid die op 24 oktober 1947 in de REA zijn genomen 
en die hiervoor zijn weergegeven hebben niet geleid tot subsidieverlaging, 
al werd een subsidieverhoging in ieder geval ontgaan door de consument 
voor het zwaarst gesubsidieerde artikel (melk) meer te laten betalen en 
daardoor de landbouwers een beter inkomen te kunnen geven en de pro
ductie te kunnen verzekeren. Deze prijsverhoging voor artikelen als melk 
en varkensvlees werden door prijsverlagingen op ander terrein gecompen
seerd.88

Het niet verlagen van de subsidies leidde er toe dat in het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer op de Rijksbegroting-1948 door de KVP-frac- 
tie werd gevraagd of de steun op het levensmiddelenpakket, die aan de beter 
gesitueerden werd gegeven, niet zou kunnnen vervallen. De regering 
meende echter dat de ervaring in België met een hantering van een stelsel 
van subsidies, gericht op de laagstbetaalden, had geleerd dat dit technisch 
nauwelijks uitvoerbaar was. Beel heeft op 13 november 1947 in de Tweede 
Kamer, toen hij trots vermeldde dat de export van Nederland zich ten op
zichte van 1946 vrijwel verdrievoudigd had, het subsidiebeleid verdedigd: 
"Hoe lager wij het prijspeil kunnen houden, hoe geringer de kans, dat wij 
straks bij het intreden van een crisis op de wereldmarkt daardoor ernstig 
zullen worden getroffen."89 Dit standpunt divergeerde van dat van Lief-
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tinck, die een onmiddellijke prijsdaling in de wereld vrijwel uitgesloten 
achtte. Wél weerspiegelde het de algemene filosofie achter de economische 
ontplooiing van Nederland, die gericht was op het scheppen van een goed
kope productie.

Beels analyse was aanvechtbaar. Holtrop, President van De Nederland
sche Bank, heeft in zijn jaarverslag over 1947 de subsidiepolitiek gehekeld. 
De prijssubsidies dreigden permanent te worden, omdat de basisprijzen 
zonder die subsidies veel te laag waren, beneden het peil "waarbij onze ei
gen landbouw ooit een bestaan zal kunnen vinden; zij liggen ook ver be
neden het peil dat binnen afzienbare tijd op de wereldmarkt is te verwach
ten". Het grootste bezwaar van Holtrop tegen de subsidies was dat deze geen 
bijdrage waren aan de herverdeling van de inkomens. Indien het zo zou 
zijn dat koopkracht van hogere inkomens naar lagere inkomens werd over
gedragen, was dat volgens Holtrop uit financieel oogpunt te verdedigen. De 
subsidiepolitiek voerde slechts tot een algemene inkomensvergroting, die 
gedekt werd uit buitenlandse leningen of een langzaam inflatieproces "dat 
nooit tot een evenwicht kan leiden". Holtrop bepleitte een geleidelijke af
schaffing van de prijssubsidies, niet te compenseren uit een derde loon
ronde, tenzij de verhoogde lonen zouden worden opgevangen door een 
vermindering van de ondernemerswinsten en niet zouden worden doorbe
rekend in de prijzen.90

Deze gedachte bracht Holtrop in in de REA-vergadering van 12 mei 1948, 
toen het loon- en prijsbeleid wederom fundamenteel aan de orde kwam 
door een nota van de interdepartementale commissie inzake de loon- en 
prijspolitiek. De leden van het kabinet in deze REA bijeen voelden er wei
nig voor om aan het einde van de rit nog te gaan sleutelen aan de rantsoe
nering en de subsidiemaatregelen, waarvan Drees grote sociale onrust 
vreesde. De REA ging akkoord met de instelling van een kleine commissie 
voor het bijstellen van het beleid om een verlaging van de levensmidde- 
lensubsidies tot een bedrag van 350 miljoen gulden op jaarbasis te bereiken. 
Lieftinck had daarop aangedrongen in samenhang met afschaffing van de 
rantsoenering, waardoor een efficiënt gebruik zou kunnen worden bevor
derd. Gebleken was immers dat het bonnensysteem altijd leidde tot maxi
maal gebruik, vaak waar dat niet nodig was, bijvoorbeeld inzake boter.91

Pas eind 1948, onder het volgende kabinet, werden een aantal subsidies, 
zoals voor brood, suiker, zeep en steenkool afgeschaft, of verminderd, zoals 
voor boter en vlees. Nadat de rantsoenering voor fietsen, fietsbanden, ser
viesgoed, glas, schoenen en melk in het voorjaar van 1948 ten tijde van het 
kabinet-Beel was beëindigd, werd in de tweede helft van 1948 die voor 
brood, suiker, thee en zeep opgeheven. Belangrijke artikelen als vlees, kof
fie, tabak, brandstoffen en textiel bleven voorlopig nog op de bon. Ter com
pensatie van de gestegen kosten van levensonderhoud werd in november 
een algemene loonsverhoging van een gulden per week toegekend, die uit 
de winstmarges van de bedrijven diende te worden bekostigd. Van den 
Brink, onder wiens bewind op Economische Zaken de rantsoenering zo snel 
mogelijk grotendeels werd geliquideerd, moest ervaren dat soms oneigen-
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lijke argumenten schuil gingen achter de lange duur van het rantsoene- 
ringssysteem. Veel ambtenaren van de distributiedienst zagen hun bestaan 
in gevaar gebracht en hebben met nota's getracht de minister te overtuigen 
van de noodzaak de distributie in veel gevallen langer te handhaven vanuit 
allerlei fraaie sociaal-economische overwegingen. Door de topambtenaren 
van de distributiedienst nieuwe posities op het departement in het vooruit
zicht te stellen, is het Van den Brink naar zijn mening gelukt de stille boycot 
vanuit de distributiedienst te doorbreken en opheffing van de rantsoenering 
waar het maar enigszins mogelijk was door te voeren.92

h . Conclusie
Het loon- en prijsbeleid ten tijde van het kabinet-Beel kan succesvol wor

den genoemd, indien men alle aspecten die bij dit beleid een rol speelden 
bijeen zet. Allereerst de kwestie van de prijzen. Gelet op de opwaartse druk 
van de prijzen, onder invloed van de wereldmarktprijzen, de loonkosten
stijging, de verlaging van de subsidies in een aantal sectoren, de verhoging 
van de landbouwprijzen om de boeren een redelijk bestaan te garanderen en 
de verhoging van de omzetbelasting had een stijging van de prijzen van 
rond de 7% in 1946-1948 voor de hand gelegen. Gemiddeld was het stijgings- 
percentage beperkt gebleven tot 3%. De prijsstijging was beperkt gehouden 
door de subsidies - gemiddeld per gezin 3,56 gulden bij een gemiddeld 
weekinkomen van een werknemer tussen de 32 en 45 gulden -, die vooral 
de verhogingen van de importprijzen voor bepaalde goederen teniet deden 
(oliën, vetten). De omzetbelasting mocht niet worden doorberekend in de 
prijzen, evenmin de premieverhoging voor de uitbreiding van de kinder
bijslag, de 2% gratificatie van 1947 en de stijging in de steenkolenprijzen. 
Voor een aantal producten was door systematische nacalculatie van de gel
dende prijzen aan de hand van de bedrijfsresultaten prijsverlaging bereikt, 
waardoor de verhoging van de arbeidsproductiviteit aan de consument ten 
goede kwam. Die verhoging in productiviteit was ook in staat zonder ern
stige aantasting van de winsten het verbod op doorberekening van de voor
noemde belasting en dergelijke te kunnen dragen. De consument kon ver
der worden geacht de prijsstijgingen in een aantal sectoren te kunnen ont
gaan door aanschaf van goederen in "utility"-uitvoering - voor dekens was 
in 1948 2/3  van de totale productie in deze uitvoering -, door gebruik te ma
ken van de grotere aanvoer van de goedkopere margarine ter vervanging 
van de duurder geworden boter. In de voedingssector hadden de prijzen, 
onder meer door de subsidieverlaging en de beoogde verbetering van het 
boereninkomen, geen prijsverlagingen te zien gegeven. In de sector van het 
fruit was de prijszetting door het royale aanbod al aan de zeer lage kant. De 
groentehandel had - om wettelijke voorschriften te vermijden (zie de pro
blematiek hierover in hoofdstuk VII) - vrijwillig actie gevoerd om eind 1947 
voldoende wintergroenten tegen lage prijzen te kunnen leveren. Van eco
nomisch en psychologisch belang was de vergrote aanvoer van fietsen en 
banden, waarvoor de regering zich sterk had gemaakt en waaraan bij de de- 
viezentoewijzing prioriteit was gegeven. Hoewel de ernstige klachten over
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de prijzen en de te royaal geachte winsten in de periode 1947-1948 in de 
maatschappij en in het parlement geleidelijk waren verstomd, zou het 
prijsbeleid, gegeven de geleide loonpolitiek, een van de hoofdthema’s in de 
politieke discussie over de sociaal-economische koers van het land blijven.

Het prijsbeleid kan, indien men dit afzet tegenover de loonontwikkeling 
in de periode-Beel, dan wel als geslaagd worden beoordeeld, een prijsverla
ging over de gehele linie, zoals de regering zich bij de afkondiging van de 
loonstop-1946 had voorgenomen, is uitgebleven. In dat opzicht is het prijs
beleid niet gelukt. Het loonbeleid is gelukt in zoverre het op gang brengen 
van de loon-prijsspiraal is vermeden. De regering was echter niet in staat de 
loonstop-1946 onverkort voor de periode 1946-1948 te laten gelden. Doordat 
zoals hiervoor geconstateerd de prijzen in de niet-agrarische sector niet al
gemeen konden worden verlaagd en hier en daar eerder prijsstijgingen te 
zien waren, moest het loonbeleid zoals geformuleerd bij de loonstop-1946 
worden bijgesteld. Genoemd zijn de 2% gratificatie of vacantieuitkering - 
herhaald in 1948 en volgende jaren - en de "stille" loonronde van novem
ber 1947, die voor veel werknemers een kleine verbetering bracht. In de be
rekening van de ontwikkeling van de koopkracht tegenover de prijzen 
moet ook worden rekening gehouden met de invoering van de nieuwe ta
rieven van de loon- en inkomstenbelasting op 1 juli 1947 - zie hoofdstuk IV, 
par. III. 1 in dit boek -, die bij een weekloon van 40 gulden voor gehuwden 
met twee kinderen 2,5% verbetering betekenden. De invoering van de kin
derbijslag voor de eerste twee kinderen kwam voor de groep geschoolde 
werknemers uit op 10% verhoging van het inkomen. Omdat de huren niet 
mochten worden verhoogd, waren al deze verbeteringen en toeslagen meer 
dan voldoende om de prijsstijgingen het hoofd te bieden. Bij verrekening 
van de gemiddelde prijsstijging resulteerde voor de periode-Beel een verbe
tering van de koopkracht voor een gemiddeld gezin met ca. 15%. Tenslotte 
moet in dit verband nog worden gewezen op verbeteringen in het inkomen 
van brede lagen van de bevolking door effecten van andere maatregelen uit 
de periode-Beel. Zo had de noodwet-Drees ook veel verlichting betekend 
voor die gezinnen waarop de bejaarde ouders een beroep hadden moeten 
doen bij de bestrijding van de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. 
Voor een vijfde deel van de bevolking had de invoering van het consu
mentencrediet een belangrijke hulp betekend. Dit crediet behoefde beneden 
het toen geldende sociale minimum niet te worden terugbetaald; boven dit 
minimum werd volgens een oplopende schaal gedeeltelijke of gehele terug
betaling, uitgesmeerd over meerdere jaren, verlangd. Tenslotte zij hier ver
meld dat Andriessen (KVP) in de Tweede Kamer in het najaar 1947, om de 
verwijten over het regeringsbeleid van de kant van de CPN af te straffen, 
met trots vermeldde dat in 1947 58% van het nationaal inkomen toeviel aan 
de loontrekkenden tegen 42% in 1938. De armoede was eerlijker verdeeld.93

De economische toestand was nog niet rooskleurig. De productie was bo
ven die van 1938 gestegen, maar met hulp van een groter aantal arbeiders. 
De arbeidsproductiviteit lag op 80% van die van 1938, terwijl minder dan de 
helft van de waarde van de invoer kon worden betaald uit inkomsten uit
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export. Financiële hulp uit het buitenland kon niet worden ontbeerd, zoals 
in hoofdstuk IV, par. V. 1-2-3, is uiteengezet. Met name het tijdvak 1947-1948 
was een cruciale periode; de export van goederen en diensten ontwikkelde 
zich zeer goed, alleen ontbrak het het land gaandeweg aan de nodige (dol
lar-) credieten om de import van de noodzakelijke goederen en diensten ten 
behoeve van het voortgaand herstel en ontplooiing van de economie voort 
te zetten. Nederland heeft, zoals eerder beschreven, credieten en hulp ge
kregen, waardoor de opgaande lijn in de economie in ieder geval niet abrupt 
werd onderbroken. Wilden die credieten en hulp van buiten een maximaal 
rendement in het land sorteren, dan moest aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Tot die voorwaarden behoorden de rust op het arbeids
front, de verzekering van een zo hoog mogelijke inzet van allen die bij het 
productieproces waren betrokken en het voorkomen van voor de export 
schadelijke ontwikkelingen (inflatie, te hoge eigen consumptie). Het ten 
tijde van het kabinet-Beel gevoerde loon- en prijsbeleid heeft bijgedragen tot 
een stabilisering van de kosten van levensonderhoud, tot vermindering 
van de spanning tussen lonen en prijzen en tot een voldoende voorziening 
in goederen en consumptieartikelen onder de nodige ruimte voor de export, 
terwijl tevens voldoende stimulansen - onder meer door een zichtbare ge
leidelijke verbetering in het levensniveau - werden geboden aan allen die in 
het economisch proces betrokken waren om voort te gaan met het herstel 
van de volkswelvaart. Het parlement heeft in dit proces een waarschuwen
de en aanmoedigende rol gespeeld, waarop de regering onderscheiden heeft 
gereageerd. In een enkel geval heeft het zwaartepunt in de volksvertegen
woordiging, de Tweede Kamer, gemeend het beleid te moeten doorkruisen 
en de regering met moties onder druk te moeten zetten, zoals bij de verbete
ring van de inkomens in de land- en tuinbouw (zie hoofdstuk VII, par. IV). 
De regering is hieraan tegemoet gekomen. Anders lag dat met de parlemen
taire klachten over de prijsontwikkelingen. Nog voordat deze klachten tot 
ontwikkeling waren gekomen was de regering zelf al onder dreiging van de 
arbeidsonrust in de slag gegaan voor een incidentele loonsverhoging en 
vervolgens voor een prijsverlagingscampagne. De vaste hand van Van den 
Brink als minister van Economische Zaken deed vervolgens het gemok bij 
de socialisten in het parlement over de behaalde winsten in het bedrijfsle
ven vanwege de te hoog toegelaten prijscalculaties verstommen. De Kamers 
hebben de geleide loonpolitiek, het prijs- en subsidiebeleid aanvaard.

Er is wel eens een vergelijking gemaakt tussen het Nederlandse model 
voor het aanpassen van de gezwollen hoeveelheid geld tegenover een ge
ring goederenaanbod en de oplossingen die in enkele andere Europese lan
den voor dit probleem zijn gevonden. De Frans-Italiaanse oplossing had 
volgens deze analyse afgezien van een drastische geldzuivering en van een 
langdurige rantsoenering en prijscontroles. Het voordeel van een snelle te
rugkeer tot de vrije economie werd betaald met een "open inflatie" van het 
prijsniveau en met grote politieke en sociaal-economische moeilijkheden. 
De Britse oplossing betrof een drastische geldzuivering en een langdurige 
handhaving van prijs- en rantsoeneringsmaatregelen, die vooral uit het
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oogmerk van nivellering door het Labour-bewind gekoesterd werden. Bud- 
getoverschotten moesten hier de geldhoeveelheid elimineren. De oplossing 
die in Nederland werd voorgestaan behelsde een geldzuivering en geld
blokkering, een geleide loonpolitiek en prijs- en distributiemaatregelen om 
prijsinflatie te voorkomen, waarbij zo snel mogelijke opheffing van die 
controles en rantsoenering werd beoogd (althans: vanaf de periode-Beel). 
Het systeem van de prijssubsidies kon worden teruggebracht tot het oor
spronkelijke doel van het Landbouwegalisatiefonds: de egalisatie van de 
prijsverschillen tussen verschillende producenten.94 Het tijdelijke dirigis
me, nodig om tot evenwichtige financieel-economische verhoudingen te 
komen, kon wijken voor meer vrijheid. Hoewel er ook in de Nederlandse 
politiek wel stemmen zijn opgegaan om hetzij een langer en nog ingrijpen
der dirigisme na te streven (bijvoorbeeld in kringen van de PvdA), hetzij 
het dirigisme snel te beëindigen (bijvoorbeeld in kringen van de KVP), heeft 
de middenkoers, gevolg van het samenbrengen van de twee grote politieke 
groeperingen, de nadelen van het Frans-Italiaanse en het Engelse model 
weten te vermijden en op evenwichtige wijze het economisch herstel en de 
financiële gezondmaking van het land weten te bereiken. De op matiging 
gerichte en derhalve geleide loonpolitiek en het daarop aansluitende prijs
beleid, aangevuld met een kostbare subsidiepolitiek en garantie voor het be
houd van de koopkracht van gezinnen met kinderen (uitbreiding van de 
kinderbijslag), waren hiervan de scharnieren.
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2(1946-1947), nr. 3, sept. 1946, pp. 1-6; ook Pels, a.w., pp. 38-39.

7  Zie het wetsontwerp nr. 603, HTK 1947-1948 Bijlagen; het Voorlopig Verslag werd op 23 
april 1948 uitgebracht; behandeling TK en EK, resp. 27 april en 20 juni 1950; Stbl. 258, 22 juni 
1950.

8  MR 1 okt. 1946, pt. 3 c. Voorstel: verhoging met 25%. Vooral om psychologische redenen af
gewezen door de REA, waarmee Vos akkoord ging.

9 Ontleend aan de Memorie van Toelichting op wetsontwerp nr. 311, HTK 1946-1947 Bijlagen, 
Wijziging Kinderbijslagwet.

Zie W.F. de Gaay Fortman, De kinderbijslagwet, in: ESB  10 nov. 1943; zie de stukken bij 
wetsontwerp nr. 250 HTK-HEK 1938-1939; Duynstee-Bosmans, a.w., pp. 412-413.

11 Drees, EK 12 juli 1946, pp. 18-19 I.

1 2  18e Verslag N V V  1946-1948, pp. 93-94; KAB-verslag 1939-1947, Utrecht 1948, pp. 278-280.

13  Zie P.J. Oud, Het jongste verleden, dl. VI, Assen 1951, pp. 103-104.

14 Zie de behandeling van het wetsontwerp nr. 210, Wijziging van de Kinderbijslagwet in de 
TK, 7 aug. 1916, HTK 1946 II, pp. 127-129 (z.h.st. aangenomen) - idem EK 17 sept. 1946, z. disc. 
en z. h. st. aangenomen (p. 4 I); zie verder vragen-Hooij, d.d. 5 juni 1948, antw. Drees, d.d. 5 juli 
1948, Aanhangsel HTK 1947-1948, nr. 217, pp. 221-222 I. Zie verder: uitspraak Centrale Raad 
van Beroep, 5 mei 1931, A.B. 1931, p. 432, alsook 24 juni, 14 okt. en 21 okt. 1947, A.B. 1947, p. 
366, 616 en 617. Voorstel-Hooij tot invoering van een aparte post op de bcgroting-1948 van SZ: 
TK 26 nov. 1947, p. 480 I; antw. v. Drees, TK 27 nov. 1947, p. 498 I. Gebruik is gemaakt van het 
opstel over dit vraagstuk door C.M.J. Ruijters, Een Zondepotje voor hel natuurlijk kind, in: Po- 
litiek(e) Opstellen, nr. 1, Uitgave van het CPG, Nijmegen 1980, pp. 30-36 (ook in: Sociaal 
Maandblad Arbeid, maart 1980, pp. 219-225).

15  Voorlopig Verslag, 19 okt. 1946, wetsontwerp nr. 311, a.w..

16  MR 28 okt. 1946, pt. 2 B c; in de vergadering van MR 4 nov. 1946 pt. 1 (Notulen) heeft Drees 
meegedeeld dat een andere wijziging dan een lichte verhoging van de uitkering vanaf het 
vierde kind niet mogelijk was, omdat alle gegevens voor de uitvoering van dit wetsontwerp 
waren opgemaakt en niet meer konden gewijzigd. De Raad zwichtte hiervoor. Men kan aan
nemen dat dit ook de KVP-fractie ter ore is gekomen.

Zie Mem. v. Antw. met Nota van Wijziging van 6  nov. 1946, wetsontwerp nr. 311, a.w..

1 8  Amendement Andriessen, TK 19 nov.e 1946, p. 279 II en p. 280 I; Drees, pp. 280 II- 281 I; 
stemming, p. 282 II; algemeen betoog Andriessen, TK 15 nov. 1946, pp. 262 II - 264.

19  Nederhorst, TK 15 nov. 1946, pp. 266-268 I; am. Nederhorst, p. 284 I; Drees, p. 284 II; stem
ming, 285 I.

20  Am. Nederhorst, p. 279 II; Drees, p. 281 I; stemming, p. 282 II, TK 19 nov. 1946.
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21 Am. Andriessen, pp. 282 II - 284 I, a.v..

2 2  Koenen, TK 15 nov. 1946, p. 259 II; Stapelkamp, idem, p. 262 I.
23 Kikkert, a.v., pp. 268-269 I; Korthals, idem, pp. 259 II - 262.

2 4  Drees, TK 19 nov. 1946, pp. 272-276.

2 5  Eindstemming, TK 19 nov. 1946, p. 2851.

2 6  EK 19 dec. 1946, pp. 87-99. Bedoelde wetten tot wijziging van deze kinderbijslagregeling: 
o.m. de wetten van 5 jan. 1949, Stbl. J. 8  en van 23 febr. 1950, Stbl. K.44.

2 7  Voor de wet houdende maatregelen ten einde tijdelijk in dringende gevallen door de ver
lening van consumentencredieten het aankopen van onontbeerlijke duurzame gebruiksgoederen 
te vergemakkelijken (HTK-HEK 1945-1946 en 1946 I-II, nr. 182), zie: Duynstee-Bosmans, Het 
kabinet Schermerhorn-Drees, hfdst. VI, par. 2, waar volledige parlementaire behandeling is 
ondergebracht. Vragen Suurhoff betr. het consumentencrediet, ingezonden 25 okt. 1946, beant
woord door Drees, 7 nov. 1946, zie HTK 1946-1947 Aanhangsel, p. 33, nr. 24. Zic verder: KHA 
1946, p. 6935 B en de gegevens over het aantal aanvragen en de omvang van het crediet uit een 
persconferentie van minister Drees, juni 1948, KHA 1948, p. 7617 B.

28  REA 24 sept. 1946, pt. 3: Enkele punten van de regeringsverklaring; REA 1 okt. 1946, pt. 3 d.

29  Commentaar, uitgave RVD, jrg. 2, nr. 17, d.d. 7 okt. 1946, pp. 5-6 radiorede en pp. 7-8 rege
ringsverklaring; de laatste is bij brief aan de leden van de Staten-Generaal aangeboden, zie de 
begeleidende brief (het stuk lag ter griffie van de Kamers), nr. 320, 4 okt. 1946, HTK 1946-1947 
Bijlagen. Geciteerd is uit de regeringsverklaring.

3 0  Over wijze waarop de regering meende bij de opstelling van de maatregelen voor de loon- en 
prijsstop niet de Stichting van de Arbeid te behoeven betrekken: zie Mem. v. Antw., 7 nov.
1946, Rijksbegroting 1947 (hfdst. I), HTK 1946-1947 Bijlagen A, par. 14, p. 32 I. Ook het Col
lege van Rijksbemiddelaars was evenmin geraadpleegd, maar tijdig door de minister van So
ciale Zaken en vervolgens door zijn secretaris-generaal van het pakket van maatregelen op de 
hoogte gesteld. Zie verder: Verslag van de werkzaamheden van de Stichting van de Arbeid in 
de periode Juni 1946-December 1947, Den Haag z.jr.(1948), p. 38.

3 1  18e Verslag van de werkzaamhedeen (van het N V V ) over het tijdvak 1 januari 1946 tot 31 
december 1948, z.pl., z. jr. (Amsterdam, 1949), pp. 95-96; KAB-verslag 1939-1947, Utrecht 
1948, pp. 274-280; Paul Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale (EV C) 1943-1948, p. 422. Paul 
Klep, Katholieke arbeidersbeweging en economische groei. Het beleid van KAB en N K V  in de 
economische ontwikkeling van Nederland, 1945-1974, in: Jan. Roes (red.), Katholieke arbei
dersbeweging. Studies over KAB en N K V in de economische en politieke ontwikkeling van 
Nederland na 1945, Baarn 1985, pp. 237-238.

3 2  18e Verslag N V V  1846-1948, p. 96 (verzoek d.d. 6  nov. 1946); ook KHA p. 6941 E.

3 3  Verslag over de werkzaamheden van de Stichting van de Arbeid in de periode Juni 1946- 
December 1947; Mulder, Loonvorming in overleg, p. 27; KHA p. 6986 B.

3 4  De Galan, De invloed van de vakvereniging op loonshoogte en werkgelegenheid, p. 133; 
Mulder, Loonvorming in overleg, p. 19.

3 5  Zie het KAB-Verslag 1939-1947, p. 280.

3 6  18e Verslag N V V , pp. 11-12; KAB-Verslag 1939-1947, p. 278.

3 7  Gegevens ontleend aan het onderhoud dat in maart 1977 met de oud-d.g. van de Prijzen is 
gehouden.

3 8  De betreffende Centrale Adviescommissie voor de Prijspolitiek was in het leven geroepen 
bij beschikking van de ministers van EZ, LVV, OW, SZ en VW, Nedl. Stscrt. nr. 226, 18 nov.
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1946, waarin zaten: K. ten Berg, voorz. Bedrijfsgroep Detailhandel, G. Hamer, voorz. vak
groep Groothandel Chemische Producten, ir. W.H. van Leeuwen, voorz. Hoofdgroep Industrie; 
E.J. van Lent, plv. voorz. Vakgroep Schildersbedrijven; J.G.G.M. Mutsaerts, voorz. vakgroep 
Wolindustrie; ir. H. Vis, dir. Geld. Tramwegmij; ir. J.J. v.d. Wal, lid DB Centraal College 
Bedrijfsorganisaties Bouwwezen; A.W. Biewenga, lid EK (ARP), plv. HB-lid Stichting v.d. 
Arbeid; A. Boersma, bestuurder KAB; W. Strijbos, bestuurder CNV; A. Vermeulen, bestuurder 
NVV; A. de Ruijter, bestuurder Bond Arbeiders in Landbouw, Tuinbouw en Zuivelbedrijf; Joh. 
de Veer, voedselcommissaris Nrd. Holl.; mevr. J.H. Duykers-Kranenburg, R'dam; mevr. W. 
Smit-van Mook, Den Haag. Zie: Sociale Voorlichting, 2 (1946-1947), nr. 6 , dec. 1946, pp. 9-11, 
met redevoeringen Huysmans en Brouwers.

3 9  Zie voor de stemming: 18e Verslag N V V , pp. 96-97, m.b.t. congres NVV 26 april 1947.
4 0  Voorlopig Verslag Rijksbegroting voor 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen A, 2 I 4, par. 14, "zeer 
vele leden” aangenomen als de KVP-fractie; Dassen, TK 13 nov. 1946, pp. 206-208, cit. p. 207 II.

41 De Volkskrant, 8  okt. 1946, p. 1, Lonen en Prijzen.

4 2  Van der Goes, TK 13 nov. 1946, p. 185 I; 184 II; 185 I.

4 3  Hofstra, idem, p. 211 I (cit.) en p. 211 II.

4 4  Teulings, TK 13 nov. 1946, p. 195 I; Schouten, TK 12 nov. 1946, p. 1621.

4 5  Schouten, a.v., p. 162.

4 6  Kikkert, TK 13 nov. 1946, pp. 212 II - 214; Wagenaar, idem, pp. 195 II - 198 I, cit. p. 197 I.

4 7  Beel, TK 14 nov. 1946, p. 218; 18e Verslag N V V , p. 112.

4 8  Mem.v.Antw., 3 dec. 1946, hfdst. X, Rijksbegroting voor 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen A, 
par. 5 (p. 25 II).

4 9  Stapelkamp, TK 11 dec. 1946, p. 760 I.

Hoogcarspel, a.v., p. 766 I.

Bachg, a.v., p. 769 II; Van Dis, idem, pp. 771 11-773.

5 2  Nederhorst, a.v., cit. p. 777 I.

0 3  Kortenhorst, a.v., p. 783; Van den Brink, EK 18 april 1947, p. 618 II.

5 4  Huysmans, TK 12 dec. 1946, pp. 792-794 I; Van Santen, EK 18 april 1947, p. 617 II, ontleend 
door deze senator aan Herman Gorter.

° 5 Zie demonstratief congres NVV, 26 april 1947, 18e Verslag N V V , pp. 96-97; voorzitter De 
Bruyn op verbondsvergadering KAB, zie De Volkskrant, 17 juni 1946, p. 1; jaarvergadering 
CNV, 24 juli 1947, Trouw 25 juli 1947, p. 2.

5 6  REA 5 mrt. 1947, pt. B.

5 7  REA 4 juni 1947, pt. 2 A, waarin overzicht ontwikkelingen van de kant van Drees; KHA p. 
7185 F, juni 1947; Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948, pp. 447-450; Jaar
verslag 1947 van het Centraal Sociaal Werkgeversverband, Den Haag 1948, pp. 20-21. Verder 
over de stakingen e.d.: Trouw, Het Vrije Volk en Het Parool, 10 juni 1947, p. 1. Voor de ontwik
kelingen EVC versus NVV en KAB zij verwezen naar Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale 
(EV C) 1943-1948, pp. 430-441; KAB-verslag 1939-1947, pp. 371-372; Het Vrije Volk, 19 mrt.
1947, p. 1: NVV wijst samengaan af; alsook par.II.a in dit hoofdstuk.
5 8  REA 4 juni 1947, pt.2  A.

5 9  Vervolgvergadering REA 11 juni 1947, pt. 4.

60  REA 25 juni 1947, pt. 2 A.
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61  Zie aantekening 36; Het Vrije Volk, 11 juni 1947, pt. 1, Medezeggenschap op korte termijn 
(Arnhemse editie); idem, 8  nov. 1947, p. 1, N V V zendt adres aan de regering.

6 2  REA 18 juni 1947, pt. 3.
6 3  Zie de vergaderingen REA 25 juni 1947, pt. 3; REA 2 juli 1947, pt. 3.

6 4  REA 20 aug. 1947, pt. 5.

6 5  Zie de discussies in REA 15 okt. 1947, pt. 3; 22 okt. 1947, pt. 3; 24 okt. 1947, pt. 2.

6 6  REA 5 nov. 1947, pt. 2 A; 12 nov. 1947, pt. 3 A.

6 7  KHA p. 7368 K nov. 1947; p. 7384 D nov. 1947.

6 8  Voorlopig Verslag 23 okt. 1947, Rijksbegroting voor 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen A, 600 I 4, 
Lonen en Prijzen, p. 7 II; Andriessen, TK 12 nov. 1947, pp. 2 7 1 II- 273.

6 9  Mem.v.Antw., 6  nov. 1947, Rijksbegroting voor 1948, a.w., Lonen en Prijzen, p. 23; zie ook 
Beel TK 13 nov. 1947, pp. 209 11-292.
7  ̂Van der Goes, TK 11 nov. 1947, p. 248 II; Wagenaar, TK 12 nov. 1947, pp. 256-257.

71 Schouten, TK 11 nov. 1947, p. 235 II; Tilanus, idem, p. 242 II; Korthals, TK 12 nov. 1947, p. 
264 I.

7 2  Beel, TK 13 nov. 1947, pp. 290 II-292(cit.: 292 I); 18 nov. 1947, pp. 347-348. Een enkele kant
tekening over de beloning in enkele sectoren. Volgens Tilanus, TK 14 nov. 1947, p. 305 II, be
droegen de uurlonen voor metaalbewerkers: 8 6  ct., bouwvakkers 69 ct. en landarbeiders 64 ct.. 
Beel stelde hier tegenover: loon van industriearbeiders in kleine gemeenten 41,66 gulden per 
week tegenover 41,- gulden per week voor de arbeiders in de landbouw. In de landbouw werd 
daarnaast geld gestort voor het op te richten landbouwpensioenfonds. De regering was daarom 
het oneens met voorstel van de Stichting van de Arbeid om 6 8  ct. als uurloon voor de landar
beiders te nemen (Beel, TK 18 nov. 1947, p. 348 I). Er waren derhalve berekeningen te maken, 
waarbij de landarbeiders niet meer in een achterstandsituatie verkeerden. Volgens Korthals 
zou 45% van de middenstanders geen behoorlijke beloning krijgen, namelijk minder dan de best 
betaalde categorie werknemers (TK 18 nov. 1947, p. 334). Dat betekende toch dat deze 
middenstanders soms beter af waren dan de lager betaalde werknemers.

7 3  Drees, TK 27 nov. 1947, pp. 498 11-499.

7 4  Voorlopig Verslag, 23 oktober 1947, a.w., Lonen en Prijzen, p. 8  I; Mem. v. Antw., 6  nov. 1947, 
a.w., Lonen en prijzen, p. 24 I.

70 Voorlopig Verslag, 27 okt. 1947, Rijksbegroting voor 1948, hfdst. X EZ, HTK 1947-1948 Bij
lagen A, 600 X 4, par. 3, p. 4 I.

76  Mem. v. Antw., 29 dec. 1947, a.v., 600 X 6 , par. 3, spec. p. 15 I.

7 7  De winst- en dividendcijfers, zoals oorspronkelijk afgedrukt in De Waarheid van 14 juni
1947, zijn op Wagenaars verzoek daartoe (TK 12 nov. 1947, p. 258 I) afgedrukt in de Handelin
gen, TK, p. 286 II. Opmerkelijk in deze reeksen was de winst van de scheepvaart
maatschappijen (328,5% voor KNSM over 1940-1945, 30% dividend), terwijl andere bedrijven 
gemiddeld 5 a 6 % dividend uitkeerden. W. Brakel, De industrialisatie in Nederland gedu
rende de periode der Marshall-hulp, Leiden 1954, spreekt op basis van analyse van CBS-cij- 
fers over de resultaten van industriële sector van hoge winsten in deze sector voor de periode 
1948-1950 (p. 69). Het CBS berekende de hoogte van de bedrijfswinsten voor de jaren 1946-1948 
voor de NV's, waarvan de aandelen in de betrokken jaren officieel op de Amsterdamse effec
tenbeurs genoteerd waren, resp. 387,373 en 466 ondernemingen (Maandschrift van het CBS, jrg.
44 1949, p. 786 e.v.; jrg. 45,1950, p. 506 e.v., voor cijfers resp. 1946-1947 en 1948):
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Winst na normale afschrijving ah percentage van het bekende eigen vermogen

1946 1947 1948

Industrie 10,6 14,7 15,7
Scheepvaart 4,7 10,6 10,83
Banken 8,9 10,3 9,8
Hypotheekbanken 2,9 4,3 -
Overige Ned.
Ondem. 9,6 13,5 9,0
Indonesische Onderne
mingen 10,0 9,7 9,3
Totaal 8,9 11,8 11,7.

Aangezien de cijfers voor de loonquote in de sector bedrijven in deze jaren daalde (van ca. 54% 
naar 50,3%) kan de indruk van de hoge winsten, zelfs van stijgende winsten, slechts bevestigd 
worden. In een enkel geval, zoals bij de zeer hoge winsten van Van Gelder Papierfabrieken 
over 1946, was sprake geweest van een foutieve prijscalculatie, zoals EZ zelf liet weten. De 
Stichting van de Arbeid (verslag over de periode juni 1946-december 1947) was zich bewust 
van de hoge winsten in veel bedrijven en schreef dat eind 1947 de vraag actueel werd of het 
uitblijven van een verbetering in het reële loonpeil geen reden vormde om de sinds oktober 1946 
gevoerde loonpolitiek te herzien. "Gegevens over de winstcijfers in tal van ondernemingen ga
ven aan deze vraag bijzondere klem" (p. 15). Niet onmogelijk is dat dc hoge winsten, gepaard 
met ruime reserveringen, zorgden voor een goede liquiditeitspositie in de bedrijven, waardoor 
een hoog investeringsniveau kon worden gehaald, ondanks "de omstandigheid dat voorraad- 
vulling en gestegen transactiegeldbehoefte nog een extra financieringsbehoefte in het leven 
riepen", zoals Brakel in zijn studie (a.w.) (p. 90) concludeerde. Dat zou betekenen dat wel van 
hoge, maar niet van te hoge winsten zou moeten worden gesproken én van noodzakelijke win
sten, zoals Van den Brink als minister heeft beweerd. Met dank aan drs. K. de Vries voor diens 
speurwerk in deze kwestie.

7 8  Nederhorst, TK 10 febr. 1948, p.1339 I (cit.)-1339 II; idem, TK 12 febr.1948, p.1401.
7 9  Van den Brink, TK 12 febr. 1948, p. 14071 in fine; idem, p. 1392 I, over de mogelijkheden.

80  TK 12 febr. 1948, p. 1409 I; pp. 1339 I I - 1340 I; Van den Brink, p. 1409 II.

81  Stemming, TK, a.v., p. 1409 II; stemverklaringen, idem, p. 1404 I (Kortenhorst), p. 1405 II 
(Haken).

8 2  Nederhorst, TK 10 febr. 1948, p. 1340; Van den Brink, TK 11 febr. 1948, p. 1389 I (cit.) en p. 
1391 II.

8 3  Van den Brink, TK 11 febr. 1948, p. 1389; 1390II en 1392 I.

84  Kupers, a.v., pp. 1383-1384; Van den Brink, idem, p. 1395 II.

85  Kortenhorst, TK 10 febr. 1948, p. 1350 I.

8 6  Gebruik is gemaakt van hfdst. VI, De gecorrigeerde richtlijn voor de loonpolitiek d.d. no
vember 1947, uit Pels, De ontwikkeling van de loonvorming.

8 7  REA 13 aug. 1947, pt. 5; REA 20 aug. 1947, pt. 5.

8 8  REA 28 aug. 1947, pt. 3; REA 15 okt. 1947, pt. 3; REA 22 okt. 1947, pt. 3; REA 24 okt. 1947, pt. 
2 .

8 9  VV, 23 okt. 1947, a.w., Lonen en Prijzen, p. 7 II; Mem.v.Antw., 6  nov. 1947, a.w., Lonen en 
Prijzen, p. 23 II in fine; Beel, TK 13 nov. 1947, p. 290 II.
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9 0  Verslag van De Nederlandsche Bank N V  over het boekjaar 1947, Amsterdam 1948, p. 8 , pp. 
21-24.

91 REA 12 mei 1948, pt. 4.
9 2  Verslag van De Nederlandsche Bank N V  over 1947, p. 14; regeringscommuniqué van 27 okt.
1948, betr. de Nederlandse regeringspolitiek inzake lonen en prijzen, bijlage bij Mem. v. Antw.,
2 nov. 1948, Rijksbegroting voor 1949, HTK 1948-1949 Bijlagen A, 1000 I 6 . Gegevens over de 
distributiedienst: interview met oud-minister dr. J.R.M. van den Brink, 24 febr. 1987.
9 3  Deze subparagraaf is grotendeels gebaseerd op: Lonen en Prijzen. Rapport van de Interde
partementale Commissie inzake de loon- en prijspolitiek, Den Haag (mei) 1948. Dit rapport 
was een omwerking van een aanvankelijke evaluatie van de regeringspolitiek inzake lonen en 
prijzen. In de REA, 14 april 1948, pt. 5, werd door Vos voorgesteld om de oorspronkelijke versie 
aan het parlement aan te bieden, maar Van den Brink was bezorgd dat daardoor een discussie 
in het parlement over de effecten van het regeringsbeleid zou worden uitgelokt, waarmee 
Drees instemde. Omwerking van het rapport - mogelijk in een "rustiger" versie? - leek de REA 
het beste. Van den Brink heeft vervolgens in de EK bij de behandeling van zijn begroting voor 
1948 deze versie aangekondigd, wat veel voldoening wekte (REA 22 april 1948, pt. 1). Voor dit 
betoog van Andriessen, TK 12 nov. 1947, p. 272 II.

9 4  C. Goedhart, De financiële en monetaire politiek in Nederland sinds de oorlog. Het succes 
van een niet-dirigistisch economisch beleid, in: Bijvoegsel van het Weekblad van Handels
informatie van de Bank van Brussel, nr. 321, 17 februari 1955, pp. 1-12, spec.p. 3 (Inleiding) 
(aanwezig in Archief van De Nederlandsche Bank).
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VII
L a n d b o u w , V i s s e r ij  e n  V o e d s e l v o o r z ie n in g

I. De minister, zijn beleid en zijn bezorgdheid over de effecten er van

a. Het algemeen beeld van de minister en zijn beleid, in het bijzonder ten 
aanzien van de agrarische sector en de voedselvoorziening

Het zware departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
werd in de periode-Beel evenals in de periode Schermerhorn-Drees, geleid 
door de socialist S.L. Mansholt. De jeugdige minister Mansholt, op 13 sep
tember 1908 in Ulrum geboren, had de koloniale Landbouwschool in De
venter bezocht en was, na werkzaam te zijn geweest op het Laboratorium 
voor Grondonderzoek in Groningen en op een theeonderneming op Java 
tussen 1931 en 1936, gaan boeren in de nieuwe Wieringermeerpolder op een 
van de staat gepachte kavel. Hij ervoer daar dat het adagium "boerenland in 
boerenhand" niet altijd voordelig was. Het was eerder gunstig te pachten, 
omdat kapitaal dat anders had moeten worden gereserveerd voor de aflos
sing en rente op de koopsom van de grond kon worden gebruikt voor de 
uitrusting van het bedrijf. De omvang van het bedrijf was 50 ha., wat voor 
die tijd groot was. Al deze ervaringen van zijn boerentijd in de Wieringer
meerpolder hebben bijgedragen tot zijn plannen voor de herstructurering 
van de Nederlandse landbouw op lange termijn. Onder de oorlog verrichtte 
Mansholt belangrijk ondergronds werk. Hij verborg vele onderduikers in 
zijn boerderij en sleepte voedsel voor illegale groepen in Noord-Holland 
aan. Onder die onderduikers waren nogal wat socialistische politici, waarop 
boer Mansholt met zijn gezin grote indruk maakte. Mansholt was van huis 
uit socialist - zijn vader, boer in het noorden van Groningen, was voor de 
socialisten lid van Provinciale Staten en Gedeputeerde geweest - en had kort 
voor de oorlog zich al laten gelden in het politieke vlak, zij het nog plaatse
lijk. Ook had Mansholt al enkele artikelen over agrarische problemen ge
schreven. Het was dan ook begrijpelijk dat hij, die zich zo uitstekend ge
weerd had onder de oorlog en als loco-burgemeester van de ondergelopen 
gemeente Wieringermeer van zich deed spreken, in socialistische kring 
werd genoemd als een goede kandidaat voor het departement van Land
bouw, dat voor de ontzaglijke taak stond de voedselvoorziening van het 
land op gang te brengen en de land- en tuinbouw te herstellen. Toen Scher- 
merhorn en Drees hem in juni 1945 vroegen om toe te treden tot hun kabi
net zei de jonge kandidaat ja, al wilde hij zich niet langer binden dan voor 
een periode van twee jaar. Het zouden er twaalf-en-een-half jaar worden. 
Met ingang van 1 januari 1958 vertrok Mansholt naar Brussel om lid en la
ter vice-voorzitter van de EEG-commissie te worden en daar te werken aan 
een nieuwe landbouwstructuur, zoals hij dat als minister in Nederland op 
kleinere schaal had gedaan.1

Mansholt had in het eerste jaar als minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening de handen vol om de voedselvoorziening voor Ne-
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derland te regelen, waarbij hij gebruik kon maken van zijn snel groeiende 
internationale contacten en kon steunen op de zeer ervaren directeur-gene
raal van de voedselvoorziening S.L. Louwes. Deze laatste was onder de oor
log op zijn post gebleven, maar had tegelijk de nodige papieren voor de door 
de officier van de Koninklijke Marine Jan Bottema opgezette voedselhulp 
voor de illegaliteit verschaft (Bottema werd door de Duitsers gegrepen en 
gefusilleerd, waarna zijn werk door Mansholt werd voortgezet). Pas later, te 
beginnen in de periode-Beel, kwam Mansholt toe aan de plannen tot her
structurering van het land- en tuinbouwbedrijf, wat inhield dat door ratio
nalisatie van productie en afzet aan het kleine boeren- en tuindersbedrijf 
een economisch verantwoorde grondslag werd gegeven. Zonder financiële 
hulp van de overheid moest een gezin een behoorlijk bestaan kunnen heb
ben bij het uitoefenen van het beroep van boer of tuinder. De meeste zorg 
van de overheid gold het boerenbedrijf, waar de te kleine bedrijven slechts 
door overheidshulp - directe toeslagen of indirecte steunmaatregelen (prij
zen) - overeind konden blijven. Vandaar dat het regeringsprogram van 17 
juni 1946 maatregelen noemde, die waren afgestemd op steun aan het boe
renbedrijf. Genoemd werden een actieve grondpolitiek van her- en ruilver
kaveling, bodemverbetering en landaanwinning; uitbreiding van de land
bouwvoorlichting en het landbouwonderwijs; de aanpassing van de grond
en pachtprijzen aan de opbrengstwaarde van de bedrijven en het afstemmen 
van de productie naar algemene richtlijnen op de structuur van de Neder
landse landbouw en de mogelijkheden van afzet in binnen- en buitenland.

Concreet doelden deze plannen op sanering van de te kleine bedrijven en 
op schaalvergroting en productiespecialisatie, met alle - ook nadelige - ge
volgen vandien. Hoewel Mansholt na de oorlog een streng gereglementeerd 
distributiestelsel voor voedingsartikelen moest hanteren vanwege de zeer 
grote schaarste (behalve aan groenten), was hij er van overtuigd dat de aan- 
en verkoop van agarische producten via ambtelijke organisaties prijsverho
gend werkten zodra de ergste schaarste voorbij was. Heeft hij derhalve ener
zijds gestreefd naar het herstel van marktverhoudingen, anderzijds had hij 
ter uitwerking van het regeringsprogram voor zaken als grondgebruik en 
bedrijfsomvang vergaande plannen, die hoofdzakelijk via overheidsmaat
regelen zouden moeten worden gerealiseerd. Hierin was Mansholt weer de 
ordenende socialist. Mansholt, die in het kabinet-Beel tot de linkervleugel 
van de PvdA-ministers behoorde - al was zijn verzet tegen de eerste politiële 
actie ook weer niet zo scherp -, zou in het parlement meer vanwege die or
denende mentaliteit worden bestreden dan vanwege zijn ambtelijke be
moeienis met de land- en tuinbouw of de voedselvoorziening, die toen al
gemeen als onvermijdelijk werd aanvaard. De overheidsbemoeiing met de 
land- en tuinbouw, die al voor de oorlog was ingevoerd om de land- en 
tuinbouw door de economische crisis te loodsen en daarmee de belangrijkste 
sector van de Nederlandse volkshuishouding op dat moment veilig te stel
len, betekende ook financiële steun voor de land- en tuinbouw. De land
bouworganisaties klaagden soms over de hoogte van de steun uit de staats
kas, niet over het systeem. Op dit deel van zijn beleid heeft Mansholt van de
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kant van de KVP of het rechterdeel van de oppositie, waar het grootste deel 
van de landbouwers en tuinders politiek onderdak vond, dan ook geen fi
nanciële kritiek gekregen. Van die kant kwam er juist de nodige druk om 
meer overheidssteun voor de agrarische sector. Mansholt moest op dit ter
rein met liberale argumenten deze druk weerstaan.

Vooral de vraag hoe de minister uitvoering zou geven aan zijn voorne
men om het boerenbedrijf op een steviger economische basis te zetten 
biologeerde het deel van het parlement, waarin het zogeheten groene front 
een belangrijke rol speelde. Mansholt slaagde er niettemin in het groene 
licht van de Kamers te krijgen om op Walcheren het aantal boerenbedrijven 
te saneren. De argumentatie van de minister ten faveure van het econo
misch verantwoorde bedrijf in de land- en tuinbouw, los van overheids
steun, sprak tenslotte ook niet-socialistische partijen aan. De zware lasten 
van de gemeenschap bij het overeind houden van de kleine bedrijven in de 
land- en tuinbouw moesten worden verminderd, ook om het bedrijfsleven 
meer ruimte (i.c. lagere belastingen en personeelslasten) te kunnen geven. 
In de periode-Beel is de landelijke sanering echter niet veel verder gekomen 
dan de verruiming van de mogelijkheid voor boeren en tuinders om, na 
vrijwillige beëindiging van hun bedrijf in Nederland, buiten Nederland een 
bedrijf op te zetten (emigratiepolitiek). Belangrijkste middel tot sanering 
bleef de prijsontwikkeling, die maakte dat vrijwillige bedrijfsbeëindiging 
niet alleen plaats vond wegens ouderdom zonder opvolger, maar ook door 
overgang naar de industriële of dienstensector wegens onvoldoende rende
ment. Een "koude" sanering van de kleine bedrijven via het bewust verla
gen van de prijzen voor het agrarisch product en het verminderen van de 
steuntoeslagen is in de periode 1946-1948 niet toegepast. Wél werd steun
vermindering aangekondigd en prijsverlaging beoogd. Zolang er onvol
doende alternatieven voor handen waren voor de te saneren boeren en 
tuinders kon en wilde Mansholt de weg van de "koude" sanering in deze 
periode niet inslaan.

Het beleid van Mansholt was, toen de begroting van zijn departement 
voor het eerst sedert 1945 in het parlement aan de orde kwam, politiek on
omstreden. Pas in 1947 kreeg de minister het moeilijker. Maar zelfs achter de 
uiterlijk zo felle debatten over de prijzen en toeslagen in de agrarische sector 
in september 1947, toen de minister de schijn op zich had geladen een 
"koude" sanering te willen doorvoeren, ging het de Kamer in wezen om 
een steuntje in de rug van de minister bij het kabinetsoverleg voor verdere 
steun aan de land- en tuinbouw. Mansholt kwam in de betrokken periode 
slechts eenmaal echt met de Kamer in aanvaring, toen hij met het oog op de 
"verkoop" van zijn niet altijd even populair beleid op het terrein van de 
voedselvoorziening en het toegenomen gewicht van zijn departement zich 
meende een politieke staf te kunnen veroorloven. Mansholt gaf in deze 
zaak toe aan het verzet van een groot deel van de Kamer. In geen enkel op
zicht tastte dit kleine incident zijn crediet aan. Daarvoor was men te zeer 
overtuigd van de inzet van Mansholt voor zijn departement en het succes 
in de sectoren die hij had te behartigen.
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In de kort-na-oorlogse periode kon de agrarische sector, waarvan Mans
holt en zijn departement vanwege de ambtelijke bemoeienissen met en 
controles op de land- en tuinbouw een soort culminatiepunt vormden, op 
een groot aanzien bogen. Bij het grote gebrek aan voedselproducten op de 
wereldmarkt was de eigen voorziening in Nederland van levensbelang ge
worden. Mogelijkheden voor Nederland om op de wereldmarkt te kopen - 
zo er al quanta voedingsmiddelen via de daarvoor in het leven geroepen 
internationale allocatieorganisaties beschikbaar werden gesteld - waren er 
vrijwel niet door het gebrek aan deviezen. Het optimistische importschema 
dat men in 1945 had opgesteld om de Nederlandse bevolking snel op het 
oude peil van 1938 gevoed te krijgen moest bij gebrek aan deviezen worden 
opgegeven. De importen (b.v. veevoeders) werden er daarna op gericht om 
vooral de agrarische productie, ten behoeve van de eigen consumptie en 
van de export van hoogwaardige voedingsmiddelen (b.v. vlees), op te voe
ren. Naast het belang van de eigen voorziening op voedselgebied waren de 
omvang en de waarde van de export van agrarische producten van groot 
gewicht voor het land, op het moment dat de export van industriële goede
ren en van diensten nog niet op het oude peil kon worden gebracht. Al voor 
de oorlog had de export van agrarische producten die van de import met 
meer dan honderd miljoen gulden overtroffen (waarde 1938: 399 - 286= 119 
miljoen). De export na de oorlog van de gehele agrarische sector bedroeg in 
guldens van 1946 luidend (in hoeveelheden ging het gemiddeld om slechts 
een derde van 1938) ongeveer 450 miljoen, in 1947 852 miljoen gulden en in 
1948 1280 miljoen gulden. Ongeveer de helft van de Nederlandse uitvoer 
kwam van de agrarische sector. De agrarische uitvoer dekte in 1947 de in
voer in deze sector voor 86% en in 1948 voor 98%. Deze resultaten werden 
bereikt ondanks de zware handicaps in de land- en tuinbouw door het ge
brek aan machines, opstallen, tuindersglas, meststoffen, veevoeders, bestrij
dingsmiddelen en arbeidskrachten (landarbeiders).2

Het belang van de export van producten uit de agrarische sector kwam 
ook tot uitdrukking in de structuurwijziging van het departement van 
Landbouw na de oorlog. Bij KB van 30 januari 1946 werd ingesteld het rege- 
ringscommissariaat voor buitenlandse agrarische aangelegenheden om het 
agrarisch element te vertegenwoordigen bij de besprekingen over handels
verdragen, bij internationale organen en op internationale conferenties.3 
Eerste regeringscommissaris werd de later internationaal bekende (directeur- 
generaal van de Food and Agriculture Organization FAO van de VN) ir. 
A.H. Boerma. Al bleef het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Eco
nomische Betrekkingen (BEB) van het ministerie van Economische Zaken 
de eerstaangewezen instantie voor het uitstippelen van de handelspolitiek, 
de instelling van het commissariaat-generaal was een teken dat het ministe
rie van Landbouw conform het belang van die sector een eigen stem in het 
kapittel wenste te hebben. Via eigen informatiekanalen door het lidmaat
schap van internationale organen (FAO) en via de landbouwattaché’s kon 
het departement een grotere rol gaan spelen bij de opstelling van im- en ex- 
portplannen. Het was dan ook vanzelfsprekend dat het departement van
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Landbouw was vertegenwoordigd in de interdepartementale commissie 
voor het Duitse vraagstuk, in eenzelfde soort commissie ter voorbereiding 
van de toepassing van het Marshall-plan voor Nederland, in de commissie 
ter voorbereiding van de toepassing van het Marshall-plan voor Nederland, 
in de commissie die de aanvrage voor de lening bij de Internationale Bank 
voor Herstel en Ontwikkeling (1947) moest beargumenteren, in de delegatie 
voor de Internationale Handelsconferentie in Genève en in de Raden voor 
Handelsakkoorden en Douaneregelingen van de Benelux.4 Ten opzichte 
van de vooroorlogse periode had het departement van Landbouw een veel 
grotere stem gekregen in de financieel-economische politiek van het land. 
Het was het toegenomen prestige van de door hem gerepresenteerde sector 
en de daarop verworven bevoegdheden van zijn departement die Mansholt 
tot de zo stellige uitspraken op velerlei gebieden in het kabinetsberaad heb
ben gebracht, waarbij een aparte politieke secretaris hem zelfs moest helpen. 
De zorg voor een blijvend prestige van de land- en tuinbouw verklaart de 
inzet van Mansholt voor een economisch sterke agrarische sector. Mans
holt, die in de periode-Beel zelf naar het buitenland trok om handels
barrières te slechten of deel te nemen aan internationale conferenties, wist 
maar al te goed dat alleen kostprijsverlaging en productieverhoging de con
currentiekracht van de land- en tuinbouw tegenover bestaande en toekom
stige producenten in het buitenland kon verstevigen. Deze notie was het 
uitgangspunt van de verdediging van zijn beleid inzake de sanering van de 
land- en tuinbouw tegenover de Kamers.

De herordening van de land- en tuinbouw in Nederland terwille van een 
betere eigen voorziening tegen lagere kosten en een vergrote exportinspan
ning - waarbij het subsidie- en prijsbeleid de belangrijkste rol kon vervullen
- stond zo op de voorgrond dat de andere punten van zorg van het departe
ment niet veel parlementaire aandacht hebben getrokken. Zo werd van de 
kant van de confessionele partijen in de periode 1946-1948 weliswaar bij het 
onderwerp agrarisch onderwijs gevraagd om meer bijzonder onderwijs, 
maar Mansholt kon dit onderwerp snel afdoen. In de praktijk werd voor het 
lager en middelbaar land- en tuinbouwonderwijs al een verdeelsleutel ge
hanteerd (RK: Prot: Rijks = 4: 3: 3), terwijl Mansholt er aan vasthield dat 
voor specialistisch onderwijs of minder bezochte vormen van onderwijs de 
rijksschool de beste vorm was.5 Zijn plan om de Rijkszuivelschool van 
Bolsward naar Leeuwarden te verplaatsen werd bij de begrotingsbehande
ling in de Tweede Kamer eind november 1946 bij amendement door de 
rechterzijde van de oppositie en bijna de gehele KVP-fractie verhinderd.6 De 
visserijsector werd eveneens marginaal door het parlement behandeld; de 
stand van zaken in die voor de voedselvoorziening en het exportpakket van 
het land toentertijd belangrijke sector zal in de volgende subparagraaf toch 
voor de volledigheid worden geschetst.

Afgezien van de nader te behandelen Herverkavelingswet Walcheren, 
heeft Mansholt bij de rest van de onder zijn verantwoordelijkheid in de pe
riode 1946-1948 aanhangig gemaakte wetsvoorstellen weinig problemen on
dervonden. De door Mansholt voor zijn rekening genomen wetsontwerpen
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die moesten voorkomen dat insectenplagen de land- en tuinbouw konden 
schaden en zware gevangenisstraffen in het vooruitzicht stelden voor die
genen die nalatig waren in de bestrijding van bepaalde insecten of die de 
quarantainemaatregelen doorbraken werden zonder meer door de Kamers 
aanvaard. De medewerking van de Kamers in deze vrij vergaande wetge
ving bewees dat men de ernst van de situatie waarin het land verkeerde on
derkende. Maar al te graag waren buitenlandse agrarische organisaties bereid 
acties tegen Nederlandse agrarische producten te ondernemen onder de be
schuldiging dat de Nederlandse producten met een of andere ziekte of met 
bepaalde insecten waren besmet (zoals in de periode-Beel enkele malen in 
Engeland plaats vond).7 Het op 10 juni 1947 bij de Tweede Kamer ingediende 
wetsontwerp tot herziening van het staatstoezicht op de bossen stuitte door 
de sterk centralistische opzet van het toezicht op het verzet van het rechter- 
deel van de oppositie, dat de rechten van de boseigenaren meer beschermd 
wilde zien. De meerderheid van de Tweede Kamer en uiteindelijk ook de 
gehele Eerste Kamer steunden Mansholt in deze zaak. Het centralisme werd 
Mansholt op dit punt vergeven.8

b. De (zval-)vis werd aanvankelijk niet te duur betaald
De politiek had zeer weinig aandacht voor de visserij: die sector had geen 

problemen en zorgde voor een uitstekende voorziening van de eigen be
hoeften en van die in het buitenland. Hoewel de vissersvloot in 1947 nog 
niet op de vooroorlogse sterkte was, was de aanvoer hoger dan voor de oor
log, waaraan de uitbreiding van de visstand op de Noordzee door het uit
blijven van intensieve bevissing in de oorlogsjaren ten grondslag kan lig
gen. In 1938 bedroeg de aanvoer 226 miljoen kg. ter waarde van 20 miljoen 
gulden; in 1947 256 miljoen kg. ter waarde van 83 miljoen gulden en in 1948 
258 miljoen kg. met een waarde van 90 miljoen gulden. In Britse havens 
werd bovendien door Nederlandse schepen in 1947 en 1948 resp. 5.9 miljoen 
kg. en 4.4 miljoen kg. aangevoerd. De haringvisserij maakte de helft van 
deze productie uit. De enorme vangsten aan haring kort na de oorlog heb
ben de prijs van de haring wel onder druk gezet, zodat minimumprijzen 
moesten worden vastgesteld. Door de grote aanvoer was een goede voorzie
ning van de thuismarkt mogelijk zonder dat de exportmogelijkheden in de 
knel kwamen. Door het algemene tekort in Europa aan dierlijk eiwit was vis 
een veel gevraagd product en Nederland kon veel vis leveren. De helft van 
de totale visvangst was dan ook bestemd voor de export. Het ging bij vis, 
precies als bij land- en tuinbouwproducten, om een van de weinige "harde", 
dat wilde zeggen internationaal veel gevraagde, zaken die Nederland in het 
moeizame bilaterale na-oorlogse handelsverkeer kon leveren. Een van de 
grote afzetgebieden voor haring werd de Sovjet-Unie, die in 1946 een-achtste 
van de totale aanvoer in Nederland afnam. De afhandeling van deze export 
geschiedde grotendeels op compensatiebasis, namelijk haring tegen hout. 
Pas in 1948 werd een handelsovereenkomst tussen Nederland en de Sovjet- 
Unie gesloten, waarbij de haring deel uitmaakte van een handelspakket.

1508



Par. I. De minister, zijn beleid en zijn bezorgdheid over de effecten er van

Deze belangrijke export van haring naar de Sovjet-Unie heeft tot 1965 ge
functioneerd.9

Van belang op visserij gebied was de goedkeuring door de Staten-Generaal 
van het op 5 april 1946 te Londen gesloten verdrag nopens het vaststellen 
van een maaswijdte van visnetten en van minimum-maten voor sommige 
vissoorten, bedoeld voor de visserij op de noordoostelijke Atlantische Oce
aan teneinde overbevissing te voorkomen. Basis voor dit verdrag was het 
op 23 maart 1937 in Londen over ditzelfde onderwerp gesloten verdrag, 
waarvan de goedkeuringsprocedure door het intreden van de oorlogstoe
stand en de daardoor beperkte visserij werd onderbroken. Deelnemers aan 
de na-oorlogse conferentie waren, buiten Nederland, België, Denemarken, 
Ierland, Frankrijk, Ijsland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en 
Engeland. De V.S. waren door een waarnemer vertegenwoordigd. Roosjen 
(ARP) heeft er op 4 juni 1947 in de plenaire zitting van de Tweede Kamer bij 
gelegenheid van de behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van 
het hiervoor genoemde verdrag op gewezen dat het overbevissen niet zo 
zeer werd veroorzaakt door te kleine mazen (ondermaatse vis), maar veel
eer door de modernisering van de visvloten met verhoging van het motor
vermogen (aantal p.k.'s). Verder had dit Kamerlid zo zijn twijfels over de 
mogelijkheid een afdoende controle op de naleving van de regels van dit 
verdrag te kunnen uitoefenen, waarbij hij met name zijn twijfels uitsprak 
ten aanzien van de controle door België en Frankrijk. Een actueel gebleven 
thema, al is later (1987-1988) in genoemde landen niet zonder grond op Ne
derland gewezen bij het vraagstuk van een afdoende controle op de nale
ving van internationale visserijafspraken. De goedkeuring van de toetre
ding van Nederland tot dit internationale visserijverdrag geschiedde bij de 
wet van 27 juni 1947, Stbl. H. 192.10

Afgezien van het hiervoor genoemde visserijverdrag heeft de visserij in 
de Kamers niet veel aandacht getrokken. In de Tweede Kamer kwamen ach
tereenvolgens Van der Zaal (ARP) op 20 november 1946 en Vermeer (PvdA) 
op 18 december 1947 op voor de "sport'-visserij, de vrije-tijdspassering van 
veel mensen. Tijdens de bezetting was de uitgifte van visrecht aan andere 
dan beroepsvissers of vereniging van beroepsvissers verboden en deze 
maatregel was na de bevrijding gehandhaafd. Minister Mansholt kon de Ka
merleden meedelen dat een commissie, bestaande uit beroeps- en sportvis
sers, advies moest geven en moest komen tot verdeling van het beschikbare 
viswater.11

Veel aandacht in de publiciteit kort na het aantreden van het kabinet-Beel 
ging uit naar een particulier initiatief op het gebied van de visserij, dat te
vens diende als object ter uitvoering van een beleidsvoornemen van de re
gering op dit terrein. De zinsnede in de Troonrede van 23 juli 1946 over het 
inslaan van nieuwe wegen op het gebied van de visserij kon dank zij over
heidssteun worden verwerkelijkt in het op 27 oktober 1946 doen uitvaren 
van de "Willem Barendsz" - een omgebouwde tanker, veranderd in een 
drijvende kokerij - met 8 jagers ter walvisvaart. Deze walvisvaart, in de 17e 
en 18e eeuw in Nederland actief beoefend en in de 19e eeuw rond 1870 nog
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even een nieuw leven ingeblazen, zou na 1945 echter slechts korte tijd be
staan. In de periode 1964-1967 werd de vloot met de inmiddels aanvaarde 
vangstrechten verkocht en de walvisvaartmaatschappij geliquideerd. De 
Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart NV, die op 22 februari
1946 officieel werd opgericht, was voortgekomen uit een initiatief van de 
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij na de bevrijding van het land. De 
ADM had ervaring met de reparaties van walvisvaarders van andere landen 
en het ombouwen van schepen tot walvisvaarders. Op basis van deze 
"know how" én de wetenschap dat Duitsland en Japan als grote walvis- 
vaartnaties - na Noorwegen en Engeland - zeker voor enige tijd waren uit
geschakeld was de ADM, in overleg met enkele scheepvaartmaatschappijen, 
met een plan gekomen om tot herleving van de Nederlandse walvisvaart te 
komen. Walvisproducten waren veel gevraagd als basisproducten voor de 
bereiding van margarine en zeep, te meer daar andere grondstoffen (plant
aardige oliën en vetten) zeer schaars waren geworden. Indien Nederland 
aan de walvisvaart zou deelnemen, zou een niet onaanzienlijke besparing 
aan deviezen kunnen worden verkregen en zouden deviezen kunnen wor
den verdiend. Het ADM-plan vroeg van de kant van de overheid om 
toewijzing van materiaal en deviezen, alsook om een lening om zo snel 
mogelijk een om te bouwen tanker te kunnen aanschaffen. Het plan kon 
verder rekenen op de steun van enkele banken. Als minister van Financiën 
in het kabinet Schermerhorn-Drees heeft Lieftinck zich laten overhalen om 
aan dit plan boven een gelijktijdig ontwikkeld en veel kostbaarder Rotter
dams plan de voorkeur te geven. Hij zei 5 miljoen gulden crediet toe, te 
verstrekken via de Herstelbank. Het ministerie van Financiën heeft gezorgd 
dat de aankoop van een schip nog in 1945 kon plaats vinden. Op het eind 
van datzelfde jaar werden acht zeer oude Noorse walvisvaartjagers, die on
der de oorlog bij de Britse marine dienst hadden gedaan, aangeschaft. De 
ombouw van de schepen kon beginnen en de bemanning kon worden ge
ronseld.12

Reeds in 1937 had een aantal regeringen, met de bedoeling een bloeiende 
walvisindustrie te verzekeren en daartoe een voldoende walvisstand te 
handhaven, een overeenkomst aangegaan, waarbij de deelnemers een aan
tal verplichtingen op zich namen zoals inzake de soorten te vangen walvis
sen, de vangstgebieden en het vangstseizoen. De walvisvangende mogend
heden hadden vervolgens in 1944 een International Whaling Agreement 
afgesloten, waarbij de vangst vooreerst was beperkt tot 16.000 Blue Whale 
Units (een berekening, waarin verschillende soorten walvissen meededen). 
Aan deze conferenties had Nederland, dat zich uit de walvisvaart had te
ruggetrokken, niet deelgenomen. Doordat echter plannen werden uitge
werkt om tot uitrusting van een walvisvaartexpeditie te komen, heeft de 
Nederlandse regering toegang gevraagd tot de eerste na-oorlogse vervolg
conferentie ter regeling van de walvisvaart die van 20 tot en met 26 novem
ber 1945 te Londen werd gehouden. Op deze conferentie werden bij protocol 
maatregelen voor het seizoen 1946-1947 vastgelegd, waarbij de positie van de 
wereldvoorraden oliën en vetten en de vooruitzichten daarvan voor de

1510



Par. I. De minister, zijn beleid en zijn bezorgdheid over de effecten er van

toekomst, alsook de instandhouding van de walvisvoorraad, in het oog 
werden gehouden. In afwijking van de vooroorlogse afspraken werd bij
voorbeeld het vangstseizoen uitgebreid. Nederland heeft dit protocol onder
tekend en daarmee zich onderworpen aan de internationaal overeengeko
men regels. Het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
moest overgaan tot het in leven roepen van een wetenschappelijk en tech
nisch controleapparaat op het door Nederlanders uit te oefenen bedrijf. 
Hoewel het om een protocol ging, dat niet in de plechtige verdragsvorm was 
gesteld en volgens de geldende voorschriften van de Grondwet niet behoef
de te worden voorgelegd aan de Staten-Generaal, heeft de regering het pro
tocol met voorafgaande overeenkomst en protocol-1938 toch voor de goed
keuringsprocedure in aanmerking gebracht, zij het zeer laat en volgens vele 
leden van de Staten-Generaal te laat, namelijk pas op 6 februari 1948. Het 
wetsontwerp tot goedkeuring van de internationale overeenkomst van 8 
juni 1937 en van de protocollen van 24 juni 1938 en 26 november 1945 tot 
regeling van de walvisvaart werd vervolgens zonder beraadslaging en zon
der hoofdelijke stemming respectievelijk door de Tweede Kamer op 17 fe
bruari 1948 en door de Eerste Kamer op 26 februari 1948 aanvaard.13 Van het 
aansluitend op 2 december 1946 te Washington door Nederland onderte
kende protocol voor de regeling van de walvisvaart, waarbij de bepalingen 
van 26 november 1945 ook voor het seizoen 1947-1948 van toepassing wer
den verklaard, is uitsluitend mededeling gedaan door de minister van Bui
tenlandse Zaken bij brief van 27 april 1948 aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer.14 Het te Washington op dezelfde datum door Nederland onderte
kende Verdrag tot regeling van de walvisvangst met bijbehorend reglement 
(walvisvangstconventie) werd wel aan de Staten-Generaal ter goedkeuring 
voorgelegd (7 oktober 1948). Een der conclusies van dit verdrag was het in
stellen van een internationale walviscommissie, waarin elk der deelne
mende landen door een lid zou zijn vertegenwoordigd. In dit verdrag wer
den de bevoegdheden van deze commissie vastgesteld en werd bepaald wel
ke gegevens de verdragsluitende mogendheden verplicht waren aan de 
commissie te verstrekken. Het reglement voor de walvisvangst, dat de ge
noemde protocollen opvolgde, kon door de internationale walviscommissie 
volgens bepaalde in het verdrag vastgelegde richtlijnen worden gewijzigd. 
De gegevens over de walvisvangsten en dergelijke dienden te worden aan
gemeld bij het International Bureau for Whaling Statistics te Sandefjord 
(Noorwegen). In afwijking van de bepalingen vervat in dit verdrag werd het 
iedere verdragsluitende regering toegestaan aan haar landgenoten een spe
ciale vergunning te verlenen op grond waarvan zij walvissen voor weten
schappelijke doeleinden mochten doden, vangen en verwerken, zij het on
der beperking betreffende het aantal te doden walvissen. Van deze 
vergunningen diende de internationale walviscommissie op de hoogte te 
worden gesteld. De wet tot goedkeuring van dit verdrag werd, nadat de beide 
Kamers der Staten-Generaal hieraan zonder beraadslaging en zonder hoof
delijke stemming hun steun hadden betuigd, vastgesteld 29 oktober 1948, 
Stbl. I. 460.15 De wet op de walvisvangst (Stbl. 1951, nr. 98), ter uitvoering
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van art. IX van het genoemde verdrag (iedere verdragsluitende partij diende 
zorg te dragen tot nationale implementatie van de bepalingen van het ver
drag zoals bekend gemaakt bij KB van 1 december 1948, Stbl. I. 534), verbood 
het vangen van walvissen en potvissen, tenzij met toestemming van de 
daarvoor aangewezen minister. Deze wet is in 1960 vervangen door een 
nieuwe wet op de walvisvangst (Stbl. 410), los van de genoemde conventie.

Bij de aanloop van het protocol van 1945 voor de regeling van de walvis
vaart had Nederland al moeten ervaren dat de eerste walvisvaartnatie, 
Noorwegen, de concurrentie op het gebied van de walvisvaart door Neder
land met lede ogen zag en het nodige heeft ondernomen om Nederland bij 
het werven van gespecialiseerd personeel onder de eigen onderdanen ten 
behoeve van de eerste expeditie te dwarsbomen. Nederland ging echter stug 
door en wist de verschillende tegenslagen bij de uitrusting van de eerste ex
peditie te overwinnen. Hoewel de capaciteit van de "Willem Barendsz" ge
doopte walvisvaarder niet groot was en de vangst op de eerste expeditie zelfs 
ronduit tegenviel, was de walvisvaart aanvankelijk door de hoge wereld
marktprijzen, waartegen het Voedselvoorziening Import Bureau de walvis
traan afnam, zeer lonend. De overheidslening kon worden afgelost.16 Het 
Tweede Kamerlid Vermeer (PvdA), die op 18 december 1947 zijn nadrukke
lijke steun voor dit nieuwe initiatief had beleden - "Hier is goed werk in het 
belang van onze voedselvoorziening gedaan." -, heeft wel gewezen op de 
publicatie van de scheepsarts dr. A. Melchior over De eerste walvisvaart van 
de "Willem Barendsz" (Haarlem 1947) om minister Mansholt te vragen te 
zorgen voor betere sociale en hygiënische omstandigheden aan boord van 
de walvisvloot. Mansholt deelde daarop mee dat deze zaak door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid met de door de internationale pro- 
tocols vereiste controleurs van het ministerie van Landbouw was opgeno
men. Hij verwachtte dat de maatschappij de noodzakelijke verbeteringen 
zou aanbrengen.17 De problemen aan boord van de vloot én de beperkte 
vangst- en fabriekscapaciteit werden goeddeels opgelost met het in de vaart 
brengen in 1955 van de nieuwe "Willem Barendsz", een schip dat ruim twee 
keer zo groot was als zijn voorganger. Gegeven de hoge prijzen voor wal- 
visproducten (Korea-hausse) was de Nederlandse staat bereid geweest in 
1951 met de genoemde maatschappij alvorens de tweede "Willem 
Barendsz" te doen bouwen een garantiecontract aan te gaan, waarbij de 
overheid onder meer het negatieve verschil tussen opbrengsten en kosten 
zou bijpassen of in het positieve verschil zou delen.

Al spoedig bleek dat de prijzen gingen vallen; de plantaardige oliën en 
vetten konden weer volop worden geleverd. Bovendien ondervond Neder
land steeds meer concurrentie bij het vangen van het totaal aantal walvis
sen van de kant van de actieve Japanners (die sedert 1946 al weer hadden 
mogen meedoen) en de met behulp van een zich snel uitbreidende vloot 
opererende Sovjet-Unie. Omdat Nederland meer moest vangen om renda
bel te kunnen werken, werd door de Nederlandse regering gestreefd naar 
een veel groter deel van het per land vast te stellen quotum walvissen, dat 
het vigerend jaar-totaalsysteem moest vervangen. Toen dat niet lukte zegde
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Nederland het verdrag van 1946 tot regeling van de walvisvaart op (decem
ber 1958); Nederland trad weer in 1964 toe. De hiermee gepaard gaande wet
geving werd weliswaar door de beide Kamers zonder hoofdelijke stemming 
steeds aanvaard, maar wel heeft Van der Goes (PvdA) in de Tweede Kamer 
op 13 juli 1960 de nodige kanttekeningen gemaakt bij het verlaten van de 
internationale conventie en op 4 maart 1964 de hernieuwde toetreding tot 
deze conventie toegejuicht onder meer om regulering ter voorkoming van 
de uitroeiing van de walvis te bereiken. Verdere parlementaire aandacht 
heeft de walvisvangst niet getrokken.18 Inmiddels waren de verliezen door 
de achtergebleven vangsten, die ook wezen op het door Van der Goes gesig
naleerde dreigende uitsterven van de verschillende walvissoorten, hoog 
opgelopen. Tot het aflopen van de garantieovereenkomst heeft de staat 
daarom 34 miljoen gulden moeten fourneren aan de maatschappij voor de 
walvisvaart. De maatschappij zelf kon de verliezen daarna niet meer aan en 
legde het hoofd in de schoot.19

Ook al werd met deze walvisvaart eigenlijk teruggegrepen in de historie 
en geen vernieuwing in de Nederlandse productie bereikt - vanaf het begin 
werd de tijdelijkheid van de Nederlandse walvisvaart-nieuwe-stijl onder
kend - , toch symboliseerde deze hernieuwde walvisvaart de wederopbouw- 
geest in Nederland en zo werd er ook algemeen buiten en in het parlement 
bij het begin van deze nieuwe walvisvaart over geoordeeld. De rijkssteun 
voor de eerste "Willem Barendsz" is blijkens historisch onderzoek over dit 
onderwerp terugverdiend. De hierdoor bevorderde overmoedigheid heeft 
de staat bij de exploitatie van de tweede "Willem Barendsz" parten gespeeld.

c. Waf Beel werd gegund, wat Mansholt werd ontnomen en wat in 1981 
werd gebillijkt: de politieke secretaris of adviseur van de minister

Slechts eenmaal heeft Mansholt in de periode-Beel een stevig conflict met 
een groot deel van de Tweede Kamer gehad. Dat conflict betrof niet zijn 
agrarisch beleid of de voedselvoorziening - op deze gebieden heeft Mansholt 
het nodige te stellen gehad met de volksvertegenwoordiging, al bleef hij 
meester op het terrein zoals in de navolgende paragrafen zal worden ge
schetst -, maar de personeelsvoorziening op zijn departement. De minister 
was er namelijk toe overgegaan om een politieke secretaris aan te trekken, 
hetgeen eind 1947, toen de Tweede Kamer de aard van deze benoeming vol
ledig had begrepen, zoveel politiek verzet opriep, dat Mansholt zich ge
noodzaakt zag de aanstelling ongedaan te maken. Was Mansholt uniek met 
deze politieke secretaris, waarom meende hij een dergelijke functionaris 
nodig te hebben, waarop leed zijn benoeming schipbreuk en na welke ont
wikkelingen en wanneer is het bezwaar van het parlement tegen de poli
tieke secretaris of adviseur van de minister ingetrokken?

Inleiding: het politieke secretariaat in Nederland kort na de oorlog
Het fenomeen van de politieke secretaris heeft na de oorlog in Nederland 

zijn intrede gedaan, toen premier Schermerhorn (1945-1946) de positie van 
de minister-president in het Nederlandse staatsbestel nieuwe accenten gaf.
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De premier werd de spil van het regeringsbeleid en kreeg een coördinerende 
en stimulerende taak, hetgeen ook zijn weerslag vond in het Reglement 
van Orde voor de Ministerraad van 10 november 1945.20 In het door Scher- 
merhorn geleide ministerie van Algemene Oorlogvoering van het Konink
rijk (AOK) kwam deze nieuwe opvatting over de rol van de premier tot uit
drukking. Dit ministerie verleende, naast het secretariaat van de mi
nisterraad en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, onderdak aan nieuwe 
ambtelijke diensten en personen die de premier in zijn nieuwe taken moes
ten bijstaan. Zo was in AOK de regeringsgemachtigde J.J. Vorrink onderge
bracht, samen met de regeringscommissaris voor de voorlichting dr. H. 
Brugmans met de Regeringsvoorlichtingsdienst en de dienst Oog-en-Oor die 
de stemming onder de bevolking moest peilen en klachten vanuit de burge
rij in behandeling moest nemen. Tenslotte waren er binnen AOK zeven po
litieke secretarissen en hun staf voor de premier werkzaam. De andere de
partementen kenden deze figuur van de politieke secretaris nog niet, al
thans niet zo openlijk.

Deze politieke secretarissen bij AOK hadden tot taak de in de wederop- 
bouwtijd hoogst noodzakelijke coördinatie van het beleid op politiek vlak te 
verzorgen, de premier van informatie te voorzien op basis van ambtelijke 
stukken, persberichten en gesprekken met journalisten en politici over de 
verschillende beleidssectoren met het oog op het kabinetsberaad, bij te dra
gen aan een goede presentatie van het beleid van het kabinet door middel 
van "briefings" voor de pers, redevoeringen te ontwerpen en stukken voor 
de beide Kamers der Staten-Generaal op te stellen. In die moeilijke kort-na- 
oorlogse tijd, waarin een extra-parlementair kabinet van overwegend pro
gressieve signatuur zonder een concreet regeringsprogram en zonder begro
tingen met een Voorlopige Staten-Generaal een beleid van ingrijpende aard 
moest doorvoeren (zuivering, geldsanering, distributie, wederopbouw, her
stel van het Rijk Overzee), was het niet zo vreemd dat de premier er toe 
kwam om over personen te willen beschikken die hem vanuit eenzelfde 
politieke gezindheid konden bijstaan en voeling konden houden met de be
langrijkste sectoren van het maatschappelijk leven. Dit laatste was vooral 
van belang voor het verwezenlijken van de ambitie van Schermerhorn: het 
vernieuwen van de maatschappij, dat op het gebied van de partijvorming 
ook het doel was van de door hem geleide Nederlandse Volks-Beweging.21

In Nederland was de politieke secretaris, zoals die door Schermerhorn 
was bedoeld, een onbekend verschijnsel. Landen als de Verenigde Staten, 
Frankrijk en België kenden al geruime tijd een systeem, waarbij een deel 
van de ambtelijke top of het kabinet van de minister als politieke staf func
tioneert en dan ook met de bewindsman verdwijnt (vergelijk het Ameri
kaanse "spoils system" en het "cabinet ministériel" in Frankrijk).22 In 
Nederland heeft de neutraliteit en de loyaliteit van het ambtenarenapparaat 
een lange traditie. De uitstekende rechtspositie van de ambtenaar is daar
voor de beloning. Politieke beïnvloeding van het beleid door niet-politiek 
verantwoordelijke personen wordt in beginsel staatsrechtelijk onjuist ge
vonden. Wat Schermerhorn introduceerde kon dan ook, indien dit systeem
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van politieke secretarissen door andere ministers die aan het hoofd stonden 
van echte departementen van algemeen bestuur zou worden overgenomen, 
als een aanslag worden gezien op de tot dan toe geldende staatkundige en 
ambtelijke gewoontes. Het amateurisme en de sterke partijdigheid van de 
tijdelijk aangestelden (partijwaakhonden?) zouden het vinden van prak
tische oplossingen kunnen schaden. De band tussen de minister en zijn 
ambtenarenapparaat kon worden ondergraven; binnen het ambtenaren
apparaat konden door het optreden van de politieke secretaris tegenstellin
gen worden uitgelokt. Het parlement heeft evenwel tegen het politieke se
cretariaat van de premier geen actie kunnen en vermoedelijk ook niet wil
len ondernemen. In de Nota omtrent een aantal punten van het regerings
beleid van 11 december 1945 werden wel de Regeringsvoorlichtingsdienst en 
de dienst Oog-en-Oor ter sprake gebracht, maar niet dit politieke secretariaat. 
In de pas op 12 april 1946 bij de Tweede Kamer ingezonden Rijksbegroting 
voor 1946 was de toekomst van de staf van AOK in het onzekere gelaten. 
Hoewel men in Den Haag op de hoogte was van het bestaan van het poli
tieke secretariaat op AOK, heeft het parlement er van afgezien de premier 
hierover te kapittelen. Wél heeft de Tweede Kamer zoveel kritiek uit
geoefend op de RVD en de dienst Oog-en-Oor, dat de premier zich gedwon
gen zag te beloven de RVD te saneren en de laatstgenoemde dienst op te 
heffen. Daarmee was de onvrede van de volksvertegenwoordiging over al
lerlei ambtelijke nieuwigheden, die in 1945-1946 welig tierden, voldoende 
duidelijk gemaakt. Een goed verstaander kon daaruit begrijpen dat het poli
tieke secretariaat voor de premier in deze om vang in een volgende kabi
netsperiode niet buiten schot zou blijven.23

Van de door de KVP-Tweede Kamerfractie als kandidaat-formateur en re
geringsleider naar voren geschoven demissionaire minister van Binnen
landse Zaken, Beel, was bekend dat hij aan de leiding van Binnenlandse Za
ken wilde vasthouden en ernstige bezwaren koesterde tegen de invulling 
die Schermerhorn aan het premierschap had gegeven. Beel meende dat de 
taak van de minister-president een interne was, namelijk gericht op de be
vordering van de eenheid in de leiding van de staatszaken en dat zijn op
treden naar buiten beperkt diende te zijn. In de Inleiding op het hoofdstuk 
Binnenlandse Zaken zal op deze visie van Beel nog nader worden ingegaan. 
Het kwam er op neer dat Beel met een klein aantal ministers, zonder tus
senkomst van een politieke staf, zaken wilde doen. Beel wilde samenhang 
in het regeringsbeleid, gedwongen ook door het regeringsprogram, brengen, 
maar elke minister de nodige ruimte geven het toegewezen deel van dat re
geringsbeleid te ontwikkelen en naar buiten toe te verdedigen. In geen enkel 
opzicht wilde Beel een bemoeial zijn en een stempel op het kabinetsbeleid 
drukken. Blijkens de notulen van de ministerraad uit de periode 1946-1948 
heeft Beel dit grotendeels - behoudens tijdens enkele fases in de ontwikke
lingen rondom de Indische kwestie - weten vol te houden. Het gevolg van 
deze visie op de organisatie op het landsbestuur was dat Beel het instituut 
van minister-president met het beheer van een van de oude departementen 
samenvoegde en de opheffing van het ministerie van AOK bevorderde. Met
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de opheffing van AOK met ingang van 3 juli 1946 verdwenen ook de zoge
heten "Schermerhorn-boys", zoals de staf van de voormalige premier in 
Haagse kringen bekend stond. Een steen des aanstoots voor politici en amb
tenaren was daarmee verwijderd.24

Het fenomeen "politieke secretaris" was met de opheffing van AOK niet 
geheel verdwenen. Als premier heeft Beel namelijk één politieke secretaris 
mogen houden, maar die secretaris was niet omstreden. Beel had door zijn 
aarzelingen in zijn optreden tegenover de media en de volksvertegen
woordiging en door zijn dubbele positie als premier en als minister van 
Binnenlandse Zaken behoefte aan bijstand van iemand die zijn politieke 
denkbeelden deelde, hem assistentie verleende in de contacten met de niet- 
katholieke groeperingen in het parlement, hem kon helpen bij het schrij
ven van redevoeringen en antwoorden aan de Kamers en er toe kon bijdra
gen dat beleidsvragen, die op korte termijn niet tot een oplossing konden 
worden gebracht, alsnog binnen het kader van het regeringsprogram van dit 
kabinet werden aangepakt. Nog in juli 1946, enige dagen na het aantreden 
van het kabinet-Beel, werd H.G. Hermans, oud-parlementair redacteur van 
het katholieke dagblad De Maasbode, benoemd als "secretaris in algemene 
dienst van de minister-president". De benoeming van Hermans onder
streepte het belang van de functie van de minister-president, dat ook door 
Beel werd erkend. De beperking tot slechts één politieke secretaris getuigde 
van de visie die Beel op deze functie had. Het aantrekken van deze ene 
politieke secretaris werd in en om het Binnenhof algemeen geaccepteerd, 
omdat de positie van Hermans direct voortvloeide uit de dubbele taak die 
Beel tot in oktober 1947 zou hebben. Die dubbele taak lag in de Nederlandse 
traditie, zodat er geen reden was om over de positie van deze politieke 
secretaris Beel met vragen te bestoken: men begreep algemeen dat Beel voor 
grotere problemen stond dan enige premier voor hem. Met het oog op de 
ingrijpende herziening van de Grondwet zag Beel zich gedwongen op zijn 
besluit van 1946 terug te komen en Binnenlandse Zaken, waar de zorg voor 
de zuivering van de ambtenaren was afgerond, te laten schieten. Bij KB van 
11 oktober 1947 werd het ministerie van Algemene Zaken in het leven ge
roepen, waarin ook Hermans werd ondergebracht. Aan diens positie zat 
niets geheimzinnigs: de begroting voor dit nieuwe departement liet over 
diens plaats geen onduidelijkheid bestaan. Hermans zou, na het aftreden 
van Beel als minister-president, enige maanden later de ambtelijke dienst 
verlaten. Een nieuwe heer (Drees) van andere politieke confessie had zich 
aangediend.25

Minister Mansholt en zijn politieke secretaris
Uit het eerste deel (sub a) van deze paragraaf moge duidelijk zijn gewor

den dat de jonge en politiek onervaren Mansholt na de oorlog een van de 
zwaarste en aanvankelijk ook een van de meest ondankbare portefeuilles 
had gekregen. In deze portefeuille was de rantsoenering van het voedsel de 
politiek meest gevoelige taak. Populariteit bij de bevolking was met dit deel 
van het beleid niet te behalen. Vijf jaar bezetting hadden al vijf jaar dis-
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tributie betekend. De bevrijding had echter aan het gehate bonnensysteem 
geen einde gemaakt. De wereldschaarste aan bepaalde voedselbestanddelen 
(granen) had tot hoge prijzen geleid en - met de deviezenschaarste voor Ne
derland - geleid tot de noodzaak een deel van het voedselpakket te blijven 
rantsoeneren. Daarbij kwam dat Nederland in het geldende bilaterale han
delssysteem weinig andere "harde" en gewilde producten had aan te bieden 
dan land- en tuinbouwproducten, waardoor een deel van de eigen opbrengst 
moest worden gereserveerd voor de export om de import aan noodzakelijke 
goederen voor de wederopbouw veilig te stellen. De verdeling van de 
schaarse voedselproducten over de binnenlandse markt en de vordering 
van een deel van de eigen land- en tuinbouwproductie ten behoeve van de 
distributie en export vroegen om een rigoureus systeem van controles - door 
middel van de Centrale Controle Dienst CCD -, prijsbepalingen en andere 
maatregelen. Mansholt had de nodige bevoegdheden, maar hij was er zich 
van bewust dat de ambtelijke controles en de distributiedienst bij de bevol
king weinig gezien waren (zie de volgende paragraaf). Hoewel de socialisten 
na de oorlog opteerden voor een permanente leiding van de overheid in de 
economie van het land, wist Mansholt dat op zijn terrein slechts één beleid 
mogelijk en gewenst was: spoedige terugkeer naar een vrije voedselvoor
ziening tegen zo laag mogelijke prijzen. Hij wilde daarom aan de distributie 
zo snel mogelijk een einde maken en de producenten en detaillisten via een 
permanente overheidsdienst voor de voedselvoorziening (zie II.a in dit 
hoofdstuk) stimuleren zo efficiënt mogelijk te werken om zo tot afschaffing 
van de subsidies op het voedselpakket en lagere prijzen te kunnen komen.

Zo lang Mansholt echter te maken had met de noodzaak producenten en 
consumenten lastig te vallen met zijn ambtelijke bemoeienis, stond hij 
voor de vraag hoe het beleid aan de bevolking moest worden verkocht. 
Hoewel de voedselvoorziening parlementair niet omstreden was en de 
prijsbepaling in de land- en tuinbouw pas in de loop van 1947 tot problemen 
zou leiden, had Mansholt het gevoel dat hij - anders dan zijn meeste colle
gae in die eerste na-oorlogse kabinetten - te maken had met een bijzonder 
grote groep die door zijn beleid kon worden getroffen: de gehele bevolking 
in zijn beleid inzake de voedselvoorziening en het grootste deel van de boe
ren en tuinders in zijn prijsbeleid voor het agrarisch product. Kon Mansholt 
voor zijn prijsbeleid voor de agrarische producten nog zijn oor te luisteren 
leggen bij de land- en tuinbouworganisaties, dat was moeilijker voor zijn 
beleid bij de voedselvoorziening en de daaraan gekoppelde rantsoenerings- 
maatregelen. Er bestond niet zoiets als een georganiseerd con
sumentenbelang, zodat de minister in dit deel van zijn beleid moest vol
staan met de adviezen van organen als de Voedingsraad, die hem alleen 
technisch bijstonden. Hoe een bepaalde rantsoeneringsmaatregel aan de be
volking moest worden gepresenteerd door een socialistische minister, waar
bij de effecten van de maatregel ook politiek waren verdisconteerd, moest 
Mansholt zelf maar verzinnen. Hij had daarbij te maken met een departe
ment dat aan de top bepaald moest wennen aan een minister van socialisti
sche huize. Omgekeerd had de oud-verzetsman Mansholt, die immers be-

1517



VII. Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

trokken was geweest bij de voedselvoorziening van de illegaliteit, het no
dige wantrouwen vanuit zijn oorlogstijd jegens een deel van het departe
ment. De ambtelijke loyaliteit jegens het wettig geachte gezag tijdens de be
zetting was in zijn ogen soms wel wat te ver gegaan. Dat betekende dat 
Mansholt in zijn beleid, wilde hij politiek overleven, assistentie nodig had 
los van de bestaande bureaucratie op het meest gevoelige terrein: de voed
selvoorziening.

Er kwam nog iets anders bij. Mansholt bemerkte al vrij snel dat hij on
voldoende bekend was met het politieke circuit in Den Haag en dat hij bij 
het kabinetsberaad - zeker bij de toenemende problemen rond Nederlands- 
Indië - over te weinig achtergrondinformatie beschikte om een gefundeerd 
oordeel te kunnen geven. Noch zijn ambtelijke staf noch zijn advies
organen konden hem bij de politieke kanten van zijn beleid als minister 
van Landbouw bij de voorbereiding van het kabinetsberaad, naar zijn 
mening, adequaat bijstaan. Zijn ambt als minister van een van de zwaarste 
departementen liet Mansholt ook onvoldoende tijd zich in de politieke 
kanten ervan te verdiepen. Mansholt zag zich echter verplicht in het kabi
netsberaad zijn mening over talloze terreinen te geven, aangezien zijn de
partement in die na-oorlogse jaren een centrale positie had verworven. Het 
veilig stellen van de voedselvoorziening van het land en van de productie 
van land- en tuinbouw, de kurk waarop de Nederlandse export dreef, vroeg 
om bemoeienis van het ministerie van Landbouw met het deviezenbeleid, 
waardoor dit ministerie was betrokken bij de aanvragen voor buitenlandse 
hulp (Wereldbank, Marshall-hulp), met het buitenlandse beleid, waardoor 
Landbouw een belangrijke invloed had op het eisenpakket inzake Duitsland 
(b.v. kalimijnen met het oog op de kunstmestproductie), en met de arbeids
voorziening (Sociale Zaken). De maatregelen op het gebied van de voedsel
voorziening bepaalden immers de arbeidsproductiviteit in het land. De no
dige coördinatie met het beleid van andere ministers was gewenst. Dat 
vergde ook een goede politieke afstemming bij het bepalen van het beleid.26

Mansholt wenste derhalve adviezen van iemand die hem moest attende
ren op de politieke aspecten van de problemen van het ministerie, aange
zien de minister moest uitgaan "van een, bij de huidige rechtspositie der 
ambtenaren, noodzakelijkerwijze neutraal apparaat", zoals de minister later 
tegenover de Tweede Kamer openlijk zou verklaren. Deze adviseur zou ook 
de vraagstukken, die niet tot de zorg van de minister van Landbouw be
hoorden, maar waarbij de minister van Landbouw als lid van het kabinet 
betrokken was en die in veel gevallen krachtens hun aard niet op een der 
afdelingen van het ministerie konden worden behandeld, ter hand moeten 
nemen.27

In het najaar van 1946 is Mansholt er toe overgegaan om aan zijn kabinet 
een politieke secretaris te verbinden in de persoon van een politiek geest
verwant en landbouwdeskundige, schoonzoon van oud-premier Schermer
horn en oud-verzetsstrijder, ir. Barend van Dam (1909-1985). Van Dam was 
overigens vanaf 1 september 1945 bij het ministerie van Landbouw als advi
seur van Mansholt werkzaam, maar was officieel ondergebracht bij de

1518



Par. I. De minister, zijn beleid en zijn bezorgdheid over de effecten er van

Stichting Regeringsbureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd en Land- 
bouwcrisisaangelegenheden, de latere directie Voedselvoorziening van het 
ministerie van Landbouw. Zijn ambtsinstructie uit 1945 hield in de minister 
op alle onderdelen van het beleid te adviseren, met name inzake de contac
ten met de publiekrechtelijke organisatie op het terrein van de voedsel
voorziening (Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941) met betrekking 
tot het prijsbeleid en het vraagstuk hoe de voedselsectoren van de nodige 
installaties en grondstoffen te voorzien. Van Dam diende de minister te 
vertegenwoordigen in daartoe aangewezen commissies, hetgeen de nodige 
spanningen heeft opgeroepen met de vaste staf van het departement. Om de 
positie van Van Dam tegenover de staf van het departement te verduidelij
ken én om Van Dam meer te kunnen inzetten bij de advisering in het al
gemeen - via schoonvader Schermerhorn, die voorzitter was van de voor 
overleg met de Republiek Indonesia en bijstand bij het hervormingsproces 
in Indië uitgezonden College van Commissarissen-Generaal, was Van Dam 
uitstekend op de hoogte van de gang van zaken daar - heeft Mansholt Van 
Dam bij de Directie Voedselvoorziening weggehaald en als directe politieke 
rechterhand aangesteld. Omdat de positie van Van Dam voor de periode 
1945-1946 was gecamoufleerd en voor 1947 pas na de indiening van de 
Rijksbegroting veranderd werd, heeft het parlement, toen de begrotingen 
voor Landbouw voor 1946 en 1947 werden behandeld, geen weet gehad van 
deze bijzondere positie van Van Dam.28

Het conflict met de Tweede Kamer
Pas bij de begroting van Landbouw voor 1948 kwam de aap uit de mouw, 

omdat de post "kabinet" van de minister met een aanzienlijk bedrag - het 
salaris voor een secretaris-generaal - extra was verhoogd ten opzichte van 
het voorgaande jaar. De herziening van de financiële administratie die de 
minister van Financiën bij de opstelling van de Rijksbegroting voor 1948 
had doorgevoerd had er toe geleid dat met name de personeelslasten duide
lijker waren gerubriceerd en dat de ministeries onderling in hun organisa
tiestructuur vergelijkbaar werden. Zeker is ook dat vanuit het departement 
van Landbouw, waar de politieke secretaris met zijn vergaande bevoegdhe
den door de zittende top met veel wrevel werd gadegeslagen, geklaagd is bij 
enkele Kamerleden over deze nieuwigheid. Aldus werd de Kamer opmerk
zaam gemaakt op deze begrotingspost, hetgeen er toe zou leiden dat er poli
tiek gekrakeel zou ontstaan en Mansholt werd gedwongen zijn politieke se
cretaris naar huis te sturen.

Wat politiek Den Haag namelijk in meerderheid accepteerde van Beel, 
accepteerde men niet van Mansholt, noch van een andere minister. In de 
schriftelijke fase van de begrotingsbehandeling, eind 1947, werd Mansholt 
door de ARP-fractie gevraagd of hij aan de top van zijn departement een 
politieke secretaris had verbonden en welke taken deze secretaris had. Ook 
minister Gielen van O.K. en W. werd in de Tweede Kamer door Tilanus 
(CHU) vrijwel gelijktijdig aan de tand gevoeld over een onduidelijke uitga
venpost voor de assistentie van de minister; het amendement van Tilanus,
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gesteund door ARP en CHU om op deze post 1 gulden in mindering te 
brengen werd pas van tafel genomen, toen de minister van O.K. en W. dui
delijk kon maken dat het hier om een - in een bezuinigingstijd betwistbare - 
salarisverhoging voor een raadadviseur in algemene dienst ging. Mansholt 
kon en wilde er niet om heendraaien. Hij antwoordde eerlijk en bevesti
gend. Hij zette in het kort uiteen wat die secretaris voor taak had: politieke 
advisering voor Mansholt in zijn functie als minister van Landbouw en als 
lid van het kabinet.29

Op 18 december 1947 bleek in de plenaire zitting van de Tweede Kamer bij 
de behandeling van de Landbouwbegroting dat deze Kamer, met uitzonde
ring van de socialistische fractie, tegen deze begrotingspost bezwaar had. 
Niet alleen de oppositie was er als de kippen bij om Mansholt over deze uit
gave te kapittelen, maar ook de KVP-fractie liet weten dat Mansholt zijn po
litieke boontjes zelf maar moest doppen zonder bijstand van een aparte se
cretaris. De scherpe bewoordingen, waarin het KVP-verzet was gegoten, le
ken bedoeld te zijn om de jonge minister van Landbouw een lesje te geven; 
tegelijk kwam daardoor echter ook de coalitie onder zekere druk te staan.

Het ARP-lid Stapelkamp opende over deze begrotingspost het vuur met 
de stelling dat "de minister de aangewezen man was om de vraagstukken, 
waarop hier bedoeld wordt, te behandelen en te toetsen aan zijn politieke 
inzicht". De minister kon voor die beoordeling ter verantwoording worden 
geroepen. Een politieke ambtenaar kon dat niet, zodat dit Kamerlid de in
voering van deze nieuwe soort ambtenaren - naast de oude soort met een 
zakelijke neutrale functie - staatsrechtelijk een "bedenkelijke" figuur noem
de.30 Dat het om een ernstige zaak ging bewees vervolgens de interventie 
van de voorzitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, Romme, die an
ders bij debatten over begrotingen het woord liet doen door de fractie
specialisten.31 Hij liet weten "overwegende bezwaren" te hebben tegen deze 
nieuwigheid in het Nederlandse staatsbestel. Hij achtte het juist dat de mi
nister-president zekere outillage had om er voor te waken dat de verschil
lende departementen bleven binnen het kader van de kabinetspolitiek. Het 
in beschouwing nemen van de politieke aspecten van de problemen van 
zijn ministerie was een taak voor de minister zelf en voor zijn normale 
ambtenaren. "Bij een minister hoort nu eenmaal, ..., een politieke neus", al
dus Romme. Zo was het altijd begrepen, "behoudens misschien in de wat 
wildere tijd kort na de bevrijding". De ambtenaren hadden maar rekening te 
houden met de politieke overtuiging van hun minister. Een stelsel van 
gaande en komende politieke ambtenaren leek Romme voor Nederland 
niet gewenst. Een ernstig bezwaar achtte Romme het bovendien dat een 
"politieke" functionaris de stukken van de ministerraad onder ogen zou 
krijgen, daar de secretaris in kwestie de minister moest adviseren bij vraag
stukken, waarbij de minister als lid van het kabinet was betrokken. Romme 
wist natuurlijk ook wel dat de hoogste ambtenaren van een departement 
bepaalde gedeelten van de notulen van de ministerraad, die voor hen van 
belang zijn om het beleid van het departement mede te bepalen, mogen in
zien. Hij voelde er alleen niets voor om deze inzage te gunnen aan een on-
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duidelijke figuur als de politieke secretaris. Wat zou deze figuur met zijn 
kennis van de notulen van de ministerraad gaan doen? Stapelkamp en 
Romme, die tevoren kennelijk overleg hadden gepleegd, dienden vervol
gens een amendement in om op de begroting voor Landbouw de 12.000 gul
den voor deze post te schrappen.

Ook andere Kamerleden ventileerden hun bezwaren. Tilanus (CHU) 
vroeg zich af: "Leven wij in Nazi-Duitsland of in Rusland?" Hij zag de poli
tieke secretaris namelijk als een politieke controleur of commissaris binnen 
het departement. Hij achtte de figuur on-Nederlands en beklaagde zich er 
over dat de parlementaire controle - gezien de periode dat de politieke secre
taris al in dienst was - had gefaald. Bierema (liberaal) moest niets van dit 
idee van een politieke secretaris hebben. Het Amerikaanse stelsel, waarbij 
een deel van de ambtenaren de politieke kleur heeft van de betrokken mi
nister en met hem aftreedt, vond hij voor de Nederlandse verhoudingen 
niet goed.

De begrotingspost van Landbouw werd in de Kamers slechts gesteund 
door de voorzitter van de PvdA-Kamerfractie, Van der Goes van Naters. Hij 
wees er op dat de betrokken functionaris al een jaar als zodanig in dienst was
- wat Romme geen argument achtte - en dat het hier in feite ging om een 
staatssecretaris. De staatssecretaris was in 1938 bij de grondwetsherziening in 
tweede lezing als onderdeel van een verzamelontwerp, dat niet de vereiste 
meerderheid vond, niet ingevoerd (dat zou pas gebeuren bij de herziening 
in 1948), maar was wel algemeen gewenst. Van der Goes, die in de staatsse
cretaris eerder een politieke rechterhand voor de minister zag als tegenwicht 
tegen de bureaucratie dan een bestuurlijke ondersteuning, probeerde via een 
achterdeurtje de staatssecretaris binnen te halen en vooruit te lopen op de 
herziening van de Grondwet. Voor Romme was dit te meer reden om be
zwaar te maken tegen deze begrotingspost. Nog krasser achtte Romme de 
bewering van Van der Goes dat de politieke secretaris slechts een ambtenaar 
was met een bepaalde opdracht en niet met een bepaalde politieke richting. 
"Dit lijkt mij in strijd met de opzet van deze functie", aldus Romme.32

Mansholt deed nog een poging de omstreden begrotingspost te redden 
met als argumenten dat de taak van de minister zo zeer was uitgebreid en 
dat elke maatregel die de minister had te nemen, zoals bij de rantsoenering, 
grote repercussies had in het maatschappelijk leven. Het ging meer om een 
vraagbaak voor de minister dan om een "speurder tussen ambtenaren" (uit
drukking van Stapelkamp). Wél gaf hij toe dat de salariëring zodanig was 
gekozen, dat deze functionaris tegelijk met zijn minister zou vertrekken. De 
secretaris zou derhalve de politieke kleur moeten hebben van de minister, 
waarmee Mansholt de verdediging van Van der Goes op losse schroeven 
zette.33

Romme en Stapelkamp weigerden om Mansholt in deze gedachtengang 
te volgen. Discussie over uitbreiding van het ambtenarenapparaat was mo
gelijk, maar niet over politieke staven, aldus hun stelling.34 Het amende
ment met betrekking tot de schrapping van de begrotingspost werd overi
gens niet onmiddellijk in stemming gebracht. Mansholt en de fractieleiders
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van PvdA en KVP in de Tweede Kamer kregen aldus gelegenheid te zorgen 
dat deze kwestie zonder ongelukken uit de weg kon worden geruimd. Nie
mand in de Kamer had er belang bij om deze minister van Landbouw, die 
de voedselvoorziening zo uitstekend voor elkaar had en die ondanks zijn 
straffe prijsbeleid het "groene front" van de land- en tuinbouw de nodige fi
nanciële ruimte wilde geven - waarmee PvdA en KVP gediend waren -, 
over deze kleine affaire te laten struikelen. Het ging er alleen nog om de 
minister aan zijn verstand te brengen dat hij inzake de positie van zijn po
litieke secretaris bakzeil moest halen, al liet dat andere vormen van politie
ke advisering onverlet. Op 19 december 1947 deelde Mansholt aan het begin 
van de Kamerzitting mee dat hij bemerkt had dat de begrotingspost - wel
licht ten gevolge van zijn toelichting, zoals hij zelf toegaf - niet op de in
stemming van zeer vele leden van de Kamer zou kunnen rekenen. Hij was 
bereid de begrotingspost voor deze secretaris in te trekken. Hierbij tekende 
de minister aan dat de overbelasting in zijn werkzaamheden het hem on
mogelijk maakte het betrokken werk van de politieke secretaris zelf te doen, 
zodat "ik mij zal beraden hoe hierin, binnen de departementale sfeer, zal 
zijn te voorzien". Romme en Stapelkamp trokken vervolgens hun amen
dement in. De KVP-fractieleider zei nog met belangstelling tegemoet te zien 
hoe de minister aan zijn voornemen, zoals in zijn toevoeging uiteengezet, 
uitvoering zou gaan geven.35 Een ironische opmerking, want Romme wist 
uitstekend dat Mansholt gedwongen zou zijn om precies als zijn collega's 
Gielen (KVP) op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Huysmans 
(KVP) op Economische Zaken - die in het nieuws waren gekomen door hun 
pogingen politiek gelijkgezinde ambtelijke toppen te krijgen, nadat deze de
partementen onder PvdA-bewindslieden in de periode 1945-1946 een be
paalde kleur op sleutelposten hadden aangenomen - er voor te zorgen dat 
gelijkgezinde hoge ambtenaren de minister zo breed mogelijk zouden kun
nen adviseren. Mansholt heeft Romme deze informatie dan ook nooit ge
geven en Romme heeft Mansholt daarover verder geen opheldering ge
vraagd.36

Mansholt stuurt zijn politieke adviseur weg, maar behoudt het politieke 
advies

Mansholt heeft met het ontslag van Van Dam geen haast gemaakt. Beel 
heeft, daartoe aangespoord door een aantal Kamerleden, op 6 februari 1948 
aan Mansholt een briefje gestuurd om te vragen hoe het met de uitvoering 
van de toezegging aan de Kamer stond. Mansholt heeft Beel verontschuldi
gingen aangeboden voor de vertraging in de afdoening van deze zaak en 
Van Dam met ingang van 1 april 1948 onder toekenning van wachtgeld 
ontslag gegeven. Van Dam, die overigens nog vóór het Kamerdebat van 18 
december 1947 bij Mansholt zijn vertrek had aangekondigd uit onvrede 
over de conservatieve atmosfeer in het ambtenarenapparaat bij Landbouw, 
kreeg vervolgens een topfunctie bij de bedrijfsorganisatie voor de Zuivel.37

Het ontslag van Van Dam betekende niet dat Mansholt geen politieke ad
viseurs meer had. Het ontslag betekende alleen maar dat voortaan andere
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wegen moesten worden bewandeld - zoals aanvankelijk Van Dam ook als 
ambtenaar bij de voedselvoorzieningsorganisatie was ondergebracht - om 
hetzelfde effect te bereiken. Naar eigen zeggen heeft Mansholt niet ge
schroomd om politieke geestverwanten als ambtenaren bij de verschillende 
directies en afdelingen te benoemen en het werk van de politieke secretaris 
aldus te laten uitvoeren onder andere vlag. Vooral de vorming van het di
rectoraat Internationale Zaken, waarin het commissariaat voor Buitenland
se Agrarische Aangelegenheden spoedig nadien opging, heeft binnen het 
departement van Landbouw hiervoor gediend. Aldus viel de uitbreiding 
van de staf van deze directie niet zo erg op.38

Overigens was het ook om andere reden gewenst om de politieke advi
seurs in deze directie onder te brengen. Naarmate immers de binnenlandse 
kwesties, waarmee Mansholt zozeer in zijn maag zat - prijsbeleid in de agra
rische sector, voedseldistributie -, op de achtergrond raakten en hij zijn poli
tieke neus voldoende had getraind om in het kabinet en in zijn politieke 
organisatie zijn partijtje mee te blazen, bleef alleen de noodzaak over om 
politieke adviezen te krijgen over de ontwikkelingen op internationaal ge
bied. De aanpassing van het land- en tuinbouwbeleid aan de grotere een
wording in Benelux- en Europees verband onder gelijktijdige behartiging 
van het Nederlands belang bij lage voedselprijzen - met het oog op de bin
nenlandse loonontwikkeling en de export - vergde de nodige politieke advi
sering. Mansholt kon daardoor op internationaal terrein zo succesvol 
opereren, dat hij in 1958 landbouwcommissaris bij de EEG kon worden.39

Van het instituut van staatssecretaris heeft Mansholt, toen die mogelijk
heid in de grondwetsherziening van 1948 was ingevoerd, nimmer gebruik 
gemaakt. Dit wijst er op dat Mansholt de argumentatie van Van der Goes 
ten gunste van de staatssecretaris als een soort politieke rechterhand tegen
over de bureaucratie niet deelde. De overbelasting in het werk was kennelijk 
ook niet van dien aard dat hij de staatssecretaris wenste te gebruiken om een 
deel van het werk over te nemen. Het heeft er dus alles van dat Mansholt er 
inderdaad op uit was om in een tijd van impopulaire maatregelen op het 
gebied van de voedselvoorziening en het land- en tuinbouwbeleid de poli
tieke gevoeligheden tijdig in het beleid te verdisconteren en beslagen ten ijs 
te komen in het kabinetsberaad. De openhartigheid in zijn toelichting op de 
begrotingspost voor de politieke secretaris moet het voor de niet politiek 
verwante fracties in de Kamer aantrekkelijk hebben gemaakt de minister 
deze secretaris te ontzeggen. Problemen op een departement met zo veel 
mogelijkheden voor "politieke uitglijders" tegenover de bevolking was iets 
dat men in die kringen Mansholt en de PvdA graag gunde.

Slotbeschouwing: de Tweede Kamer keurt in 1981 het instituut van poli
tieke secretaris goed

Voorlopig was met dit politieke incident uit 1947 rond de politieke secre
taris van Mansholt aan een beginnende afbrokkeling van de positie van de 
neutrale, loyale en vooral permanente ambtenaar een einde gemaakt. Voor
lopig, want het vraagstuk van de politieke advisering bleef bestaan en werd
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zelfs urgenter, naarmate het overheidsbeleid bredere maatschappelijke spo
ren trok en meer aandacht in de publiciteit kreeg. De politieke secretaris 
dook daarom na enige tijd weer op in een of andere vorm, waarbij het par
lement de ene vorm accepteerde en de andere vorm verwierp. Nadat het 
parlement in de jaren '70 het verschijnsel van de politieke adviseur of de 
met politieke advisering belaste ambtenaar had gedoogd, is bij het aantreden 
van het kabinet-Van Agt II (CDA-PvdA-D'66) (1981-1982) de mogelijkheid 
voor het aantrekken van politieke beleidsadviseurs vastgelegd.

Een aparte vorm van politieke advisering deed zijn intrede, toen drs. 
W.K.N. Schmelzer (KVP) als staatssecretaris ging optreden bij het ministerie 
van Algemene Zaken in de periode van het confessioneel-liberale kabinet- 
De Quay (1959-1963) om de premier op financieel-economisch terrein bij te 
staan en hem politiek van advies te dienen. De positie van Schmelzer lijkt 
op die, welke door Van der Goes van Naters in 1947 bij het debat over de 
politieke secretaris van Mansholt was aanbevolen als middel om de poli
tieke secretaris te legaliseren. Evenals ten tijde van Schermerhorn en Beel 
heeft het parlement deze bijstand aan de premier bij het coördineren van 
het beleid, zeker in deze duidelijke vorm, gebillijkt. Daarentegen werden in 
het parlement in 1967 de nodige vragen gesteld (Tweede Kamerlid-Boot, 
KVP), toen door perspublicaties de rol van "public relations"-adviseur Ben 
Korsten bekend was geworden. Deze adviseur had vanaf 1961 de minister 
van Sociale Zaken (Veldkamp) onder zijn hoede genomen, vervolgens de 
ministers van Defensie (vanaf 1963) en van O.K. en W. (vanaf 1967) en zelfs 
de minister-president (1965-1966). Uit hetgeen in de openbaarheid was ge
bracht over deze adviseur, zou diens advisering de kant zijn opgegaan van 
politieke advisering met alle betrokkenheid van deze persoon bij het ver
keer binnen het kabinet en tussen kabinet, parlement en de media vandien. 
De relaties tussen Korsten en leden van het kabinet werden op 1 oktober 
1967 verbroken. Premier De Jong (KVP) (1967-1971) zag zich gedwongen op 
24 april 1968 de Kamer over de activiteiten van Korsten in te lichten en een 
herbezinning op de overheidsvoorlichting aan te kondigen.40

Na de twee uitersten in de vormen van politieke advisering, de staats
secretaris en de buiten-ambtelijke en geheel ongecontroleerde politieke ad
viseur, heeft de Mansholt-variant, de in het ambtenarenapparaat gepara
chuteerde politieke adviseur, weer opgeld gedaan, toen de minister van 
CRM, mr. H.W. van Doorn (PPR) in het kabinet Den Uyl (PvdA-KVP-ARP- 
D'66-PPR) (1973-1977) in 1974 en 1975 adviseurs van buiten aantrok om de 
minister bij het uitstippelen van zijn part van het regeringsprogramma 
assistentie te verlenen. Uit perspublicaties uit die tijd blijkt dat Van Doorn 
overigens niet het enige kabinetslid was, dat over een of andere vorm van 
politieke advisering door nieuw aangetrokken personen beschikte. In een 
aantal gevallen betrof het hier echter vermoedens over de activiteiten van 
personen die met departementale voorlichting waren belast. Mondelinge 
vragen van de kant van de Eerste Kamerleden De Jong (KVP) en Boukema 
(ARP) en het Tweede Kamerlid Stoffelen (PvdA) hebben premier Den Uyl 
(PvdA) gedwongen in deze zaak tenslotte een standpunt in te nemen. De
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minister-president was op 3 februari 1976 van oordeel dat een politiek secre
tariaat voor een bewindsman nut kon hebben. Dit secretariaat kon er voor 
zorgen dat de minister zijn verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid 
als geheel kon waarmaken - daarin schoot de bestaande organisatie volgens 
hem tekort - en afscherming en bescherming kon bieden tegen een verkeerd 
opereren van het ambtelijk apparaat. De premier was er zich echter van be
wust dat het niet eenvoudig zou zijn voor het verschijnsel van het ko
mende en gaande politieke secretariaat van een minister richtlijnen op te 
stellen. Aanvankelijk zei Den Uyl over dit onderwerp een definitief rege
ringsstandpunt toe, maar daarvan is het in deze kabinetsperiode niet meer 
gekomen.41

Het was de opvolger van drs. J.M. den Uyl (PvdA) als premier, namelijk 
mr. A.A.M. van Agt (CDA), aan het hoofd staand van een CDA-VVD-kabi- 
net, die, nadat hij aanvankelijk op 8 februari 1978 in de Tweede Kamer het 
standpunt had ingenomen dat de departementale staf de minister in alle 
aspecten van zijn functie kon bijstaan, naar aanleiding van vragen van het 
Kamerlid Stoffelen (PvdA) over de benoeming door de minister van O. en 
W. van een politiek verwante hoogleraar tot tijdelijk adviseur op zijn de
partement, zich gedwongen zag een bepaalde vorm van beleidsadvisering 
door geestverwante buitenstaanders te verklaren. Van Agt viel in zijn be
toog van 16 maart 1978 in de Tweede Kamer terug op hetgeen in interdepar
tementaal overleg over het verschijnsel van de politieke adviseurs inmid
dels was geformuleerd: indien het politiek advies werd ingebracht in de ge
coördineerde beleidsvoorbereiding ten departemente - dat wilde zeggen in 
samenwerking met de zittende ambtenaren en niet rechtstreeks aan de mi
nister - dan was er slechts sprake van interne of externe advisering. Zou het 
advies anders worden verstrekt, dan was er sprake van politieke advisering. 
Deze laatstgenoemde vorm van advisering kwam in zijn kabinet niet voor, 
aldus Van Agt.42

De zaak van de politieke advisering was hiermee niet geneutraliseerd. In 
het regeerakkoord van CDA, PvdA en D'66 dat ten grondslag lag aan het ka
binet-Van Agt II werd ten aanzien van de mogelijkheid van ondersteuning 
van ministers in hun politieke taken afgesproken "dat zulks met respecte
ring van de ambtelijke structuur aanvaardbaar wordt geacht. Waar niette
min ministers behoefte gevoelen tot het aantrekken van een tijdelijk advi
seur op arbeidscontract, wordt ook die mogelijkheid geopend, met dien ver
stande dat de ministerraad beslist over honorering, functie en taak. De con
crete taakomschrijvingen zullen worden gepubliceerd."43 Vrij spoedig na de 
totstandkoming van dit kabinet bleek dat behalve de PvdA-minister voor 
Volkshuisvesting en R.O., drs. M.P.A. van Dam, behalve alle PvdA-minis- 
ters en de minister van Defensie, mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (D'66), poli
tieke adviseurs hadden aangesteld, conform de hiervoor genoemde passage 
in het regeerakkoord. Aangezien de minister-president en de CDA-ministers 
een dergelijke adviseur niet hadden aangetrokken, heeft het Tweede 
Kamerlid A.J. Evenhuis (VVD) op 24 november 1981 als goed oppositielid 
een poging gedaan mogelijke tweedracht over dit thema politiek uit te bui-
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ten en de onheilszwangere coalitie uit elkaar te spelen. Hij vermoedde niet 
ten onrechte dat het vooral de PvdA - met in het kielzog D'66 - was geweest 
die had aangedrongen op dit punt in het regeerakkoord en dat het CDA 
daarmee slechts node had ingestemd.

Bij zijn aanval op het systeem van de politieke beleidsadviseurs ging het 
Kamerlid Evenhuis ervan uit dat enerzijds de bewindsman zelf op de 
hoogte diende te zijn van de politieke context van zijn beleid - vergelijk het 
argument van Romme in 1947 omtrent de "politieke neus van de minis
ter" -, anderzijds dat de taak van de politieke adviseur om contacten te 
onderhouden met de politieke partij van de minister en de politiek 
verwante Kamerfracties een zaak was die door die politieke partij verzorgd 
en bijgevolg bekostigd diende te worden. Hij verzocht Van Agt het kabinet 
voor te stellen van de benoeming van politieke adviseurs af te zien. Ter 
ondersteuning hiervoor diende hij een motie in, waarbij gewezen werd op 
het eigen ambtenarenapparaat, de eigen voorlichtingsdienst en de kwaliteit 
van de bewindslieden, die uit het (door henzelf) gevoerde beleid moest 
kunnen worden afgelezen. Uiteraard verklaarden de woordvoerders van 
PvdA en D'66 zich vóór het instituut van de politieke adviseur of secretaris, 
waarbij die van de PvdA, dr. S. Patijn, de feiten rond de secretaris van 
Mansholt in herinnering riep: die zaak was nu eindelijk definitief uit de 
wereld. De voortschrijdende democratisering en politisering van de 
samenleving hadden de taak van de bewindslieden zodanig vergroot, dat 
politieke assistentie onmisbaar was, zo betoogde de D'66-er E.C. Bakker ten 
gunste van de politieke adviseur. Ook het CDA bleek voorstander van deze 
vorm van advisering. Dr. W. de Kwaadsteniet (CDA) verklaarde wel geen 
voorstander van het instituut van de politieke adviseurs te zijn, maar hij 
vond het beter dat er duidelijkheid kwam te bestaan over deze adviseurs. 
Het instituut was er immers "hier en daar een beetje". De coalitie toonde 
zich gesloten. Nadat de premier kortweg had verklaard dat het kabinet 
functioneerde op basis van het regeerakkoord, waarbij de politieke adviseur 
ruim baan had gekregen, en dat hij bijgevolg de motie-Evenhuis ontried, 
werd deze motie bij zitten en opstaan verworpen: de VVD had slechts steun 
gekregen van klein rechts.44

Met deze gang van zaken rond de motie-Evenhuis is de Kamer in over
grote meerderheid op haar standpunt uit 1947 inzake de politieke secretaris 
van Mansholt teruggekomen. De politieke adviseur of secretaris, al dan niet 
in tijdelijke ambtelijke dienst genomen, heeft dan eindelijk voluit zijn 
entree gemaakt. Dat Mansholt dit nog mocht meemaken!

AANTEKENINGEN:

1 Gegevens ontleend aan S.L. Mansholt en F. Visser, De crisis, Amsterdam 1975, hfdst. 1.

2 Ontleend aan Verslag over de Landbouw in Nederland over 1947, uitgave van het ministe
rie van LVV, 's-Gravenhage 1949, en idem, over 1948, 's-Gravenhage 1950, alsook het Alge-
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meen Agrarisch Archief 1946-1950. Voor een plaatsbepaling van de na-oorlogse agrarische 
productie en toestand in een groter geheel: J.H. van Stuyvenberg, De landbouw op de stroom 
van de tijd, in: M. Rooij (red.), Ondernemend Nederland. Zestig jaar ontplooiing 1899-1959, 
Leiden 1959, pp. 267-301; de diverse opstellen van A. Maris, R. Rijneveld e.a., in: Landbouw 
en platteland in een stroomversnelling, Haarlem 1963; D e Nederlandse landbouw in een 
groeiende economie (uitgave t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Landbouw-Economisch Ins
tituut), ’s-Gravenhage 1965; A. Maris, Wijkende grenzen. Gebundelde opstellen over land
bouweconomie en landbouwpolitiek, ’s-Gravenhage 1971; A .L.G.M . Bauwens, G.M.J. 
Loeffen, A grarische beroepsbevolking en w erkgelegenheid in historisch perspectief, in: 
Landbouw tussen vrijheid en gebondenheid. Opstellen aangeboden aan prof.dr.ir. A. Maris 
bij zijn pensionering als directeur van het LEI, Den Haag 1981, pp. 148-171; L. Noordegraaf 
(red.), Agrarische geschiedenis van Nederland. Van prehistorie tot heden, 's-Gravenhage 
1986, spec. J.L. van Zanden, M odernisering en de toenemende betekenis van de overheid: 
1 8 0 0 -1 9 5 0  (pp. 85-140) en R. Peys, Van schaalvergroting tot overschot: de landbouw in het 
recente verleden (pp. 141-167).

3 Zie Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst. XI, p. 29, HTK 1947-1948 Bijlagen A. De ko
sten voor deze afdeling bedroegen ongeveer 3 miljoen gulden (1948). Raming en realisatie 
van het in- en uitvoerprogramma 1948 (in min. guldens)

Invoer
Raming
Uitvoer Invoersaldo Invoer

Realisatie
Uitvoer Invoersaldo

Landbouw 976 959 12 1231 1280 -49
Industrie,
verkeer,
krijgstuig 2673 1391 1282 3148 1449 1699

Totaal 3649 2350 1299 4379 2729 1650

(Verslag over de Landbouw in Nederland over 1948, p. 285).

Dit is een deviezenprogramma. De Centrale Dienst voor In- en Uitvoer geeft de volgende 
cijfers:

In- en uitvoer van 1947 en 1948 naar waarde (min. guldens):

Invoer Uitvoer 
1947 1948 1947 1948

Landbouw
Industrie

1020 1353 847 1282 
3062 3591 1038 1427

Totaal 4082 4944 1885 2709

Om vang in % van 1937-1938 (incl. correctie van de prijs)

Invoer Uitvoer 
1947 1948 1947 1948

Landbouw
Industrie

54 70 41 62 
85 94 52 62

Totaal 77 87 47 67

(Verslag over de Landbouw in Nederland over 1948, p. 286).
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Waarde van in- en uitvoer in 1947 en 1948 gesplitst naar groepen van landen,

(gecorr.)
Waarde in min. guldens 

1947 1948

Om vang in 

1947

% van 1 9 3 7 /3 8  

1948
Invoer uit:
dollargebied 1612 1523 135 119
Marshall-landen 1980 2753 62 79
overige landen 490 668 61 78

Totaal 4082 4944 77 87

Uitvoer naar:
dollargebied 142 200 35 50
M arshalllanden 1411 2059 47 67
overige landen 332 450 63 84
Totaal 1885 2709 47 67

Dollargebied: incluis Canada.

Het probleem bij het export-importplan voor voedingsmiddelen bestond hierin dat Neder
land bij de afzet van het agrarisch product op Europa was aangewezen - met uitzondering 
van de bloembollenexport, waarvoor Mansholt zich had ingezet: vgl. aantek. 5 bij par. III, 
hfdst. V, Econoynische Zaken maar voor zijn import was aangewezen op buiten-Europese 
landen. Aangezien de inter-Europese handel zich grotendeels afspeelde in het kader van bi
laterale akkoorden (ruilhandelpakketten) - waarbij slechts een beperkt aantal producten van 
de land- en tuinbouw door de tegenpartij gewenst was -, konden op deze export niet de de
viezen worden verdiend die de import konden veilig stellen. De afzet op Duitsland was zo 
goed als onmogelijk; die op Engeland had te maken met concurrentie van de dominions, die 
long-term contracten hadden. De Beneluxministers van Landbouw tekenden op 9 mei 1947 
een Protocol over de invoering van een preferentiestelsel voor landbouwproducten en mi- 
nimumprijsstelsel voor tuinbouwproducten. De Belgische landbouw wenste voortgezette 
bescherming tegen mogelijke Nederlandse export, al zouden Nederlandse producten de 
voorkeur krijgen boven die uit derde landen. De autarkie, die in de meeste Europese landen 
door de oorlog was gegroeid, maakte het voor de Nederlandse exporteurs moeilijk oude en 
nieuwe markten te veroveren. Export buiten Europa van agrarische producten (bijvoorbeeld 
naar Nederlands-Indië) was afhankelijk van de mogelijkheid bederfwerende verpakking als 
blik te kunnen gebruiken. Aan dergelijke verpakking was echter gebrek. Onder agrarische 
producten moet bij export veel worden verstaan: ook (verwerkte) voedingsmiddelen, 
genotsartikelen, kunstmest en visserijproducten.

4 Internationaal was LVV vertegenwoordigd bij de Economische Commissie voor Europa 
(ECE, onderafd. van de VN, zie hfdst. II, par. II.c), de Internationale Tarweraad (een alloca- 
tieraad, daterend uit 1942, zie hiervoor par. II. b.2 in dit hoofdstuk), de Internationale Suiker- 
raad (sedert het z.g. Chadbourne-agreement tot regulering van de suikerprijs - 1930 - be
staand en het uitvoerend orgaan geworden van de Londense overeenkomst tussen 22 
landen die op 1 september 1937 in werking trad, maar door de oorlog werd onderbroken; het 
orgaan ging na de oorlog weer werken, al was de noodzaak voor een nieuwe overeenkomst 
afwezig totdat marktoverschotten door productievergroting regulering noodzakelijk maak
ten en een suikerovereenkomst op 1 okt. 1953 afdwongen; Nederland was hierbij partij en 
wel volgens bepaalde berekeningen als netto-exporteur; zie Nota van Toelichting, 16 mrt. 
1954, HTK 1953-1954, nr. 3422; de suikerraadsvergadering van 8 dec. 1947 werd door een dele
gatie van LVV bijgewoond) en vanzelfsprekend bij de Voedsel- en Landbouworganisatie
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de V.N. (FAO en de door deze organisatie in het leven geroepen International Emergency 
Food Council - zie par. II.b.1 in dit hoofdstuk-).

5 Zie de discussie bij de begroting van LVV voor 1948, Mem. v. Toel., onderafd. II, pp. 11-12 
en Voorlopig Verslag, p. 6 I, HTK 1947-1948 Bijlagen A, hoofdstuk XI, Rijksbegroting 1948; 
Van der Zanden, TK 16 dec. 1947, p. 827 II; Mansholt, TK 18 dec. 1947, p. 887 II. Het ging 
vooral om de zogeheten winterscholen, waarvan er slechts 11 RK en 4 prot. waren bij een 
totaal van 41. Het onderwijs maakte een belangrijk deel uit van de inspanning van de over
heid om tot efficiëntere bedrijfsvoering te geraken (herstructurering land- en tuinbouw) 
door verbetering van het technisch peil van de boer en tuinder.

6 Het ging om een bedrag van 2500 gulden voor de verhuiskosten die op de begroting voor 
de betrokken zuivelschool stonden vermeld. Een voorstel van Tilanus en Krol (CHU) om 
dit bedrag niet toe te staan werd met 39 tegen 34 stemmen aangenomen, waarbij de PvdA en 
CPN, alsook twee KVP-ers (Smits van Ooijen en Mol) en de liberaal Korthals de minister 
steunden. Smits wilde een katholieke tweede zuivelschool in het zuiden des lands en had 
daarvoor een amendement ingediend, dat hij bij de eindstemming over de begroting op 22 
nov. 1946 weer introk. Mansholt had toegezegd contact op te nemen met Lieftinck om te be
kijken of hiervoor geld beschikbaar was. Zie Mansholt, TK 20 nov. 1946, p. 359; Krol, p. 364 I; 
amendement Krol-Tilanus, idem, p. 368 II; debatje en stemming TK 22 nov. 1946, p. 424; am. 
Smits van Oijen, TK 20 nov. 1946, pp. 369-370 I; intrekking, p. 425 I, 22 nov. 1946. De aanloop 
tot een tweede zuivelschool is in de parlementaire periode-Beel genomen (zie Bijlage nr. 
682, HTK 1947-1948, Wijziging van hfdst. XI van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947, 
oprichting zuivelschool).

7 Zie het wetsontwerp nr. 361, ingediend op 27 nov. 1946, zonder beraadslaging en z.h.st. op 
17 dec. 1946 in TK en op 9 jan. 1947 in EK aanvaard (Stbl. H. 13, 10 jan. 1947) z.g. bijenwet; 
wetsontwerp nr. 464, ingediend 1 mei 1947, z.h.st. in TK op 17 juni 1947 en idem in EK op 2 
juli 1947 aanvaard (Stbl. H. 220, 3 juli 1947), z.g. coloradokeverwet; wetsontwerp nr. 765, in
gediend 23 mrt. 1948, z.h.st. aanvaard in TK op 11 mei 1948 cn op 25 mei 1948 in EK (Stbl. I. 
206), z.g. aspergevliegwet. In alle drie deze wetten was de maximumstraf een jaar hechtenis 
voor het nalaten van bestrijding en aanmelding of het doorbreken van de bepalingen ten 
aanzien van vervoer van bepaalde producten of bijenvolken. Voor een breder en juridisch 
kader van deze wetten: F.F.X. Cerutti, Voorkoming en bestrijding van dierziekten resp. plan
tenziekten, in: Nederlands Bestuursrecht, III Economisch en sociaal bestuur, door G.A. van 
Poelje e.a., uitgave 1962, Alphen a.d. Rijn 1964, pp. 218-262, spec. p. 225 (bijenwet), p. 249 
(overige genoemde wetten).

8 Het betreft hier het wetsontwerp intrekking besluit staatstoezicht op de bossen van 1943. 
Het besluit uit 1943 had de Bosraad, waarin de eigenaren waren vertegenwoordigd, uitge
schakeld. Deze Bosraad diende, volgens de Natuurschoonwet van 1928 (Stbl. 63), landgoede
ren aan te wijzen voor de in deze wet genoemde fiscale voordelen. Het besluit uit 1943 legde 
deze functie van de Bosraad bij de Directeur Staatsbosbeheer. Het betrokken wetsontwerp 
wilde, nadat het Besluit uit 1943 vervallen was verklaard, in afwachting van een nieuwe na
tuurschoonwet een regeling treffen, die er op neerkwam dat de Directeur Staatsbosbeheer 
zijn advies inzake het aanmerken van landgoederen mocht blijven uitoefenen, waarnaast 
de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw de overige, meer technische, 
functies van de oude Bosraad ging vervullen. Het Staatsbosbeheer ging over 14,8% van de 
bossen, zodat het overwicht van deze instantie op verzet stuitte van de CHU en ARP in de 
Tweede Kamer. Van de kant van de ARP (Van den Heuvel) is een amendement ingediend 
om de Hoofdafdeling Bosbouw alle takken van de oude Bosraad te laten vervullen om de 
staatsinvloed te doen verminderen. Dit voorstel werd door de tegenstemmen van PvdA, 
CPN en bijna geheel de KVP verworpen. Het wetsontwerp werd vervolgens door de Tweede 
Kamer op 6 november 1947 aangenomen met 51 tegen 13 (CHU, deel ARP en grootste deel
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van PvdV). De Eerste Kamer ging zonder hoofdelijke stemming akkoord. Zie Mem. v. Toel., 
HTK 1946-1947 Bijlagen, nr.483, d.d. 10 juni 1947; VV d.d. 27 juni 1947; Mem. v. Antw., d.d. 30 
okt. 1947; TK 6 nov. 1947, pp. 220-225 I; EK 10 febr. 1948 p. 86; wet 12 febr. 1948, Stbl. I. 55. De 
duur van deze wet is verrassend geweest. Mansholt had bij de behandeling in de TK een 
voorstel-Van der Zanden (KVP) overgenomen om tijdelijkheid van de overgangsregeling 
vast te leggen; m.i.v. 1 jan. 1949 zou de regeling komen te vervallen. Dit is niet doorgegaan. 
Eind 1949 werd de geldingsduur toch nog verlengd (zie wetsontwerp nr. 1458; wet d.d. 30 dec. 
1949, Stbl. J. 623). Daama is dit nog herhaaldelijk gebeurd: in 1951 (nr. 293; d.d. 13 juli 1951), in 
1953 (nr. 301 d.d. 18 juni 1953), in 1957 (nr. 583, d.d. 11 dec. 1957); in 1958 (nr. 692, d.d. 18 dcc. 
1958) en in 1961 (nr. 185 d.d. 21 juni 1961). Nadat de commissie-Van Asch van Wijck had 
gerapporteerd in 1952 (in 1948 ingesteld) over een nieuwe boswet - welk rapport moest wor
den aangevuld met de ontwikkelingen op PBO-gebied - is uiteindelijk een nieuwe Boswet 
tot stand gekomen in 1961 (Stbl. 1961, nr. 256). Deze verving de Boswet van 1922 (Stbl. 349), 
die de Bosraad had ingesteld. Voor dit ontwerp in breder en juridisch kader: F.F.X. Cerutti, 
Bescherming van bos en andere houtopstanden, in: Nederlands Bestuursrecht, UI Econo
misch en Sociaal Bestuur, pp. 153-160.

9 Hiervoor: H.A.H. Boelmans Kranenburg, De ontwikkeling van de haringdrijjnetvisserij na 
de oorlog, in: E SB , 6 juli 1949, pp. 537-539. Over de export naar de USSR: H.A.H. Boelmans 
Kranenburg, De export van gezouten haring uit Nederland naar de Sovjet-Unie, in: O n d er
nemende Geschiedenis. 22 Opstellen geschreven bij het afscheid van mr. H. van Kiel als 
voorzitter van de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 's-Graven
hage 1977, pp. 311-320.

10 Zie HTK 1937-1938 Bijlagen, nr. 501; HTK 1938-1939 Bijlagen, nr. 44, TK 2 en 3 mei 1939, 
met 51 tegen 35 aanvaard; wetsontwerp ingetrokken bij brief van 12 april 1947. Goedkeuring 
na-oorlogse visnetmaaswijdteverdrag: HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 441; TK 3 juni 1947, p. 
1634 II - 1637 I, z.h.st. aanvaard; EK 26 juni 1947, p. 792 1, zonder beraadsl. en z.h.st. aanvaard.

11 Sportvisserij: Van der Zaal, TK 20 nov. 1946, p. 370; Vermeer, TK 18 dec. 1947, p. 906.

12 Voor de walvisvaart van Nederland na de Tweede Wereldoorlog is gebruik gemaakt van: 
A.G.U. Hildebrandt, Het walvischvaartseizoen 1945-1946, in: ESB  18 sept. 1946, pp. 596-598; 
idem, D e walvisvaart, in: E SB  20 okt. 1948, pp. 829-833; J.R. Bruijn, De N ederlandse 
Maatschappij voor de walvisvaart, 1946-1967, in: Economisch- en Sociaal-Historisch jaarboek, 
dl. 48, 's-Gravenhage 1985, pp. 233-257; A.M.C. van Dissel, J.E. Oosterling, Aan boord van de 
"Willem Barendsz". Enkele sociale aspecten van de Nederlandse walvisvaart, 1946-1964, in: 
Tijdschrift voor zeegeschiedenis, 5 (1986), pp. 146-160.

13 Het betreffende wetsontwerp onder nr. 724 in de bijlagen HTK 1947-1948. Parlementaire 
behandeling: TK 17 febr. 1948, p. 1471 I; EK 26 febr. 1948, p. 221 II. De wet is vastgesteld 27 febr. 
1948, Stbl. I. 72. Het protocol is gepubliceerd bij KB van 3 mei 1948 in het Staatsblad 1 172.

14 HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 803. Voor kennisgeving door de TK aangenomen, 20 okt. 1948, 
p. 105.

13 Het betreffende wetsontwerp onder nr. 1012 in de bijlagen HTK 1948-1949. Parlementaire 
behandeling: TK 20 okt. 1948, p. 105 I; EK 29 okt. 1948, p. 25 II. Het verdrag is gepubliceerd bij 
KB van 1 december 1948, Stbl. I. 534.

16 Zie hiervoor speciaal: Bruijn, De Nederlandse Maatschappij voor de walvisvaart, 1946- 
1967, p. 236 en pp. 238-239. Met minder dan 4% van de totale Blue Whale Units verzorgde de 
Nederlandse maatschappij voor de walvisvaart de helft van de benodigde walvisproducten 
van het land in het eerste seizoen, dat 12.3 miljoen gulden opbracht.

17  Vermeer, TK 18 dec. 1947, p. 906 II; Mansholt, idem, p. 907 II. Op de eerste reis van de 
"Willem Barendsz" was de controleur van LVV vergezeld van een ambtenaar van het mi
nisterie, die de opdracht had een reportage te maken ten behoeve van de afd. Voorlichting
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van LVV over deze eerste Nederlandse walvisvaartexpeditie. Over de klachten van dr. 
Melchior: Bruijn, De Nederlandse Maatschappij voor de walvisvaart, 1946-1967, p. 248.

18 Zie wetsontwerp ter goedkeuring van de opzegging (31 dec. 1958 aan de Amerikaanse 
regering - vanwege het depot - medegedeelde) van het op 2 dec. 1946 te Washington gesloten 
verdrag tot regeling van de walvisvangst met reglement, 4 juni 1959, HTK 1959 Bijlagen, nr. 
5506. Na behandeling in TK 13 juli 1960, pp. 4054 II- 4055 II, en EK 27 sept. 1960, p. 3006 II- 3008 
(beide Kamers z.h.st. aangenomen); als wet vastgesteld 28 sept. 1960, Stbl. nr. 409. De opzeg
ging geschiedde krachtens art. XI van het genoemde verdrag, dat jaarlijkse opzegging per 30 
juni mogelijk maakte, wanneer op of vóór 1 januari van datzelfde jaar aan de regering van 
de V.S. de opzegging werd medegedeeld. De hernieuwde toetreding tot het verdrag ge
schiedde na de verleende goedkeuring door de Staten-Generaal: wetsontwerp ingediend, 5 
juni 1963, HTK 1963 Bijlagen, nr. 7222, TK 4 maart 1964, pp. 1467 II - 1474 I (z.h.st. aangeno
men); EK 7 april 1964, p. 641 I, (zonder beraadslaging en z.h.st. aangenomen); de wet is vast
gesteld, Stbl. nr. 146, 10 april 1964. Van der Goes had in verband met de te verwachten 
vangstcijfers (1200 Blue Whale Units, d.i. 8% van de 15.000 BWU’s voor het seizoen 1959- 
1960; 1 BWU was 1 blauwe vinvis of 2 gewone vinvissen of 6 Bryde walvissen of 2.5 bultrug) 
op 10 nov. 1959 nadere informatie gevraagd over het te voeren beleid na het loslaten van de 
internationale conventie. De Nederlandse regering wilde bepaalde limieten in acht nemen 
en deze eventueel in nationale wetgeving vastleggen. Zie HTK 1959-1960 Aanhangsel, p. 
3039, vraag nr. 3021. Het gevolg hiervan is geweest de nieuwe wet op de walvisvangst (Stbl. 
1960, nr. 410), waarvan het ontwerp op 13 mei 1959 bij de Tweede Kamer werd ingediend 
(HTK 1959-1960, nr. 5944) en gelijk met het wetsontwerp tot goedkeuring van het loslaten 
van de internationale conventie (verdrag van 2 dec. 1946) door de Kamers is behandeld en 
goedgekeurd. In de nieuwe walvisvangstwet werd niet meer verwezen naar de conventie 
van 1946.

19 Bruijn, De Nederlandse Maatschappij voor de walvisvaart, 1946-1967, pp. 251-253. Bij de 
afsluiting van de tekst van dit hoofdstuk verscheen: W.J.J. Boot, D e N ederlandsche 
Maatschappij voor de Walvischvaart, Amsterdam 1987, waarnaar verder zij verwezen.

20 Zie hiervoor Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees 1945-1946, p. 154. Deze 
subparagraaf is eerder verschenen onder de titel: Waf Mansholt werd ontzegd en wat in 1981 
in meerderheid werd aanvaard. De parlementaire bemoeienis met de politieke adviseur of 
secretaris van de minister na 1945, in: Politiek(e) Opstellen, uitgave van het Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen, 1986, nr. 6.

21 Zie M.J.D. Voet, Enige beschouwingen over de geschiedenis en de taak van het Ministerie 
van Algemene Zaken, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 1974, nr. 3, pp. 142-162. De heer Voet 
was zo vriendelijk het manuscript, waarop dit artikel in Bestuursw etenschappen  is geba
seerd, ter beschikking te stellen: 25 Jaar Algemene Zaken, Geschiedenis van het ontstaan en 
van de ontwikkeling van het Ministerie van Algemene Zaken, uitgave van het Ministerie 
van Algemene Zaken 1973, spec. hfdst. III.

22 In het "spoils system” worden overheidsbetrekkingen gegeven aan leden van de 
winnende groep. Het systeem deed zijn intrede onder pres. Th. Jefferson, maar het was pres. 
A. Jackson (1829-1837) die voor de federale ambtenaren het beginsel van de "rotation" bij 
machtswisseling vastlegde. Het Franse "cabinet du ministre” onder een directeur heeft tot 
taak, naast het voeren van het secretariaat in engere zin en het onderhouden van contacten 
met de kiezers in het district, het parlement en de pers, via de "conseillers de technique" 
binnen het departement met de afdelingen, daarbuiten met andere ministeriële kabinetten 
contacten te onderhouden ter uitvoering van de politiek van de minister. Praktisch gezien is 
het departementale apparaat ondergeschikt aan dit kabinet. Zie F.A.M. Stroink, Een politiek 
kabinet ten behoeve van de minister, in: NJB, 5 okt. 1974, pp. 1070-1072. Voor het Belgische 
systeem van ministeriële kabinetten - sinds 1870 voor elke minister - zie Hugo van Hassel,

1531



VII. Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Belgian Ministerial Cabinels: spoils in a spoiled merit-system, in: Res Publica, XV (1973), pp. 
357-369; ook: L. Huyse, Patronage en makelarij in het Belgische benoemingsbeleid, in: Civis 
M undi, 13 (1974), pp. 222-229. Voor een algemeen overzicht: Hugo van Hassel, Beleidssteun 
voor ministers; enige internationale vergelijkingspunten, in: Acta Politica X (1975) 4, pp. 455- 
484; voor de problematiek: D. van Duyne, Het politieke kabinet van de minister, in: Beleid en 
Maatschappij, II (1975), pp. 295-300.

23 Zie de Nota omtrent een aantal punten van het Regeringsbeleid, 11 dec. 1945, HTK 1945-
1946 Bijl., nr. 123, par. IV De organisatie van de overheidsdiensten (RVD; Oog-en-oor); debat 
in TK31 jan. 1946, pp. 511-532; Duynstee-Bosmans, a.w., pp. 153-159.

24 Voet, 25 jaar Algemene Zaken, hfdst. IV, par. 1. Voor Beels visie: Mem. v. Antw., Rijksbe
groting voor 1947, 7 nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, par. 10 (p. 27 I).

25 Voet, 25 Jaar Algemene Zaken, hfst. IV, par. 2 en 3; ook: Daan Dijksman, De politieke amb
tenaar, in: Haagse Post, nr. 21, 27 mei 1978, pp. 26-34, spec. 28 I. In de Rijksbegroting 1947, 
hfdst. II, afd. Kab. MP (art. 31, personeelslasten) kon Beel tot een verlaging van 168.389 gulden 
t.o.v. cijfers voor 1946 komen, omdat hij rekende op "minder behoeften aan bijzondere 
functies" (HTK 1946-1947, Bijl. A, nr. 300 II, 2, p. 4). In de aparte begroting voor AZ voor 1948 
van 7 april 1948 (HTK 1947-1948 Bijl. A, nr. 600, hfdst. II A) werd bij art. 2, onderdeel 213, 1 
persoon op arbeidsovereenkomst vermeld ad f. 9824, - per jaar. In de Toelichting werd deze 
post niet verklaard; het Voorlopig Verslag van de TK op 10 juni 1948 ging hier niet op in.

26 De kenschets van de achtergronden van het aantrekken van de politieke secretaris door 
Mansholt is gebaseerd op het in aantekening 25 genoemde artikel in de Haagse Post, dat 
steunde op interviews met Mansholt en Van Dam, en op een onderhoud dat de auteur met 
oud-minister Mansholt over het beleid op LVV in de jaren 1945-1948 aan de hand van een 
schets van de parlementaire geschiedenis van dit beleid over de periode 1946-1948 mocht 
voeren in 1979.

27 Aldus Mansholt, Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst. XI, 11 dec. 1947, HTK 1947- 
1948 Bijlagen A, betr. art. 3, post 213 Hoger Personeel, p. 19.

28 Gegevens over Van Dam zowel ontleend aan Dijksman, De politieke ambtenaar, als aan 
de ambtsinstructie in het niet genummerde archief van het Ministerie van LVV.
29 Zie het Voorlopig Verslag, Rijksbegroting 1948, hfdst. XI, HTK 1947-1948 Bijlagen A, d.d. 27 
nov. 1947, afd. I, art. 3, betr. onderdeel 213, waarin door "enkele leden" (ARP) werd gevraagd 
naar het hoger personeel van het departement. De stelling dat deze zaak door Romme (KVP) 
zou zijn aangezwengeld (vide Dijksman, De politieke ambtenaar), is niet juist. Bij de mon
delinge behandeling van de begroting van O.K. en VV. voor 1948 in de Tweede Kamer op 9 
december 1947 (p. 663 I) heeft Tilanus (CHU) zich verbaasd getoond over het feit dat bij art. 2 
van het wetsontwerp tot vaststelling van hfdst. VI (O.K. en W.) de personeelsuitgaven voor 
1948 ten opzichte van 1947 een verhoging hadden ondergaan, zonder dat een en ander goed 
werd verduidelijkt. Gielen bleek te beschikken over een persoonlijk adviseur in de persoon 
van de oud-minister van O.K. en W., Bolkestein, en een raadadviseur in algemene dienst, 
een oud-chef van de afdeling Financiële Controle, die met pensioen was gegaan en in deze 
functie nog verbonden bleef aan het departement. Tilanus kon niet geloven dat hiervoor 
8000 gulden nodig was (het bedrag dat het verschil met de begroting 1947 uitmaakte). Zijn 
amendement om op deze begrotingspost 1 gulden in mindering te brengen - het klassieke 
middel van de Kamer om het recht van amendement terzake een onderdeel van de begro
ting (zonder onderdelen van de begrotingspost waartegen men iets heeft te treffen) te doen 
gelden - werd, nadat Decring (PvdA) de Kamer had overgehaald de minister enige tijd te 
gunnen om deze kwestie afdoende te kunnen afhandelen, ingetrokken, toen Gielen op 12 
december 1947 in de Kamer (p. 789 II) kon verklaren dat het omstreden bedrag was gereser
veerd voor de niet onaanzienlijke rangverhoging van deze raadadviseur in algemene
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dienst. Daartegenover kon Gielen wijzen op het niet opvullen van een plaats bij de afd. Fi
nanciële Controle. Beernink, die bij afwezigheid van Tilanus op deze datum deze motie af
wikkelde, zei deze salarisverhoging in een bezuinigingstijd weinig fraai te vinden (p. 790 I). 
Gielen benadrukte daarop nog dat de betreffende functionaris in tijdelijke dienst zou zijn. 
Het vermoeden dat hier eveneens een persoonlijk politiek adviseur in dienst was heeft der
halve wel even bestaan; de coïncidentie met de kwestie-Mansholt is niet toevallig.
30 Stapelkamp, TK 18 dec. 1947, p. 895.

31 Romme, a.v., pp. 895 II - 8 9 6 1.

32  Tilanus, Bierema, Van der Goes van Naters, a.v., pp. 896-897 I. Hoogcarspel (CPN) zei zijn 
oordeel voor te behouden tot hij de minister had gehoord. Hij heeft over deze kwestie na 
het horen van Mansholt zijn licht niet laten schijnen, idem, p. 897 I.

33 Mansholt, a.v., p. 897.

34 Duplieken, a.v., pp. 8 9 7 1 -899, met nadere reactie van Mansholt, p. 899 II.

3:5 Mansholt, TK 19 dec. 1947, p. 918 I, alwaar ook Romme’s mededeling over het amende
ment.

3  ̂Zie voor de reorganisatie die Gielen onmiddellijk na zijn aantreden doorvoerde en de 
daarover gehouden interpellatie van het PvdA-TK-lid Joekes: hfdst. X, Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, par. I. Het aantreden van de katholiek Huysmans na de socialist Vos op 
Economische Zaken leidde na een jaar tot het vertrek van enkele hoge ambtenaren, onder 
wie de secretaris-generaal, zie hfdst. V, Economische Zaken, par. I.
37 Brief in genoemd dossier over Van Dam in het archief van LVV, Den Haag; Dijksman, De 
politieke ambtenaar. Van Dam werd eerst voorzitter van het Bedrijfschap voor de Zuivel en 
van het Hoofdbedrijfschap voor Zuivel, Margarine, Vetten en Oliën. In maart 1949 werd hij 
directeur van het Bedrijfschap voor de Zuivel.

38 Mansholt in artikel van Dijksman in HP, a.w., als tegenover de auteur in 1979. Vgl. par. I. 
a in dit hoofdstuk.

39 Voor de loopbaan van Mansholt zij verwezen naar: Mansholt, Visser, De crisis.

40 Voor Schmelzer: Robbert Ammcrlaan, Het verschijnsel-Schmelzer, Leiden 1973, p. 81. 
Voor Korsten: vraag nr. 49, mr. G.A.M. Boot, 26 sept. 1967 en antw. De Jong, 6 okt. 1967, HTK 
1967-1968 Bijl., Aanhangsel, p. 99; vraag nr. 546, antw. De Jong op 24 april 1968, op vraag Boot 
van 18 okt. 1967, idem, idem, pp. 1095-1100. Over de discussie of bij de grondwetsherziening 
in 1938 de staatssecretaris al dan niet was bedoeld als een soort politieke steun voor de 
minister: zie H.F.J. Westerveld, Grondwetsherziening 1938 , Amsterdam 1938; De Grond- 
w etsherziening-1937 in het licht van de latere ontwikkelingen van het staatkundig en 
maatschappelijk leven, RKSP-kernen 1937-1938, z.pl., 1937, pp. 23-24; M. van der Goes van 
Naters, De leiding van den staat, Haarlem 1945, p. 160. Algemeen: W.A. van den Berg, De  
staatssecretaris, Alphen a.d. Rijn 1961.

4  ̂ Het kabinet-Den Uyl op dit vraagstuk doorgelicht in: Th. W. Westerwoudt, J.M. Bik, De 
man naast de minister, in: N R C  18 okt. 1975, zat. bijvoegsel, p. 1; reactie B.VV. Biesheuvel, 
Man naast de minister, in: N R C  25 okt. 1975, Z. 7; J.Th.J. van den Berg, Politieke adviseurs 
nodig en gevaarlijk, in: NRC  1 nov. 1975. Ook De Volkskrant, 18 nov. 1975, p. 6: Naast de mi
nister. Zie Den Uyl, EK 3 febr. 1976, pp. 413-414; Van Agt, TK 8 febr. 1978, p. 761 I. Vraag bij 
Alg. Pol. Besch. van P.J.S. de Jong, EK 20 nov. 1973, pp. 77 I; antw. Den Uyl, geen politieke se
cretarissen in dit kabinet aangesteld - de benoeming van een geestverwant bij de RVD was 
toevallig -, EK 21 nov. 1973, p. 120 II; ad mr. P.J. Boukema, Den Uyl, EK 3 febr. 1976, pp. 413- 
414; ad P.R. Stoffelen, Den Uyl, TK 14 okt. 1975, pp. 272-275.

42 Van Agt, TK 8 febr. 1978, p. 761 I; idem, TK 16 maart 1978, pp. 1770-1771. Het betrof de be
noeming van prof.dr. G.H. Scholten door minister van O. en W., dr. A. Pais (VVD). Oud-
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minister Pais liet mij op 6 april en 13 mei 1987 weten dat van politieke advisering in het ge
val van de hoogleraar Scholten geen sprake was. Bij zijn aantreden als minister had dr. Pais 
behoefte aan enkele gesprekspartners/adviseurs, die een specifieke deskundigheid op be
paalde terreinen bezaten. Prof. Scholten, die hij al vele jaren kende, doceerde in Rotterdam 
bestuurswetenschappen. Gelet op de voornemens van de minister met betrekking tot het 
hoger onderwijs - waaraan nogal wat bestuurlijke kanten kleefden -, wilde hij van de des
kundigheid van prof. Scholten gebruik maken. Dat hij ook VVD-er was, was voor dr. Pais, 
volgens diens visie achteraf, volkomen irrelevant. Als adviseur voor volwasseneneducatie 
had dr. Pais dr. R.A.C. Hoksbergen aangesteld. Hij kende diens dissertatie en was ervan op de 
hoogte dat dr. Hoksbergen op dit terrein een gezaghebbend oordeel kon inbrengen. Aange
zien in het constituerend beraad van het kabinet-Van Agt-Wiegel dr. Pais de coördinatie van 
de volwasseneneducatie had gekregen en op dit terrein eveneens nieuw beleid wilde ont
wikkelen, trok dr. Pais deze adviseur aan. Het feit dat dr. Hoksbergen tot de oppositie (D’66) 
behoorde, speelde voor dr. Pais geen enkele rol. Een adviseur die dr. Pais had aangezocht, 
maar om persoonlijke redenen moest weigeren, behoorde tot de PvdA. Dr. Pais is dan ook 
van oordeel dat de vraagstelling van het Kamerlid Stoffelen niet terecht was. De advisering 
van prof. Scholten en dr. Hoksbergen was geïntegreerd in de departementale werkzaamhe
den: de schriftelijke adviezen gingen in afschrift aan de betrokken ambtelijke afdeling, aan 
het overleg in ambtelijke werkgroepen namen de adviseurs deel via rapportage aan de 
voorzitter of door bijwoning vergaderingen. Daarnaast had de minister om de paar weken 
overleg è deux, die hem dan als klankbord en braintrust dienden. En marge van een minis- 
terraadszitting heeft premier Van Agt zijn minister van O. en W., n.a.v. de onrust van het 
Kamerlid Stoffelen, gevraagd naar de aard van de werkzaamheden van prof. Scholten, 
waarbij minister Pais de premier de stellige verzekering gaf dat het hier niet een politieke 
referent betrof. In deze geest is toen het antwoord op AZ, in overleg met O. en W., t.b.v. het 
betrokken Kamerlid opgesteld. Daarbij werd gebruik gemaakt van het resultaat van het be
doelde interdepartem entale overleg, het zogeheten Mitaco (M inisteriële Commissie 
Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie) - rapport. Het betreffende rapport had 
over de politieke adviseur als kenmerk geformuleerd: een persoon, die wordt aangetrokken 
op basis van speciale deskundigheid en het vermogen politieke adviezen te kunnen 
ontwikkelen.

43 Zie het Resultaat van het programmatisch overleg, 21 juli 1981, Tweede Kamer, zitting 
1981,17000, nr. 6, bijlage 3, pt. e, p. 38; deze passage was overgeschreven uit de stukken van de 
informatiefase Veringa-Den Uyl (1977), zie Van Agt, TK 24 nov. 1981, p. 514 I.

44 Zie het debat in de TK bij de behandeling van de begroting van Algemene Zaken, 24 nov. 
1981, pp. 509-518; stemming, TK 1 dec. 1981, p. 655.
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a. De nationale problemen
Een van de belangrijkste redenen waarom de PvdA bij de kabinets

formatie in 1946 sterk hechtte aan de ministerspost van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, was het beleid inzake de voedselvoorziening. De 
distributie, ingevoerd onder de oorlog, was ook na de oorlog bij de bestaande 
schaarste nodig en had tegelijk het voordeel een eerlijke verdeling van het 
voedsel onder de bevolking te garanderen. Het leek de socialisten gewenst 
enerzijds door de aanpak van de productiekant - door controle op en sane
ring van de bedrijven - de prijzen van het voedsel te stabiliseren en liefst te 
verlagen, anderzijds er op toe te zien dat de beschikbare hoeveelheid eerlijk 
werd verdeeld, waardoor ook de minst draagkrachtigen voldoende voedsel 
kregen. Het urgentieprogram van de PvdA van 1946 besteedde dan ook niet 
voor niets een aantal paragrafen aan het vraagstuk van productie en afzet 
van het voedsel.

De voedselvoorziening van Nederland was, bij het aantreden van het ka
binet-Beel, aanzienlijk beter dan toen het kabinet Schermerhorn-Drees het 
land ging besturen. Bij de bevrijding van het land moest aanvoer van voed
sel uit het buitenland - waarvoor de Nederlandse bevolking pas later de re
kening kreeg gepresenteerd (zie de buitenlandse leningen-politiek van Lief
tinck) - acute hongersnood voorkomen. De land- en tuinbouw in Nederland 
waren door de oorlog zo aangetast - hetzij direct door oorlogshandelingen 
(vernielingen, inundaties), hetzij indirect door de vermindering van de 
veestapel, de uitmergeling van de grond bij gebrek aan kunstmest, door het 
ontbreken van het juiste zaaigoed en van landbouwmachines, door het uit
breken van veel ziekten onder het vee en de gewassen alsook door het ont
breken van adequate bestrijdingsmiddelen aan het eind van de oorlog - dat 
het enige tijd zou duren voordat het productiepeil van 1938 kon worden ge
haald. Ook de afvoer van de producten van het platteland naar de steden 
stuitte nog enige tijd na de oorlog op problemen. De veerkracht in de land
en tuinbouw was echter verrassend groot, zodat in de loop van 1946 kon 
worden vastgesteld dat de groente- en fruitvoorziening zeer goed en de 
melkvoorziening redelijk was. De productie in de land- en tuinbouw is in 
de periode 1946-1948 steeds vooruit gegaan, al was 1947 voor een aantal pro
ducten door de weersomstandigheden een slecht jaar. In de loop van 1948 
kon een begin gemaakt worden met de vrijmaking van een aantal levens
middelen uit de distributie. Gemiddeld was de voorziening in 1948 gelijk of 
hoger geworden dan in 1938. Zo was het verbruik van broodgraan - het 
Amerikaanse graan werd gebruikt voor het vrij verhandelbare luxe witte 
brood en voor menging met het Nederlandse graan voor niet-luxe brood - 
gelijk aan en van melk hoger dan in 1938. Het grootste tekort in het voe
dingspakket bleef het vlees, dat in 1947 - een beter jaar voor vleesverbruik 
dan 1948 - kwam op een kwart van het verbruik van 1938. Eieren waren 
schaars. Compensatie kon worden gevonden in de ruime aanvoer van vis, 
waarvan het verbruik hoger uitkwam dan in 1938. Het aanbod van groente

II. De Voedselvoorziening
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en fruit kwam op het niveau van 1938, soms hoger. Luxe producten uit het 
buitenland konden door de deviezenschaarste slechts mondjesmaat worden 
geïmporteerd. Zuidvruchten kwamen in 1948 op een verbruik van een 
kwart van 1938; koffie en thee, van slechte kwaliteit, op ca. 60% van 1938. 
Nu was 1938 al geen jaar van buitengewoon hoog verbruik per hoofd van de 
bevolking, omdat Nederland nog volop onder invloed stond van de econo
mische crisis. Het distributiesysteem na de oorlog zorgde er echter voor dat 
het gemiddelde cijfer ook inderdaad overeenkwam met het gemiddelde 
verbruik per hoofd van de bevolking, vooropgesteld dat de bevolking een 
inkomen verdiende om het toegewezen pakket levensmiddelen te kopen en 
dat pakket niet zwart verhandelde om artikelen als sigaretten te verwerven. 
Door de toeslagen voor de producenten (landbouwers, bakkers e.d.) uit het 
Landbouwegalisatiefonds - voor het subsidiesysteem zij verwezen naar de 
inleiding op de paragraaf over Het loon- en prijsbeleid in het hoofdstuk So
ciale Zaken - betaalden de Nederlanders kort na de oorlog niet de volle prijs 
voor hun voedselpakket. In 1946 werd de toeslag op dit pakket, die slechts 
ten dele werd teruggehaald bij export van gesubsidieerde producten en voor 
het grootste deel ten laste kwam van de rijksbegroting, berekend op bijna 
een weekloon van een gemiddelde werknemer per hoofd van de bevolking 
(38 gulden). Dit bedrag is, gezien de achteraf verleende toeslagen aan be
paalde agrarische sectoren voor dat jaar, in 1947 nog overtroffen. Pas in 1948 
kon dit bedrag iets omlaag worden gebracht, waartoe Nederland zich ook 
zowel in Beneluxverband als in het kader van de Europese samenwerking 
had verplicht, aangezien subsidiëring als marktvervalsing werd gezien.

De inhoud van het gemiddelde voedselpakket per hoofd van de bevol
king was naar vitaminevoorziening goed, naar caloriewaarde te laag. Hoe
wel de vitaminevoorziening in 1948 op het niveau van 1938 lag, heeft de 
overheid toch vast moeten houden aan toevoeging van vitamine aan mar
garine. Naar caloriewaarde gemeten was de voedselsituatie in 1948 welis
waar beter dan in 1947, maar nog altijd lager dan over de periode 1936-1938, 
wat vooral te wijten was aan de geringere beschikbaarheid van vlees en rijst. 
De vetschaarste was het ernstigst (25% beneden het niveau van 1938). De ca
loriewaarde kwam in 1948 gemiddeld op 2350 cal., wat beneden het niveau 
lag dat door de Commissie voor de Voedings- en Landbouwpolitiek - een 
adviesorgaan van het Departement van Landbouw - voor Nederland per 
persoon noodzakelijk werd geacht. Uiteraard had dit gebrek aan calorieën 
gevolgen voor de arbeidsproductiviteit in sectoren waar zware arbeid moest 
worden verricht (b.v. mijnbouw, hoogovens, havens).1

De keuze waarvoor de regering stond bij de voedselvoorziening was die 
tussen het wetenschappelijk aanvaardbare en het nationaal-economisch 
wenselijke, waarbij bewust een beperking op het binnenlands gebruik van 
vlees, kaas, boter en eieren in 1947-1948 werd aangewend om deze producten 
aan het buitenland te kunnen verkopen of als ruilobjecten te kunnen aan
bieden in de bilaterale handelsakkoorden. Zelfs het verstrekken van extra- 
voedsel aan de mijnwerkers in Limburg om de productie van kolen te ver
groten moest na enkele maanden in begin 1947 worden gestaakt wegens het
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gebrek aan vlees en eieren voor de binnenlandse markt. Om aan de 
leverantieverplichtingen volgens de gesloten handelsakkoorden te kunnen 
voldoen moest zelfs deze groep, waar zoveel van afhing, genoegen nemen 
met de toegewezen hoeveelheden voor de distributiecategorie "volwasse
nen met speciale arbeid".

De zeer grote waarde van de export van producten van de land- en tuin
bouw, die zo kort na de oorlog al zo goed op gang was gekomen ondanks de 
belemmeringen die het toenmalige handelsverkeer kende en ondanks de 
onmogelijkheid de traditionele afzetmarkt van Duitsland te kunnen ge
bruiken, leidde er toe dat in de Kamers bij de behandeling van de begrotin
gen van Landbouw in de periode 1946-1948 nimmer is aangedrongen op 
verhoging van het binnenlandse verbruik ten koste van de export. De 
voedselvoorziening onder Mansholt was dan ook, op kritiek op het ambte
lijk apparaat dat deze voorziening verzorgde na, onomstreden. Die voedsel
voorziening was immers niet zo slecht dat er onder de bevolking gebrek aan 
voedsel heerste en de productiviteit van de gemiddelde werknemer werd 
aangetast. Ook de gezondheidstoestand van de bevolking was boven ver
wachting goed. Voor de PvdA-fractie in de Tweede Kamer was de goede 
voedselvoorziening reden om lof toe te zwaaien aan de minister, zijn staf 
en de boeren en tuinders in Nederland, voor de KVP-fractie om te on
derstrepen dat de land- en tuinbouw zo'n belangrijke tak van volkswelvaart 
was dat deze bij de belastingwetgeving en bij de toewijzing van distributie- 
artikelen als schoeisel, rijwielen en kleding extra diende te worden ge
steund.2 De AR-fractie was bij monde van Van den Heuvel bezorgd over de 
grote toeslagen op het voedselpakket voor de consument, maar Groen 
(KVP) en Vondeling (PvdA) waren er eind 1946 niet voor om dit systeem op 
korte termijn op te geven. Groen wilde afschaffing van de subsidies niet ten 
koste laten gaan van de landbouwers en Vondeling was bevreesd dat de 
consument bij afschaffing zou worden benadeeld. Mansholt wilde het subsi- 
diepakket met het oog op het loonniveau in het land en in navolging van 
landen als Engeland voorlopig handhaven.3

Alleen de rantsoentoewijzing is van het onderwerp voedselvoorziening 
een keer apart in de Tweede Kamer aan de orde geweest, al werd die ene 
keer meer gebruikt om het kabinetsbeleid in algemene zin aan de orde te 
stellen dan wezenlijke klachten te uiten over het rantsoenbeleid. De rant- 
soenverlaging namelijk, die Mansholt in een radioredevoering op 22 sep
tember 1947 had aangekondigd, ingaande op 29 september 1947, was voor het 
CPN-Tweede Kamerlid Wagenaar reden een interpellatie aan te vragen, die 
op 14 oktober 1947 werd gehouden.4 Deze interpellatie maakte een nogal 
hulpeloze indruk, omdat ook Wagenaar niet om de feiten heen kon en de 
internationale voedseltekorten erkende. Het ging er de CPN slechts om de 
politiek van het kabinet-Beel en van Amerika aan de kaak te stellen. Ame
rika, dat als eerste voedselleverancier op het wereldtoneel figureerde, werd 
er door Wagenaar van beschuldigd de "hongerzweep" te gebruiken als "een 
goed middel om zijn politiek aan andere landen op te dringen". De politiek 
van het kabinet-Beel, die neerkwam op de keuze van kanonnen boven boter
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- de eerste politiële actie in Indië was net achter de rug -, had het land naar 
een ellendige toestand gevoerd, aldus Wagenaar. Mansholt, die uitsluitend 
de vragen over de voedseltoestand in deze interpellatie wenste te beant
woorden, kon de eis van de CPN om de rantsoenverlaging ongedaan te ma
ken uiteraard niet in willigen. Hoewel hij erkende dat de Voedingsraad - on
derdeel van de Gezondheidsraad, adviesorgaan van de regering - de ver
laging van de rantsoenen had betreurd, bleef zijn stelling dat "waar niet is 
niet meer gehaald en niet meer gegeven kan worden". De internationale 
distributie-instellingen, zoals de Internationale Tarweraad - waarover aan
stonds meer - en de nationale distributie verzekerden volgens Mansholt dat 
elk land en elk individu zo eerlijk mogelijk een deel van het beschikbare 
voedsel kregen. De minister zag geen reden om op zijn beleid terug te ko
men.

De rantsoenverlaging van september 1947, die niet in de eerste plaats door 
het deviezentekort was gedicteerd - Nederland had nog voldoende inter
nationale credieten kunnen krijgen om de periode 1947-begin 1948 door te 
komen -, maar eerder door lagere opbrengsten in eigen land en algemene 
wereldschaarste, zou zeker gevolgd zijn door verdere verlagingen in de loop 
van 1948, waarvoor de Troonrede in 1947 in voorzichtige bewoordingen had 
gewaarschuwd, indien niet de Marshall-hulp had voorkomen dat voor de 
periode 1948-1949 het deviezentekort de voedselaanvoer was gaan bepalen. 
De credieten waren toen immers uitgeput. De verbetering in de voedsel
situatie voor de gemiddelde Nederlander zou dan langer op zich hebben la
ten wachten, al is Mansholt er achteraf van overtuigd dat Nederland, dank 
zij zijn uitstekend georganiseerde land- en tuinbouw, ook zonder Marshall
hulp in 1948-1949 toch in staat zou zijn geweest geleidelijk aan op eigen 
kracht een behoorlijke voedselvoorziening voor de eigen bevolking te ga
randeren, dit naast de exportinspanning. In dat opzicht was Nederland nu 
eenmaal beter af dan vele andere Europese landen.5

Heeft de voedselvoorziening nauwelijks of geen discussies in de Kamers 
losgemaakt, dat was anders inzake de diensten die met de voedselvoor
ziening waren belast. De Centrale Controle Dienst (CCD) trok de meeste 
aandacht in het parlement. De Kamers maakten zich zorgen over de om
vang van de ambtelijke staven in het algemeen en die van de voedselvoor
ziening in het bijzonder. Er bestonden een Aan- en Verkoopbureau voor 
Akkerbouwproducten, bureaus voor provinciale voedselcommissarissen en 
de CCD (totaal 1946: 5000 ambtenaren). Was de minister ooit van plan deze 
staven in te krimpen? Indien de schaarste aan voedsel zou afnemen, was de 
minister blijkens zijn antwoord in de Kamers daartoe wel bereid, al wilde 
hij de ambtelijke zorg voor de voedselvoorziening niet geheel opheffen. 
Zijn opmerking eind 1946 dat een deel van het ambtelijk apparaat intact 
moest blijven - voor 1947 in omvang geschat op 1200 man in vaste dienst - 
om blijvend leiding te geven aan de voedselvoorziening in Nederland, 
waarbij hij vooral dacht aan het coördineren van de activiteiten van de be
drijfschappen die met de voedselvoorziening te maken hadden, heeft de 
zorg van de Kamers over de omvang van de ambtelijke staven bevestigd.6
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In het geval van de voedselvoorziening heeft men het in de Kamers gelaten 
bij een lichte aandrang op de minister tot bezuiniging te komen. Van het 
opheffen van de distributie was voorlopig nog geen sprake; pas in de loop 
van 1948 konden enkele artikelen uit de binnenlandse productie worden 
vrij gemaakt van de distributieregels. Bezuiniging op de omvang van het 
distributieapparaat was derhalve een zaak voor het volgende kabinet.

De Kamers toonden vooral wrevel over de CCD, een instantie die ten 
plattelande als een plaag werd gezien. De CCD had te zorgen dat de opbrengst 
van het boerenbedrijf ook echt in het distributiesysteem kwam tegen de 
vastgestelde prijzen. Dat was een zware taak, want een distributiesysteem 
met verplichte leveranties tegen vastgestelde prijzen nodigt uit om produc
ten aan de distributie te onttrekken tegen het aanbod van de meest biedende. 
Wat onder de oorlog in zwang was gekomen, kon niet onmiddellijk daarna 
met een beroep op het nationaal en algemeen belang ongedaan worden ge
maakt. Er was, precies als in de bezettingstijd, door de geringe mogelijkhe
den het verdiende geld vrij te besteden, nogal wat zwevende koopkracht - 
het na de bevrijding voor het overwerk in de snel aantrekkende economie 
betaalde zwarte geld heeft dit probleem alleen nog maar vergroot -, die een 
uitweg zocht. Dat betekende dat de CCD veel ambtenaren moest inzetten om 
de oogsten te schatten, de veestapels te controleren (tegen frauduleus slach
ten), en tegen te gaan dat melkveehouders illegaal karnden en bakkers het 
aan het volksbrood toegevoegde meel van goede kwaliteit uitzeefden om il
legaal wit brood te verkopen en dergelijke. Op sommige terreinen moest de 
CCD toegeven nauwelijks enige controle te kunnen uitoefenen, zoals op de 
pluimvee- en eierenhandel. De CCD noteerde in het verslag van haar 
activiteiten over 1947 dat "de controle op frauduleus broeden veel tijd had 
gevergd". De instructies van het departement van Landbouw voor de CCD 
waren er vooral op gericht de meest interessante zwarte markt, die voor 
vlees, in te perken, maar juist op dit punt moest de CCD de grenzen aan 
haar werk ondervinden. De illegale vleesmarkt was niet alleen gericht op de 
voorziening van goed betalende particulieren en hotel-restaurants in Ne
derland die hun clientèle op de twee vleesloze dagen in de week iets 
behoorlijks wilden voorzetten, maar ook op het buitenland. De smokkel op 
België had een traditie en was berucht. Het leidde er toe dat de CCD sedert 
november 1946 de opdracht kreeg de hand te houden aan de nieuwe bepa
lingen dat er geen vee en paarden mochten worden vervoerd over de grote 
rivieren en dat in een strook van 2500 meter langs de grens geen vee en 
paarden mochten staan.7 Toen het departement echter ook zo ver wilde 
gaan dat huisslachtingen - ca. 500.000 per jaar - aan een zeer beperkend ver
gunningenstelsel werden gebonden teneinde vooral de varkens, die niet 
door boeren en tuinders op het platteland werden gehouden, binnen de dis
tributiebepalingen te brengen of anders het houden van varkens door parti
culieren uit te sluiten, stuitte de controle van de CCD op een zodanige afkeer 
onder de bevolking dat de minister zich gedwongen zag zijn voorschriften 
op dit punt terug te nemen. In enkele plaatsen ontstonden eind 1946 name
lijk rellen tussen de CCD, versterkt met politiepelotons, en kleine varkens-
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houders, die voor de vakbeweging (KAB, Raad van Vakcentralen) reden 
waren om de minister te verzoeken het "varkentje van de gewone man" te 
ontzien en deze vorm van eigen voorziening, juist bij het groot tekort aan 
vlees, toe te staan. In april 1947 gaf Mansholt op dit punt toe.8 De CCD, die 
ongeveer 15 miljoen gulden per jaar kostte, was door al deze controle en de 
daarmee gepaard gaande processen-verbaal - 61.725 in het jaar 1948, toen de 
distributie al geleidelijk werd afgeschaft - bepaald niet gezien bij de bevol
king. Borst (CPN) heeft in de Kamer op 18 december 1947 dan ook gevraagd 
of de minister er niet beter aan deed de overheidscontrole op leveranties en 
prijzen te laten overnemen door de boerenorganisaties. De staatsmacht 
diende op dit punt juist te worden beperkt. De minister meende echter dat 
de verhouding van de CCD met de bona fide boeren uitstekend was en hij 
nam de suggestie van Borst dan ook niet serieus.9

Mansholt had gelijk dat het succes van de distributie wees op medewer
king van de boeren aan de regels van de distributiedienst, waarbij de con
trole door de CCD een noodzakelijk onderdeel was. Men kan aannemen dat 
de boeren en hun organisaties in overgrote meerderheid hun medewerking 
aan deze distributie hebben gegeven en haar bijverschijnselen op de koop 
toenamen, omdat het hele stelsel van rijksinkoop en gegarandeerde prijzen 
ook het voordeel had dat een zeker inkomen kon worden behaald. In land- 
bouwkringen hield men rekening met de mogelijkheid voor de overheid 
voedsel in het buitenland aan te kopen - een prijsdaling op de wereldmarkt 
hield men in de periode 1946-1948 nog steeds voor waarschijnlijk -, zodat 
het raadzaam was de overheidsbemoeiing te accepteren, die immers ook er 
voor gezorgd had dat de boeren en tuinders de moeilijke jaren dertig goed 
waren doorgekomen. Omgekeerd had de overheid er belang bij de land- en 
tuinbouw, zolang er geen werkelijk alternatief was om aan voedsel te ko
men en de waarde van de land- en tuinbouw voor het exportpakket zeer 
groot was, te ontzien, bijvoorbeeld in de prijszetting (zie de beschrijving van 
de slag om de landbouwprijzen, elders in dit hoofdstuk). Bij de geleidelijke 
afbraak van de distributie sedert de afschaffing van de brooddistributie op 5 
november 1948 werd het mogelijk de rol van de CCD terug te dringen. Die 
vrijmaking van de meeste producten voor de voedselvoorziening verloste 
Mansholt, die ook in de volgende kabinetten als minister van Landbouw 
zou optreden, van de zorg hoe de regelmatige aanpassingen van de distribu- 
tiehoeveelheden aan de beschikbare voedselvoorraden aan de bevolking 
moesten worden voorgelegd. Dat betekende dat Mansholt de assistentie van 
een "politieke secretaris" bij dit deel van zijn beleid kon ontberen. Het ont
slag van deze secretaris onder druk van de Tweede Kamer (zie par. I.c) 
kwam juist op het moment dat de fundamenten werden gelegd voor het 
opheffen van de voedseldistributie (Marshall-hulp). Tegelijkertijd was er 
veelbelovend internationaal overleg aan de gang dat voor de voedselvoor
ziening van Nederland van grote waarde zou kunnen zijn, al zou het nog 
enige tijd duren voordat de vruchten van dit overleg ook daadwerkelijk 
konden worden geplukt.
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1 De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
In mei 1943 nam de Amerikaanse president Roosevelt het initiatief voor 

een conferentie van de Verenigde Naties ter bestudering van de voedsel- en 
landbouwproblemen. De organisatie, die door deze conferentie zou worden 
voorbereid, was vooral bedoeld om de ondervoeding in grote delen van de 
wereld te bestrijden en productie, distributie en verbruik op wereldschaal te 
reguleren op basis van de samenwerking van alle landen in de wereld. In 
oktober 1945 vond de oprichtingsvergadering en eerste zitting plaats van de 
Voedsel- en Landbouworganisatie van de V.N.. Het statuut van deze 
organisatie werd namens de regeringen van 37 landen, waaronder Neder
land, getekend. De Nederlandse regering zag dit statuut als een verdrag ge
sloten met vreemde mogendheden. Het is derhalve aan de Staten-Generaal 
ter goedkeuring voorgelegd op 12 april 1947. Nadat zonder hoofdelijke 
stemming de Tweede Kamer (op 14 mei 1947) en de Eerste Kamer (op 4 juni 
1947) akkoord waren gegaan met het daartoe strekkende wetsvoorstel, ver
scheen de goedkeuringswet in het Staatsblad (H 167, 6 juni 1947).

De FAO (Food and Agriculture Organization for the U.N.) zou uiteinde
lijk haar zetel na de nodige strijd vestigen in Rome, waar sedert 1905 al het 
Internationaal Landbouw Instituut - dat het nodige statistische en docu
mentatiemateriaal over landbouw verzamelde - was gehuisvest. De jonge 
organisatie, die werkzaamheden en staf van het Agricultural Rehabilitation 
Committee van de UNRRA (eind 1946 geliquideerd) had overgenomen, zou 
in de eerste jaren niet veel verder komen dan het bevorderen van studie 
door experts, zoals de Gemengde Commissie van de Volkenbond die sedert 
1935 al had beoefend, en het organiseren van bijeenkomsten en overleg 
over de internationale voedselproblematiek. De FAO kon temidden van de 
onafhankelijke naties geen "wereldvoedselministerie" worden: daarvoor 
ligt de eigen voedselvoorziening in ieder land te gevoelig (zie de problemen 
op dit gebied bij de eenwording in Beneluxverband, hoofdstuk V, par. IlI.d). 
Het budget van de FAO - 5 miljoen dollar in 1947 - was, zeker in vergelijking 
met de UNRRA, gering. Slechts een twintigtal ondertekenaars van het FAO- 
statuut, waaronder Nederland, was bereid zijn contributie (in schaarse dol
lars) te voldoen. Toch wist de FAO iets te bereiken. Deze organisatie nam 
namelijk het initiatief voor de International Emergency Food Council als 
allocatieorgaan van schaarse voedselartikelen en wijdde in september 1946 
haar conferentie aan het plan voor een Wereld Voedsel Raad, die als inter- 
imorgaan tussen de vergaderingen van de FAO belast zou worden met het 
toezicht op de uitvoering van de besluiten van de vergaderingen van de 
FAO.

Voor Nederland was de FAO van bijzonder belang, zoals minister Mans
holt in de Tweede Kamer op 14 mei 1947 uiteenzette, omdat Nederland als 
producent van hoogwaardige voedingsmiddelen afhankelijk was van de 
import van grondstoffen en van de mogelijkheden tot ongestoorde export 
van deze voedingsmiddelen. De toestand van de jaren dertig, waarbij grote

b. De mogelijke internationale oplossingen voor de voedselproblemen
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overschotten naast grote tekorten aan voedingsmiddelen bestonden, moest 
worden voorkomen. Doordat Nederland zo duidelijk aan de ontwikkelin
gen van de wereldmarkt was gebonden, kon er alleen maar voordeel in zijn 
gelegen wanneer in de FAO vraagstukken op het gebied van de voedsel
voorziening werden besproken en plannen werden ontworpen om het 
handelsverkeer in voedselproducten te bevorderen.10 De FAO kon echter 
slechts aanbevelingen en richtlijnen opstellen die door regeringen moesten 
worden uitgevoerd, zodat de oplossing van de echte knelpunten in de 
voedselvoorziening - bijvooorbeeld het dollartekort tegenover de uit de 
oorlogstijd daterende hoge productieresultaten van de Canadese en Ameri
kaanse landbouw - allereerst afhankelijk bleef van de wil van de producen
ten deze knelpunten uit de weg te ruimen. De hieronder te noemen Inter
nationale Tarwe Overeenkomst toonde weliswaar de wil van de belangrijk
ste producenten om de tarweprijs voor enige tijd te stabiliseren om betere 
afzet ten behoeve van de voedselvoorziening elders op de wereld te berei
ken, maar ook de blindheid voor het deviezenprobleem. Pogingen van de 
FAO om op basis van een groot dollarfonds als een clearingsinstituut te 
functioneren om aankoop van voedseloverschotten in nationale valuta 
mogelijk te maken liepen op niets uit.

2. De Internationale Tarwe Overeenkomst
Van groot belang voor de voedselvoorziening in Nederland waren de 

pogingen om internationaal tot afspraken te komen over vaste prijzen voor 
bepaalde af te nemen hoeveelheden tarwe (voor brood) gedurende enige ja
ren. Belangrijkste trofee, waarop de internationale afdeling van Landbouw 
in de periode-Beel kon wijzen, was de Internationale Tarwe Overeenkomst 
van 6 maart 1948. Deze Overeenkomst is echter uiteindelijk niet bekrach
tigd, al is zij toch het model geworden voor een serie overeenkomsten tus
sen producenten en afnemers van tarwe, die sedert 1949 zijn afgesloten en 
in werking zijn getreden. Op 3 juni 1946 was Nederland toegetreden tot de 
Internationale Tarwe Raad, die in 1942 - na mislukte jarenlange onderhan
delingen over een tarwe-overeenkomst - was ingesteld. Vanuit deze Raad, 
waarin de belangrijkste tarweproducenten (Argentinië, Australië, Canada en 
de V.S.) en een groot aantal afnemers (West-Europese landen, Brazilië) wa
ren vertegenwoordigd (de USSR en Joegoslavië hadden een uitnodiging aan 
de werkzaamheden van deze Raad deel te nemen afgeslagen), is de Interna
tionale Tarwe Conferentie van 1947 voortgekomen. Beoogd werd het sluiten 
van een overeenkomst, welke voldoende tarwe-import voor de afnemers 
en voldoende afzet voor de producenten tegen voor beide partijen billijke 
en stabiele prijzen kon garanderen voor een periode van vijf jaar. Neder
land was desnoods bereid een wat hogere graanprijs te betalen, mits de le
veranties voor enige tijd tegen die prijs konden worden vastgelegd. Juist de 
verrassende prijsstijgingen voor importgoederen als tarwe had Nederland 
voor grote deviezenproblemen gesteld. Daarbij waren excessieve prijsstij
gingen niet altijd op te vangen met subsidies op het levensmiddelenpakket, 
die men trouwens juist wilde verlagen. Rust op het prijs- en loonfront ter-
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wille van een goede ontwikkeling van het bedrijfsleven moest derhalve 
worden verzekerd door stabiliteit in de prijzen van de eerste levens
behoeften. Ongelukkigerwijze hebben de onderhandelingen voor een tarwe- 
overeenkomst vele maanden in beslag genomen, waardoor een over
eenkomst moest worden gesloten tegen de achtergrond van de snel verder 
stijgende tarweprijzen. Met de overeenkomst was meer dan driekwart van 
de importbehoefte aan tarwe van Nederland (750.000 ton per jaar, waarnaast 
nog 85.000 ton per jaar voor de Overzeese Gebieden werd vastgelegd) voor 
vijf jaren in beginsel gedekt, tegen betaling in harde valuta.

Bij de behandeling van het wetsontwerp ter goedkeuring van deze over
eenkomst in de plenaire zitting van de Tweede Kamer op 22 juni 1948 is van 
de kant van de CPN-fractie bij monde van Borst en Hoogcarspel tegen deze 
overeenkomst geopponeerd. De CPN-fractie was van mening dat Amerika 
en Canada er vooral op uit waren geweest de dreigende crisis in de tarwe- 
prijs af te wentelen op de Europese landen door hen een onereuze afne- 
mingsclausule op te dringen. Deze visie paste in de door de communisten 
gehuldigde opvatting dat deze landen aan de vooravond van een door 
overproductie gegenereerde economische crisis stonden, die zij door hulp
plannen en prijsafspraken probeerden te keren. Volgens de CPN-Kamer- 
fractie was het beter de graanproductie in eigen land uit te breiden en con
tracten af te sluiten met goedkopere Oost-Europese leveranciers. Overigens 
kwamen Den Hartog (VVD) en Schilthuis (PvdA) eveneens met vragen 
omtrent de bedoeling van de minister met de eigen graanteelt en de moge
lijkheid om aanbiedingen van tarwe uit andere landen (Oost-Europa) aan te 
nemen, gezien de enorme hoeveelheid die de minister op voorhand had 
vastgelegd, ook al waren deze beide Kamerleden ingenomen met deze be
langrijke vooruitgang in het internationale economische overleg. Mansholt 
heeft natuurlijk, gezien de inmiddels verleende Marshall-hulp en de inter
nationaal en nationaal op gang gekomen confrontatie met de communisten, 
geen reden gezien ook maar enige kritiek op de Noord-Amerikaanse hou
ding bij de onderhandelingen over deze overeenkomst te leveren. Nog op 
21 oktober 1946 had Mansholt zelf in het kabinetsberaad geklaagd over de 
opstelling van de V.S. en Canada, die niet van zins leken contingenten tar
we tegen een redelijke prijs vast te leggen. Hij had toen als zijn analyse ge
geven dat de betrokken landen alleen wilden leveren aan landen waar men 
een bepaalde politieke invloed wilde consolideren, zoals in Italië en Brits- 
Indië. Mansholt had daarom voorgesteld om met de Sovjet-Unie contact op 
te nemen en met dat land een tarwe-overeenkomst te sluiten. Ook Dene
marken en Frankrijk hadden een dergelijke weg met succes bewandeld. De 
ontwikkelingen sedertdien hadden echter Nederland in het westerse kamp 
geklonken; bovendien zou de Sovjet-Unie zeker niet in staat zijn geweest 
het grootste deel van het door Nederland benodigde broodgraan te leveren. 
Mansholt heeft de Kamer in juni 1948 niettemin laten weten dat een deel 
van de geschatte importbehoefte aan tarwe buiten de overeenkomst was ge
houden, namelijk 250.000 ton per jaar. Dit deel van de import zou eventueel 
kunnen worden gedekt door leveranties uit Argentinië en de Sovjet-Unie.
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Zeker overwoog de minister niet om de tarweteelt in eigen land te bevorde
ren. Nederland moest het in de toekomst volgens de minister hebben van 
kwaliteitsproducten en de teelt van arbeidsintensieve gewassen. Mansholt 
ontkende niet dat een prijsafspraak zoals in deze tarwe-overeenkomst voor 
enige tijd altijd risico's inhield. Prijsdaling was mogelijk, maar ook prijsstij
ging. Men was in ieder geval verzekerd van leveranties tegen een bepaalde 
prijs, waarmee rekening kon worden gehouden. De suggestie van enkele 
Kamerleden om parlementariërs als zodanig in te schakelen bij de eerste 
bijeenkomst van de nieuwe Internationale Tarweraad wees de minister af. 
Daarvoor achtte hij het onderwerp te technisch, waarmee Mansholt in de 
pas liep met andere ministers in dit kabinet bij het zoveel mogelijk tegen
gaan van bemoeienis van het parlement bij het beleid inzake internationale 
vraagstukken. De overeenkomst werd met de aantekening van de tegen
stemmen van de CPN-fractie zonder hoofdelijke stemming in de Tweede 
Kamer en in gelijke verhouding in de Eerste Kamer (29 juni 1948) goedge
keurd.

De Internationale Tarwe Overeenkomst van 1948 werd evenwel niet be
krachtigd. De regering van de V.S. was niet overgegaan tot het deponeren 
van de Akte van Aanvaarding op 1 juli 1948. Een aantal regeringen maakte 
daarop gebruik van het recht tot opzegging van de overeenkomst. Op 31 de
cember 1948 is van de ontwikkelingen rondom de Tarwe Overeenkomst aan 
de voorzitter van de Tweede Kamer mededeling gedaan. Het niet doorgaan 
van de Tarwe Overeenkomst van 1948 heeft Nederland veel kostbare dollars 
gekost, doordat de tarweprijs nog enige tijd een stijgende lijn vertoonde. Na 
de presidentsverkiezingen in de V.S. heeft de regering van dat land op
nieuw het initiatief genomen tot het bijeenroepen van een Internationale 
Tarwe Conferentie, welke leidde tot een nieuwe overeenkomst, die op 23 
maart 1949 werd ondertekend door dezelfde landen van de overeenkomst 
van 6 maart 1948, uitgezonderd Afghanistan, Polen en Tsjechoslowakije, 
alsook door acht nieuwe deelnemers. In hoofdzaak betroffen de verschillen 
tussen beide overeenkomsten: de prijzen, die iets hoger waren; de duur van 
de overeenkomst, die op 4 jaar werd gefixeerd; de hoeveelheid, die werd ge
contracteerd. Om de aankopen in dollargebieden te beperken en vanwege de 
geringere tarweconsumptie heeft Nederland namelijk de jaarlijkse af te ne
men hoeveelheid tarwe in de overeenkomst beperkt tot 700.000 ton, incluis 
de hoeveelheid voor de Overzeese Gebieden. Gehoopt werd dat het in 
toenemende mate deelnemen van de Sovjet-Unie - die buiten deze over
eenkomst was gebleven - aan de internationale tarwehandel een mogelijk
heid kon bieden met Oost-Europa zaken te doen. De Nederlandse regering 
had dan ook een behoorlijk quantum tarwe buiten deze overeenkomst ge
houden om additionele aankopen te kunnen doen in niet aan de Tarwe 
Overeenkomst deelnemende landen. Deze Tarwe Overeenkomst van 1949 
trad wél in werking en is op 13 april 1953 in Washington verlengd. Nieuwe 
tarwe-overeenkomsten werden afgesloten in 1956, 1959 en 1971, welke laat
ste overeenkomst in 1976 en 1978 is verlengd. In al deze gevallen was Ne
derland van de partij.11
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AANTEKENINGEN:

1 Gegevens ontleend aan de eerder aangchaalde verslagen over de landbouw in Nederland 
over 1947 en 1948, alsook de Kamerstukken onder het trefwoord Directie Voedselvoorziening. 
De toevoeging van vit. A, zie Verslag over de Landbouw in Nederland over 1947, a.w., p. 140. 
De caloriewaarde van de Nederlandse voeding bedroeg: 1937-1938: gem. 2806; 1947: 2568; 1948: 
2610. De normale verbruikers kregen per week in jan. 1948 toegewezen: brood: 2000 gram; 
bloem: 25 gr; versnaperingen: 100 gr.; suikers: 333 gr.; melk: 1875 gr.; kaas: 50 (verdubbeld in 
mrt. 1948) gr.; boter 125 (in mrt. 1948 verdubbeld) gr.; margarine: 125 gr.; vlees: 200 gr.; eieren: 1 
ei in de twee weken; koffie: 31 gr.; thee, 125 gr.; cacao: 6,5 gr.; sinaasappelen: 250 gr. Zie de 
tabel in Verslag over de Landbouw in Nederland over 1948, tabel B. 71.
Het tekort aan graan bedroeg in de periode 1947-1948 ongeveer 200.000 ton. Het totale brood- 
graanverbruik in Nederland kwam op 1.173.000 ton. De V.S. leverden 571.000 ton, Canada 
175.700 ton; Australië 30.000 ton; Argentinië 35.000 ton. Zie Verslag over de Landbouw in 
Nederland over 1947, pp. 63-67.
De toewijzing voor vlees bedroeg 1,5 ons per week in jan. 1946; met toeslagen voor zware arbeid 
(met 1,5 ons per weck) of zeer zware arbeid (3 ons). Vegetariërs konden de bonnen ruilen voor 
kaasbonnen. In jan. 1947 verbeterde deze toewijzing voor volwassenen in het algemeen op 2 ons 
vlees per week, dit zakte in de periode juli-sept. 1948 tot 133 gram per week. Zie de verslagen 
over de landbouw 1947 en 1948, resp. p. 130-136 en pp. 118-137. Pas in 1949 zou de voedselvoor
ziening, op enkele kleine zaken na, op het vooroorlogse peil (1937/1938) zijn gebracht (bij een 
gestegen bevolking), zie M.J.L. Dols, T. Mulder, De ontwikkeling van de Nederlandse con
sumptie van voedingsmiddelen, in: ESB 7 dec. 1949, pp. 968-970.

2 Zie Voorlopig Verslag op de Rijksbegroting 1947, hfdst. XI, d.d. 1 nov. 1946.

3 Van den Heuvel, TK 19 nov. 1946, p. 304 II- 305 I; Groen, idem, p. 229 II; Vondeling, idem, p. 
308 I; Mansholt, TK 20 nov. 1946, pp. 357-359 I.
Het Landbouwcrisisfonds, dat sedert 1 jan. 1948 Landbouwegalisatiefonds heette, was inge
steld als onderdeel van de Landbouwcrisiswet van 5 mei 1933 (Stbl. 261), waarbij de overheid 
grote bevoegdheden kreeg om terzake van dc zogeheten crisisproducten uit de agrarische sec
tor regelend op te treden. Het fonds diende om deze politiek van de regering te financieren. Tot 
1940 diende dit fonds om de producenten te steunen. Inkomsten voor dit fonds werden verkregen 
uit heffingen op ingevoerde landbouwproducten en op verbruik van bepaalde binnenlandse 
crisisproducten. Tijdens de bezetting verschoof het accent naar de voedselvoorziening en naar 
de steun aan de consument. Vooral na de oorlog diende het fonds als een middel om ten laste 
van de schatkist - de inkomsten waren er nog wel en betroffen vooral ook een terugwinning van 
de toeslagen aan de boeren en tuinders bij export van hun producten - het levensmiddelenpak
ket van de consument in het kader van de loon- en prijspolitiek kunstmatig laag te houden. De 
bedragen uit dit fonds kwamen terecht bij producenten (w.o. ook de bakkers moeten worden 
gerekend, zie in dit hoofdstuk par.IV.b over de bakkersstaking) en bij importeurs (b.v. bij 
toeslagen op graanproducten, rijst etc.). De verschuiving aan het eind van de dertiger jaren en 
onder de oorlog van bescherming van de boeren naar voorziening van de consumenten kwam tot 
uiting in de aanpassing van de Landbouwcrisiswet bij de wet van 30 sept. 1938 (Stbl. 639 C) en 
het Voedselvoorzieningsbesluit uit 1941. Tegelijk werd de bedrijfschappen voor de voedsel
voorziening verordenende bevoegdheid gegeven die in medebewind met de overheid de voed
selvoorziening - met de toewijzingen en het prijsbeleid (veelal ook subsidiebeleid) - verzorg
den (zie de aanvaring onder Mansholt in 1947 met de georganiseerde groentehandel, in dit 
hoofdstuk). Het Landbouwcrisisfonds kwam voor de kosten van beheer, administratie en con
trole bij de wet van 13 maart 1948 (Stbl. I. 99) ten laste van hfdst. XI van de Rijksbegroting. 
Dat betekende ook dat, gelet op de inschakeling van dit fonds in de voedselvoorzieningspoli-
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tiek, de overheid blijvend leiding zou gaan geven aan de coördinatie van de handelingen van 
de bedrijfschappen op het gebied van de voedselvoorziening. Het Landbouwegalisatiefonds, 
zoals dat in deze wet was gedoopt, zou zuiver gaan dienen als stabilisator van de land
bouwprijzen. Enerzijds kon men hierin een manier zien waarbij de overheid de geleide econo
mie op het terrein van de voedselvoorziening gestalte gaf (Vondeling, TK 18 dec. 1947, p. 914); 
anderzijds kon men er vrede mee hebben dat de overheid tijdelijk - in afwachting van de 
nieuwe Landbouwwet, waarbij de PBO-gedachte geconcretiseerd zou zijn - de bevoegdheden 
hield inzake de voedselvoorziening (Droesen, TK 18 dec. 1947, pp. 912-913 I) (Zie: Wetsont
werp tot wijz. Landbouwcrisiswet 1933, Voedselvoorzieningsbesluit en Besluit Tuchtrecht
spraak Voedselvoorziening, alsmede verlening bevoegdheid tot vaststellen, wijzigen en in
trekken van de reglementen der commerciële lichamen bij de Bedrijfschappen aan de Minister 
van LVV, nr. 645, ingediend 24 nov. 1947, TK 18 dec. 1947, z.h.st. aanvaard, zie p. 915; EK 11 
mrt. 1948, p. 304 II, z. beraad en z.h.st. aanvaard, S tb l. I. 99 d.d. 13 mrt. 1948). Door de in
werkingtreding van de nieuwe Landbouwwet (Stbl. 1957, nr. 342) op 7 juli 1958 (KB van 16 mei 
1958, Stbl. 257) vervielen de Landbouwcrisiswet 1933 en het Voedselvoorzieningsbesluit 1941 
en werd het Landbouwegalisatiefonds in art. 2 belast met het markt- en prijsbeleid van de 
agrarische sector. Door de invoering van de EEG-Landbouwpolitiek werd het markt- en prijs
beleid een zaak van de Gemeenschap. In 1968 werd voor het laatst nationale steun verleend. 
Het L. fonds dient nu als middel tot steun aan het Europese Oriëntatie en Garantiefonds van de 
Landbouw van de EEG. De middelen komen uit de nationale begroting. De Landbouwwet van 
1957 is gewijzigd bij de wet van 23 juni 1966, Stbl. 278.
Voor verdere informatie over dit onderwerp: I. Samkalden, Voedselvoorziening, hfdst. XVI 
in: Nederlands Bestuursrecht, (R. Kranenburg e.a.) II, Bijzonder deel, Alphen a.d. Rijn 1953, 
pp. 567-603; F.F.X. Cerutti, Produktie, afzet en prijsvorming, hfdst. IV van afd. III, Landbouw, 
in: Nederlands Bestuursrecht, (G.A. van Poelje e.a.), III Economisch en sociaal bestuur, uitgave 
1962, Alphen a.d. Rijn 1964, pp. 263-296.

4 Interpellatie Wagenaar, TK 14 okt. 1947, pp. 181-185 I. Blijkens dc notulen MR van 31 mrt.
1947, pt. 16 is gedacht aan een regeringsverklaring over de voedselsituatie in een eerder sta
dium vanwege de snel slechter wordende vooruitzichten. De alarmerende berichten in som
mige kranten zouden Mansholt hebben doen overwegen de ware situatie aan de bevolking 
duidelijk te maken. Omdat men eerst wilde afwachten hoe de deviezenprioriteitencommissie 
- zie par. V .l van het hoofdstuk over het financiële beleid onder Lieftinck - zou adviseren en 
welke besluiten de ministerraad dienaangaande zou nemen, heeft men van deze verklaring 
afgezien.

0 Mansholt tegenover auteur, 1979. Voor een analyse van de verhouding Marshall-hulp - 
voedselvoorziening begin 1948 zij verwezen naar: A.H. Boerma, De betekenis van het 
Marshall-plan voor landbouw en voedselvoorziening, in: ESB  (I) 25 febr. 1948, pp. 144-146; 
(II), 3 mrt. 1948, pp. 169-170; (III), 10 mrt. 1948, pp. 188-190.

6 Het merkwaardige was dat de Kamers - zie het Voorlopig Verslag op de begrotingen van
1947 en 1948 van hfdst. XI, LVV - aandrongen op bezuiniging van de staven, vooral van de 
CCD, maar akkoord zijn gegaan met de overheveling van een deel van de staf van het Land
bouwegalisatiefonds naar de staf LVV (Wet van 13 mrt. 1948, Stbl. I. 99, zie aantek. 3), zodat 
bezuiniging niet werd bereikt. Gelet op de algemene wil van de Kamers om bezuiniging op de 
ambtenarenstaven te bereiken - zie Financiën - moet geconcludeerd worden dat de Kamers geen 
verweer hadden als een minister bij afzonderlijke wetgeving een deel van de oude staf een 
nieuwe taak gaf zoals in het geval van de voedselvoorziening, waar coördinatie werd bedre
ven door een deel van de oude staf van het Landbouwcrisisfonds. Mansholt: Mem. v. Antw., 
hfdst. XI, begroting 1947. De CCD was als Crisis Controle Dienst bij Stichtingsbrief van 30 au
gustus 1934 (Staatscourant 181,1934) in het leven geroepen. Na de oorlog voortgezet als Cen
trale Controle Dienst is deze dienst in 1951 gedecentraliseerd, wat is gepaard gegaan met een

1546



Par. II. De Voedselvoorziening

inkrimping van de dienst. Geraamd werd dat voor de buitendienst nodig was 670 man (met 
daarbij nog 60 man kader) en voor de binnendienst 145 man. De Dienst had toen de nog be
staande voorschriften voor de kwaliteit en de prijzen van de land- en tuinbouwgoederen te 
controleren, alsook de hand te houden aan de uitvoering van de Wet Economische Delicten 
(1950). De CCD is opgeheven bij KB van 19 jan. 1954, nr. 13; de taken werden overgenomen door 
de tegelijk ingestelde Algemene Inspectiedienst.

7 Zie Verslag over de Landbouw in Nederland over 1947 , idem over 1948 (betr. CCD); voor de 
veesmokkel: Verslag Landbouw 1948, pp. 136-137; Vragen Van Vliet, 19 febr. 1947, met antw. 
Mansholt, d.d. 19 mrt. 1947, vel 57, p. 115, HTK 1946-1947 Aanhangsel; ook KHA 1946, p. 6959 
H.

8 Zie de navolgende artikelen in De Volkskrant: 21 mei 1936, p. 3: Jan Mertens; idem, 6 juni 
1946, p. 1: Arbeiders willen varkens houden; idem, 5 nov. 1946, p. 4: Brand bij Pietersen. Dorp 
in opstand tegen huisslachtingsregeling. Primitieve reactie in principiële zaak (hier is inlei
ding te vinden over deze zaak); idem, 20 dec. 1946, p. 2: CCD jaagt in De Kwakel; idem, 3 april 
1946, p. 5: Het varkentje van de kleine man; idem, 4 april 1947, p. 2: Varkentje van de kleine 
man is al gewassen.

9 Borst, TK 18 dec. 1947, pp. 908 II- 909 I; Mansholt, idem, p. 910 II.

10 Zie het wetsontwerp tot goedkeuring van het Statuut van de Voedsel- en Landbouw
organisatie der Verenigde Naties, ingediend op 12 april 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen nr. 447; 
TK 14 mei 1947, pp. 1612-1613 I; EK 4 juni 1947, p. 768II. Alleen in de Tweede Kamer werd over 
dit wetsontwerp mondeling van gedachten gewisseld en was het Vondeling (PvdA) die uit
gaande van de gedachte "één wereld of geen wereld" de toetreding van Nederland tot de FAO 
toejuichte, waarop de minister het Nederlands belang ook nog aanstipte. Nederland heeft in 
de persoon van ir. A.H.Boerma een belangrijke bestuurder van de FAO geleverd. Boerma was 
door de Nederlandse regering in de periodes 1938-1941 en 1944-1945 betrokken bij de voedsel
voorziening. Vervolgens was Boerma regeringscommissaris voor Buitenlandse Agrarische 
Aangelegenheden (1946-1948), waarna hij in dienst trad van de FAO, waar hij leiding gaf aan 
het Europese bureau van de FAO in Rome. Van 1968-1975 was Boerma directeur-generaal van 
deze VN-organisatie. Voor het ontstaan van de FAO zie: H.A. Rhee, De internationale voed
sel- en landbouworganisatie van de UNO, in: E SB  20 maart 1948, pp. 183-186, alsook 
F.Hambidge, The story of FAO, Toronto (etc.) 1955.

Zie het op 27 mei 1948 bij de TK ingediende wetsontwerp ter goedkeuring van de Interna
tionale Tarwe Overeenkomst van 6 maart 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 841 met Memorie 
van Toelichting en Bijlage. De prijs bedroeg per bushel minimum 1.50 Can. dollar en maximum 
2.00 Can. dollar. De minimumprijs gold wanneer de exporteurs de levering vorderden; de 
maximumprijs wanneer de importeurs levering eisten. Bij een wereldmarktprijs hiertussenin 
was er geen leverings-, noch afnameverplichting. Vanaf het derde jaar konden de prijzen iels 
worden herzien. In geval van betalingsmoeilijkheden of misoogsten was herziening van de 
overeengekomen hoeveelheden mogelijk. Argentinië deed aan de overeenkomst niet mee. De 
nieuwe Tarweraad kende aan de in- en uitvoerende landen ieder 1000 stemmen toe, naar even
redigheid van de gecontracteerde hoeveelheden tarwe verdeeld. Deze Raad stond centraal in 
de uitvoering van deze overeenkomst. Zie voor de parlementaire behandeling de schriftelijke 
stukkenwisseling met de Tweede Kamer (Voorlopig Verslag, 17 juni 1948; Mem. v. Antw., 18 
juni 1948) en TK 22 juni 1948, p. 2004-2011. Buiten de schriftelijke stukken (resp. van 25 en 28 
juni 1948) heeft de Eerste Kamer geen aandacht besteed aan deze overeenkomst, zie EK 29 juni
1948, p. 686 II (zonder beraadslaging gestemd). De wet is vastgesteld: 30 juni 1948, Stbl. I. 265. 
De Tarwe Overeenkomst van 1949 werd goedgekeurd bij wet van 24 juni 1949, Stbl. J. 271. Her
ziening en verlenging vonden plaats bij overeenkomst van 13 april 1953 (Stbl. 8 juli 1953, nr. 
315). Daarna nieuwe overeenkomsten, resp. die van 25 april 1956 (Stbl. 21 febr. 1957, nr. 67), 
van 6 april 1959 (Stbl. 3 juni 1960, nr. 244), van 3 mei 1971 (Stbl. 1 nov. 1972, nr. 644) welke
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laatste is verlengd (Slbl. 28 april 1976, nr. 298 en Stbl. 22 juni 1978, nr. 411). Gebruik is ge
maakt van: J. Schilthuis, De internationale tarweovereenkomst van 6 maart 1948, in: ESB  16 
juni 1948, pp. 466-467; G. Greidanus, Enkele opmerkingen over de internationale tar
weovereenkomst, in ESB  14 juli 1948, pp. 545-548; idem, De internationale tarweovereenkomst 
van 1949, in: ESB 4 mei 1949, pp. 350-353.
Voor het kabinetsberaad over de broodgraansituatie en de wat lastige opstelling van de V.S. 
en Canada: MR 21 okt. 1946, pt. 2.B.b.
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Bij de behandeling van de begrotingen voor 1947 en 1948 ondervond 
Mansholt in de Kamers geen grote moeilijkheden. De meeste discussie ging 
over het vraagstuk van de rentabiliteit van het kleine landbouwbedrijf, het 
grondgebruik en de landbouwprijzen. Deze thema's hingen in het beleid 
van Mansholt nauw met elkaar samen. De sanering van de kleine boeren
bedrijven was het kernpunt daarin. Over de noodzaak van de sanering wa
ren alle fracties in de Kamers het ook wel eens. Een probleem was of de her
inrichting van het landbouwareaal in Nederland met enige dwang moest 
worden opgelegd, zoals dat Mansholt zou lukken in zijn Herverkavelings- 
wet Walcheren (1947). Daarover werd van links tot rechts verschillend ge
dacht, omdat hierbij de eigendom en de persoonlijke ontplooiing van de be
trokken boer op het spel stonden. Waar het bij sanering van de boerenbe
drijven voor Mansholt op aan kwam was het bereiken van een efficiënte en 
groeiende productie tegen lagere prijzen. Zijn prijsbeschikkingen, in het al
gemene kader van de loon- en prijspolitiek van het kabinet-Beel gericht op 
subsidieverlaging (kosten overheid) en prijsverlaging (kosten consument), 
leken voor de boeren een "koude" (of indirecte) sanering van het boerenbe
drijf in Nederland te willen doorvoeren, maar voor de periode-Beel is dit 
niet de opzet van Mansholt geweest. Vandaar dat in deze paragraaf onder 
het thema "sanering" datgene is gerangschikt wat bij de discussies in het 
parlement direct met die sanering in verband is gebracht, waarbij de Her- 
verkavelingswet Walcheren de kroon spande. De landbouwprijzen zijn on
dergebracht in een aparte paragraaf over de prijspolitiek van Mansholt, al 
kan niet ontkend worden dat in landbouwkringen de prijspolitiek voor 
landbouwproducten nooit los kon worden gezien van de bedoelingen van 
de minister van Landbouw tot efficiënte landbouwbedrijven te komen.

Het kleine-boerenprobleem was het belangrijkste vraagstuk in het land
bouwbeleid. Dat werd niet alleen bewezen door de aandacht die de Kamers 
aan dit vraagstuk zouden schenken bij de behandeling van de begrotingen 
voor Landbouw voor 1947 en 1948, alsook bij de interpellatie-Vondeling in 
september 1947 - al ging die over het prijsbeleid -, maar ook door de inspan
ningen binnen de twee grootste politieke partijen om voor dit vraagstuk 
oplossingen aan te dragen. Juist in katholieke kring in Nederland werd met 
het kleine-boerenprobleem geworsteld. In katholieke streken in Brabant en 
Limburg was, samen met de zandgronden in het oosten van het land, dit 
probleem aan de orde, wat nog werd verscherpt door de dreigende opdeling 
van de bestaande bedrijfjes door het groeiend kindertal, dat immers slechts 
ten dele een bestaan kon vinden in de industrie ter plaatse of elders (later: 
emigratie). De KVP-Tweede Kamerfractie heeft niet voor niets in het najaar 
van 1946 een pleidooi gehouden voor een zo ruim mogelijke annexatie van 
Duits grondgebied om in de onderbevolkte en niet ten volle in cultuur ge
brachte - en voor het merendeel katholieke - over te nemen Duitse grensge
bieden Nederlandse boeren te kunnen vestigen (vgl. hfdst. II, par. III.1). Ver
der heeft de KVP in 1946 het Centrum voor Staatkundige Vorming verzocht

III. Sanering van de landbouw?

1549



VII. Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

dit onderwerp in studie te nemen. Het rapport van de commissie-Dewez 
van dit Centrum uit 1947 heeft het kleine boerenbedrijf gezien als een 
garantie voor hoge productie per eenheid, voor blijvende godsdienstzin en 
politieke stabiliteit. Het afdrukken van de ballade van de boer van J.W.F. 
Weremeus Bunning in dit rapport wees op een tamelijk romantische visie 
op het boerenbedrijf en op de neiging van deze commissie de talloze katho
lieke kleine boeren met andere dan zakelijke argumenten in bescherming te 
nemen. De grote betrokkenheid van de PvdA bij dit probleem had weer an
dere gronden. Bij deze partij en bij de socialistische minister van Landbouw 
stond een zo ruim mogelijke voedselvoorziening tegen een zo laag moge
lijke prijs voorop. Alleen hierdoor was het in de visie van de PvdA en 
Mansholt mogelijk het loonniveau van de gemiddelde industriearbeider 
stabiel te houden en zijn welvaart te vergroten. Slechts zo zou men op in
ternationaal niveau kunnen concurreren en de industrialisatie kunnen la
ten slagen. De PvdA heeft het vraagstuk van de grootte van het boerenbe
drijf ten principale aan de orde gesteld op het agrarisch congres van deze 
partij op 6 en 7 februari 1948. De landbouwspecialist van de Tweede Kamer
fractie van de PvdA, ir. A. Vondeling, bepleitte maatregelen om te komen 
tot een minimumbedrijfsomvang van 10 hectare per boerenbedrijf ter ver
wezenlijking van prijsverlagingen, al zou deze sanering zeer geleidelijk 
moeten worden toegepast. Voor kleine bedrijven was slechts plaats, indien 
specialisatie werd nagestreefd.1 Daarnaast heeft ook de Stichting voor de 
Landbouw begin 1947 een rapport over het kleine-boerenprobleem gepubli
ceerd, waarin op een inventarisatie van de verschillende soorten kleine 
boerenbedrijven werd aangedrongen.

In de wijze waarop Mansholt de problematiek van het kleine boerenbe
drijf aanpakte kon hij aantonen wat hij werkelijk met het boerenbedrijf van 
Nederland voor had. Politieke partijen en de georganiseerde landbouw ke
ken daarbij vanuit het perspectief van hun belang nauwlettend toe. Uit de 
lijnen van de wet Vervreemding Landbouwgronden bleek dat Mansholt een 
geleidelijke sanering van de landbouwbedrijven ten gunste van het econo
misch rendabele bedrijf zonder dwang nastreefde; alleen in Walcheren werd 
met dwang sanering doorgevoerd. Aangezien emigratie in de periode-Beel 
aanvankelijk was beperkt tot landbouwers en tuinders was het Mansholt die 
in het parlement over dit onderwerp werd aangesproken. Het vertrek van 
deze categorie werkkrachten verruimde voor de achterblijvende collega's de 
mogelijkheid een economisch verantwoord bedrijf te bereiken. Reden 
waarom emigratie in de periode 1946-1948 in deze paragraaf is onderge
bracht.

a. Het kleine-boerenprobleem
In de Troonrede van 1946 kwam de zinsnede voor dat "aan het econo

misch verantwoorde kleine boeren- en tuindersbedrijf" een zodanig in- 
komstenpeil werd gewaarborgd, dat voor het gezin een behoorlijk bestaan 
was verzekerd. Deze zinsnede zou niet zijn opgenomen, als men niet de 
overtuiging had gehad dat de kleine boeren en tuinders in Nederland ken-
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nelijk in de problemen zaten en dat hun positie om onmiddellijke maatre
gelen vroeg. De adder onder het gras school in de term "economisch ver
antwoord”, omdat daarmede een voor Mansholts beleid kenmerkende stel
ling werd ingenomen: lagere prijzen voor het voedselpakket in Nederland 
waren alleen te bereiken door efficiënte bedrijfsvoering in de land- en tuin
bouw. Die lagere prijzen werden vereist als deel van de loon- en prijspoli
tiek van de na-oorlogse kabinetten, die er op gericht was de kostprijs in de 
industrie en het dienstenverkeer te stabiliseren en zelfs te verlagen om de 
export van goederen en diensten te kunnen verhogen. Die efficiënte be
drijfsvoering in de land- en tuinbouw - het vraagstuk gold echter vooral 
voor het kleine landbouwbedrijf - riep verschillende vragen op. Welke be
drijfsvorm was "economisch verantwoord" bij welke prijszetting, aangezien 
de meeste prijzen door de overheid werden vastgesteld? Waren de kleine 
boeren wel in staat tot economisch verantwoorde bedrijfsvoering bij het be
staande tekort aan kunstmest en veevoer (deviezentekort)? Bedoelde de 
overheid dat efficiënte bedrijfsvoering slechts bij een bepaalde minimale 
bedrijfsomvang kon worden bereikt (b.v. 10 ha)?2 Was derhalve de sanering 
van de kleine boeren- en tuindersstand met deze zin in de Troonrede 
aangekondigd, waarbij de overheid premie ging stellen op het economisch 
verantwoorde bedrijf?

Dat het om een ernstig probleem ging was iedereen in landbouwkringen 
bekend. Al voor de oorlog waren er rapporten over het kleine-boerenpro
bleem verschenen. Onder de kleine boeren verstond men boeren die veelal 
slechts 5 ha. hadden en voor het merendeel waren gevestigd op de arme 
zandgronden in het oosten en zuiden van het land. Het ging om een totaal 
van 70% van de boerenbedrijven in Nederland. Had men voor de oorlog 
slechts een vermoeden dat het deze groep slecht ging; na de oorlog had het 
systeem van prijsstellingen voor landbouwproducten de werkelijke cijfers 
omtrent de benarde positie van de kleine boer op tafel gelegd. De prijsstel
ling ging uit van een opbrengst van alle producten per boer te samen geno
men om een inkomen voor de boer te berekenen. Per product echter nam 
men het economisch goed draaiende bedrijf als uitgangspunt voor de prijs
stelling. Zo moest een boer die van de verkoop van melk leefde zich richten 
naar de prijs van melk van de grote melkveehouderijen. Het gemengde be
drijf kon, bijvoorbeeld door de verkoop van slachtvee, kippen en eieren, bij 
dit prijssysteem ook nog goed uitkomen, omdat bij de prijsbepaling van 
vlees en andere producten er rekening mee was gehouden dat deze produc
ten in het algemeen van het gemengde bedrijf afkomstig waren en derhalve
- met de opbrengst van akkerbouwproducten en dergelijke - een voldoende 
inkomen moesten opleveren. Alleen het kleine boerenbedrijf kwam met dit 
systeem onder de streep. De prijszetting bracht voor het eerst aan het licht 
dat deze groep bij de geldende prijzen geen redelijk ondernemersloon haal
de. De vraag was nu of het redelijk was te verwachten dat de overheid deze 
groep uit de algemene middelen zou subsidiëren (toeslagen voor arme 
gronden e.d.) ten laste van de belastingbetaler of dat getracht zou worden 
deze groep aan te sporen door verbeterde methoden, omschakeling op an-
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dere arbeidsintensieve producten en coöperatie alsnog een zodanig inko
men te halen dat overheidssteun niet langer nodig zou zijn.

Als uiterste middel restte, indien de vorige methoden niet hadden gehol
pen, om uit meerdere kleine bedrijven grote bedrijven te formeren. Deze 
sanering kon men tot stand brengen via de methode van handhaving van 
het geldende prijssysteem zonder subsidie ("koude" sanering) of door gelei
delijk de kleine boeren te bewegen hun bedrijf op te geven en zich voor 
overplaatsing naar nieuwe polders, voor emigratie of voor de industrie als 
arbeidskracht aan te melden (geleide sanering). Zolang men nog geen alter
natieven had voor de te saneren kleine boer en de middelen nog niet voor
handen waren om het kleine boerenbedrijf op zijn levensvatbaarheid te tes
ten - kunstmest, veevoer, nieuwe gewassen e.d. - zou de sanering nog wel 
achterwege blijven, zo was de indruk in landbouwkringen kort na de oorlog. 
De vraag was echter of op het departement van Landbouw niet toch reeds de 
blauwdrukken gereed lagen om die sanering in een of andere vorm door te 
voeren, zodra dat sociaal enigszins verantwoord kon worden geacht. De 
verschillende fracties in de Kamers, die zich het lot van de kleine boer na
drukkelijk aantrokken zoals die van de KVP - die het sterkst te maken had 
met deze groep -, ARP, SGP en PvdV, hebben dan ook bij de eerste gelegen
heid na de oorlog om over het landbouwbeleid dat sedert 1945 door een so
cialistische minister was gevoerd te discussiëren zich bezorgd afgevraagd of 
de minister en zijn departement niet bezig waren de landbouw van Neder
land te ordenen. De ordeningsgedachte was immers een socialistisch stok
paardje.

Mansholt gaf voedsel aan de bezorgdheid van sommige fracties over zijn 
beleidsvoornemens door in de Memorie van Toelichting op de begroting 
voor 1947 te schrijven dat de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in het 
buitenland de conclusie wettigde, dat "wilde de Nederlandse landbouw zich 
in de toekomst verzekeren van de vooraanstaande plaats, welke deze tot 
dusver heeft ingenomen, alle krachten zullen moeten worden ingespannen 
het ontwikkelingspeil zoveel mogelijk te verhogen, zowel ten aanzien van 
de productiviteit als ten aanzien van de kwaliteit van de voortgebrachte 
producten. Hoewel nog niet nauwkeurig valt te overzien, welke de ontwik
keling van het wereldprijspeil der agrarische producten zal zijn, mag wor
den aangenomen, dat na de periode van hoge prijzen als gevolg van de 
grote schaarste aan voedingsmiddelen, een groter aanbod de prijzen zal 
doen dalen, terwijl over enkele jaren een overvoerde markt niet uitgesloten 
is."3 Mansholt meende dat de Nederlandse landbouw zich derhalve had in 
te stellen op een te ruime voorziening met lage prijzen. Hierin te concurre
ren zou een grote opgave zijn. De minister trok uit de stelling dat op dat 
moment de kostprijzen in de landbouw in Nederland hoger lagen dan in 
het buitenland de conclusie dat de productiekosten gegeven de te verwach
ten toekomstige marktverhoudingen sterk omlaag moesten worden ge
bracht. Daartoe konden goede grondverkaveling, mechanisatie en rationali
satie in de bedrijfsvoering bijdragen. Mansholt vermeed om sanering van 
kleine bedrijven ter vorming van efficiënte boerenbedrijven (minimaal ca.

1552



Par. III. Sanering van de landbouw?

10 ha.) te noemen, maar de nadruk op de kostprijsverlaging in het boeren
bedrijf leek deze sanering te dicteren, tenzij op korte termijn de door Mans
holt genoemde methoden tot productiviteitsverhoging in het kleine 
boerenbedrijf resultaat zouden afwerpen. Die productiviteitsverbetering kon 
volgens Mansholt vooral worden bereikt, wanneer de kleine bedrijven zou
den nalaten het grote bedrijf te copiëren. Men moest zich richten op arbeids
intensieve teelt en op het houden van varkens en kippen. De landbouw in 
haar geheel en de kleine boerenbedrijven in het bijzonder zouden derhalve 
hun bedrijfsvoering drastisch moeten wijzigen. Aldus Mansholts betoog bij 
de begrotingen voor 1947 en 1948.4

Bij de debatten over deze begrotingen waren het vooral de woordvoerders 
van de KVP- en de PvdA-fracties die naar aanleiding van dit onderdeel van 
het beleid van Mansholt scherp tegenover elkaar kwamen te staan. Het cu
rieuze bij deze debatten was dat de KVP-fracties in de Tweede en Eerste Ka
mer - anders altijd tegenstanders van overheidssubsidies en overheids
ingrijpen - overheidssteun aan het kleine boerenbedrijf (zoals kort voor en 
na de oorlog verleend tot 1 januari 1946 en pas - zoals zal worden beschre
ven in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk - na veel strijd door Mansholt 
begin 1948 met terugwerkende kracht ook over 1947 en 1948 verleend) be
pleit hebben, op zijn minst in de vorm van een overbruggingstoelage totdat 
de kleine boeren weer voldoende inkomsten uit bijverdiensten konden 
trekken (industrie) of over voldoende varkens en kippen konden beschik
ken. Daarentegen bepleitte de PvdA, conform het beleid van Mansholt, sa
nering van de boerenbedrijven, opdat economisch zelfstandige, tegen de 
concurrentie opgewassen bedrijven zouden ontstaan. De PvdA kwam daar
bij op het liberaal-economische pad en werd dan ook door de KVP beschul
digd van materialisme, waartegenover de PvdA en de minister het stand
punt huldigden dat het asociaal was onrendabele bedrijven ten laste van de 
gemeenschap overeind te houden.

Zo hield Zegers (KVP) - zelf ooit boer en voorzitter van de Noord-Bra- 
bantse Christelijke Boerenbond en derhalve lid van het zogeheten "groene 
front" in de Tweede Kamer5 - op 19 november 1946 een pleidooi om de 
kleine boeren een toeslag uit de rijkskas te geven en hen in staat te stellen 
het economisch fundament van hun bedrijf te verstevigen. Van een sane
ring van de kleine boeren wilde hij niets weten. Integendeel. Eerder zag hij 
uit naar middelen om door herziening van het pachtrecht het aantal kleine 
boerenbedrijven te doen groeien. De kleine bedrijven waren volgens hem, 
door de grote inzet van de kleine boer voor zijn bedrijf, van groot belang 
voor Nederland.6 Nog meer lof voor de kleine boeren had het Eerste 
Kamerlid Van Velthoven (KVP), sociaal-geograaf en industrieel, toen hij op 
13 februari 1947 over landbouwzaken het woord voerde. Hij achtte Mans
holt verantwoordelijk voor veel onrust onder de kleine boerenstand, "die 
over zulke goede kwaliteiten beschikt, dat hij zonder enige reserve een ze
gen voor maatschappij, Kerk en Staat kan worden genoemd".7 Van Velt
hoven achtte het mogelijk door specialisatie, coöperatie en omschakeling op 
tuinbouw nog veel kleine boerenbedrijven een redelijk bestaan te verschaf-
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fen. Spreiding van de industrie over het land moest hierop een aanvulling 
zijn, waardoor ook de boerenzonen in hun streek konden blijven wonen en 
het gewestelijk karakter kon worden bewaard. Verbetering van eeuwenlang 
verwaarloosd gebied in Brabant kon "de krachtige Brabantse bevolking met 
haar hoog geboortecijfer en haar grootste geboorteoverschot van alle Neder
landse gewesten” aan de zo noodzaKelijke grond helpen om te boeren en te 
werken. Een jaar later werd door de KVP-er Verhey in de Eerste Kamer nog 
het thema bezitsspreiding in het geding gebracht om steun aan de kleine 
boeren te kunnen rechtvaardigen.8

Daartegenover stond de opvatting van Vondeling (PvdA), die - zoals hij 
op 19 november 1946 in de Tweede Kamer uiteenzette - weliswaar vond dat 
de kleine boeren om tal van zaken geprezen konden worden, maar volhield 
dat ca. 100.000 van deze boeren niet in staat waren om het gezin een behoor
lijk bestaan te waarborgen op basis van het inkomen uit het boerenbedrijf.9 
Juist omdat Nederland een hardere concurrentie op de exportmarkt voor 
landbouwproducten had te verwachten, was Vondeling er van overtuigd 
dat aan een sanering van het kleine landbouwbedrijf niet was te ontkomen. 
Volgens hem zag men in agrarische kringen dat zelf ook wel in, maar ont
brak het aan werkelijkheidszin en politieke moed bij de politici. In de PvdA- 
visie op dit probleem ging het niet alleen om zuiver economische zaken, 
maar ook om een zaak van maatschappelijke ordening, waarbij sociale mo
tieven eveneens een grote rol speelden. Het ging derhalve om een sociaal 
verantwoorde keuze van economisch doelmatige systemen. "Het handha
ven van economisch onverantwoorde bedrijven is niet alleen onredelijk, 
maar ook onzedelijk als het de sociale welvaart minder doet toenemen dan 
de gemeenschap mag verlangen." De PvdA stond geen "koude" sanering 
voor via concurrentie tussen grote en kleine bedrijven. De overheid kon 
een taak hebben, zoals door het scheppen van voorwaarden voor efficiën
tere bedrijfsvoering via steun aan her- en ruilverkaveling, door het verbod 
op het splitsen van bedrijven kleiner dan 10 ha, door eisen te stellen aan 
vestiging van nieuwe boeren en tuinders (zoals bij de middenstand) en door 
het opstellen van een saneringsplan. Dat de overheid in de tijd van 
overbrugging naar een gezonde landbouw financieel zou bijspringen leek 
ook Vondeling onontkoombaar, maar die situatie moest niet langer duren 
dan strikt noodzakelijk. Of, zoals hij een jaar later in de Kamer zei, steun 
aan de landbouw in een overgangstijd en in een crisisperiode was begrijpe
lijk, maar men kon niet economisch onverantwoorde bedrijven in stand 
helpen houden in een tijd, waarin het Nederlandse volk zelf armoede 
leed.10 Waar het derhalve op neer kwam was dat de KVP vrijwillige beëin
diging van het kleine boerenbedrijf als uiterste mogelijkheid zag en een 
systeem verkoos, waarbij de kleine boeren konden worden gehandhaafd, 
waartegenover de PvdA snelle beëindiging van de kleine boerenbedrijven 
wenste, via "uitsterving" en - desnoods gedwongen, zoals in de 
herverkavelingswet Walcheren - sanering. Dat achter het kleine boeren- 
probleem ook het bevolkingsprobleem in Nederland schuil ging, ontging 
Vondeling niet, toen hij op 18 december 1947 in de Kamer opmerkte dat
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men bij de aanpak van het kleine-boerenprobleem vanzelf voor de vraag 
kwam te staan "waar men met de in de regel talrijke kinderschaar van deze 
kleine boeren in de toekomst naar toe moet".11 Industrialisatie en emigratie 
waren hierop het antwoord, maar op dat moment hadden deze beide oplos
singen van het bevolkingsprobleem nog geen of weinig concrete vormen 
aangenomen.

De overige fracties toonden ook enige belangstelling voor dit vraagstuk. 
Van den Heuvel (ARP) vond dat het onjuist was aan de hand van de nood
situatie van dat moment bij de kleine boeren te concluderen dat deze groep 
geen bestaansrecht meer had. Daarentegen toonde de CHU, bij monde van 
het Eerste Kamerlid Kolff, alle begrip voor het beleid van Mansholt. "De 
noden en behoeften zijn voldoende bekend en aan de bewindsman en zijn 
adviseurs vertrouw ik het beramen van de noodzakelijke maatregelen 
gaarne toe." Wellicht dat de CHU meer het grote dan het kleine boerenbe
drijf onder haar aanhang kon rekenen? Van Dis (SGP) vroeg daarentegen 
om toeslagen voor de kleine boeren. Voor Den Hartog (PvdV) was dwang bij 
een eventuele sanering uit den boze; een oplossing moest gezocht worden 
in herverkaveling en opvoering van de varkensteelt.12 Een jaar later achtte 
Den Hartog ook een betere prijszetting een mogelijkheid om de kleine boe
ren te helpen. Met kracht kwam de CPN-er Borst op voor de belangen van 
de kleine boeren. Hij zag in het probleem van de kleine boeren een uiting 
van klassenstrijd, tussen grote boeren gesteund door de regering, en de 
kleine boeren. Oplossingen in zijn visie waren het opzetten van een Natio
naal Bodemfonds, waarin alle gronden, die vrij zouden komen door ont
ginningen, droogleggingen en verkavelingen, moesten worden opgenomen, 
waarna de staat deze gronden onder medebeheer van de belanghebbende 
land- en tuinbouworganisaties zou moeten verpachten. De overheid diende 
actief bij te dragen aan de vergroting van het landbouwareaal door droog
leggingen en inpolderingen. Grote bedrijven zouden moeten worden ge
splitst of ten dele onteigend.13

En Mansholt zelf? Hij bleef bij zijn standpunt dat de kostprijs van de 
landbouwproducten slechts kon worden verlaagd door verhoging van de 
productiviteit. Die verhoging was slechts mogelijk, wanneer van de grond 
rationeler gebruik kon worden gemaakt. Hij achtte het uitgesloten met het 
houden van varkens of kippen het gebrek aan nuttig effect van de arbeid 
van de kleine boer geheel te kunnen compenseren. De mechanisatie in de 
landbouwbedrijven zou alleen maar lonend zijn bij een rationele bedrijfs
voering. Alleen zo was het mogelijk meer producten per bedrijf te kunnen 
leveren tegen een redelijke prijs. Een minimum bedrijfsgrootte was der
halve onontkoombaar. Het kleine-boerenprobleem was voor Mansholt dan 
ook het kernvraagstuk van de landbouw, ook omdat het om een ruime 
meerderheid van de boeren ging. "Ik wil daarom uitdrukkelijk vaststellen, 
dat onze landbouwpolitiek, zoals deze op het ogenblik wordt gevoerd, zich 
in feite geheel richt op deze zeer grote categorie, en dat het juist onze bedoe
ling is, om deze zwakke schakel op een steviger grondslag te stellen."14 Hij 
was niet in staat te zeggen of dit betekende dat alle bedrijven beneden de 10
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ha. moesten worden opgeheven. Wél hoopte hij dat het met vrijwillige 
beëindiging van hun bedrijf door kleine boeren en overplaatsing van hen 
naar nieuwe polders mogelijk kon zijn grotere bedrijven in het leven te 
roepen, zoals het systeem was - zij het met de pachtdwang achter de hand - 
bij de herinrichting van Walcheren (vgl. par. III.c). Mansholt was in ieder 
geval niet bereid het kleine-boerenprobleem nog eens door een overheids
commissie te laten onderzoeken of de kleine boeren compensatietoeslagen 
te blijven geven.15

Mansholt heeft overigens de prijszetting voor de meeste landbouw
producten en zijn voornemen om geen compensatietoeslagen meer te ge
ven moeten herzien onder druk van de Tweede Kamer, die in september 
1947 algemeen aandrong op een ruime tegemoetkoming aan de boeren. De 
onrust onder de boeren had immers kunnen leiden tot het in gevaar bren
gen van de voedselvoorziening van het land. Mansholt, die zelf ook van 
oordeel was dat de prijzen voor de landbouwproducten in het kader van de 
loon- en prijspolitiek al te straf waren aangetrokken, heeft het kabinet er toe 
weten te brengen in te stemmen met extra steun voor de boeren, zoals be
schreven zal worden in de subparagraaf over de strijd om de landbouwprij
zen elders in dit hoofdstuk. Deze steun van de minister van Landbouw voor 
de boeren betekende dat hij in ieder geval niet via de prijzen de kleine boe
ren een sanering wilde opdringen. Dat zou een al te kapitalistische maatre
gel zijn geweest die wezensvreemd hoorde te zijn aan een socialistische mi
nister van Landbouw. In de periode 1946-1948 is derhalve de door de over
heid geleide sanering van de kleine boeren beperkt gebleven tot het befaam
de experiment op Walcheren. Wél kan worden gesteld dat Mansholt in sa
menhang met zijn idee van een economisch verantwoorde bedrijfsvoering 
vérgaande plannen koesterde omtrent het grondgebruik in Nederland, die 
hij echter tegenover de Kamers, zolang er geen concrete wetsontwerpen 
hieromtrent op tafel lagen, slechts in vage termen heeft aangeduid.

b. Het grondgebruik
Op de achtergrond bij het kleine boerenprobleem speelde mee een effi

ciënte verdeling van de grond per bedrijf (ruilverkaveling) en van bedrij
ven over de beschikbare grond (herverkaveling). Dat laatste kon men bij
voorbeeld bereiken door een herziening van pacht wetgeving of een wet op 
de vervreemding van de landbouwgronden. Wetsontwerpen van deze 
strekking waren niet ingediend in de periode 1945-1946, noch schenen deze 
onderweg te zijn. Toch was alleen al het feit dat een socialist Landbouw be
heerde, die her en der in publieke verklaringen van zijn voorkeur blijk gaf 
om tot herindeling van het aantal boeren- en tuindersbedrijven in Neder
land te komen, voldoende om voor de nodige onrust bij de rechterzijde in 
de Kamers - waaronder in dit geval de KVP moet worden gerekend - te zor
gen. Men vreesde van die kant een - misschien geruisloze - socialisatie van 
de bodem, waarover bezitters niet meer ongestoord zouden kunnen be
schikken. Was deze vrees in het geval van Mansholt terecht?
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Een aantal verklaringen tegenover de Kamers in de periode 1946-1948 
wijzen er op dat Mansholt weliswaar van de noodzaak van herindeling van 
de bodem overtuigd was, maar dat hij geen overhaaste stappen zou nemen. 
Natuurlijk: Mansholt had zijn overtuiging niet weggemoffeld en had na
drukkelijk in de toelichting op zijn begroting voor 1947 gesteld dat een ra
tionele exploitatie van de grond, nodig om tot efficiency en prijsverlaging in 
de landbouw te komen, een versnelde en groots opgezette herverkaveling 
van de grond vereiste. Concreet dacht hij aan het stimuleren van ruilver
kavelingen, het onderwerpen van alle rechtshandelingen waaruit een wij
ziging in de verdeling van het grondgebruik kon voortvloeien, aan pre
ventief toezicht, bijvoorbeeld uit te oefenen door de Grondkamers.16 Het 
moest bijvoorbeeld mogelijk worden grond aan pachters toe te wijzen 
(hetgeen Mansholt ook heeft ingevoerd in de Herverkavelingswet Walche
ren). De minister kondigde aan dat hij overwoog met voorstellen bij de 
Kamers te komen tot herziening van de pachtwetgeving, de ruilverkaveling 
en de vervreemding op de landbouwgronden. 'Wij zullen moeten trachten 
te voorkomen, dat de eigendomsrechten op de grond de hoogste en meest 
rationele productie in de weg staan", aldus Mansholt op 20 november 1946 
in de Tweede Kamer.17 De KVP-er Groen liet in de Tweede Kamer onmid
dellijk aan de minister weten dat "nationalisatie van de grond als stelsel 
voor ons onaanvaardbaar is"; ook Droesen (KVP) stelde dat het bezit onaan
tastbaar diende te blijven. Dat betekende dat de minister in zijn wetsvoor
stellen inzake het gebruik van de landbouwgrond, die men overigens wilde 
afwachten alvorens dit thema geheel uit te diepen, met deze opvatting van 
de regeringspartner vast rekening kon houden.18

Toen een jaar later de begroting van Landbouw voor 1948 in behandeling 
kwam in de Kamers, was inmiddels het voorstel tot verkaveling van Wal
cheren, waarin sanering onder pachtdwang het kernpunt vormde, behan
deld. Mansholt, wederom van verschillende kanten gevraagd naar zijn op
vattingen over het grondgebruik in Nederland, antwoordde liever eerst er
varing te willen opdoen met de sanering op Walcheren alvorens zich con
creet uit te laten over de wijze waarop in Nederland de boerenbedrijven ge
saneerd zouden moeten worden. Tegenover de terughoudendheid van de 
minister, die de gevoeligheden van de KVP wilde ontzien, stond de nogal 
krachtige taal van Vondeling (PvdA), die de sanering van het boerenbedrijf 
sterk bepleitte. Economische motieven dienden voorrang te krijgen op ei- 
gendoms- en gebruiksrechten. Er dienden volgens hem ook vestigingseisen 
voor de landbouw te worden gesteld, zoals voor de middenstand.19 Eigenlijk 
was Mansholt het hier ook wel mee eens, maar hij was zo verstandig dit 
niet in de Kamer te zeggen. Aangezien hij op het agrarisch congres van de 
PvdA begin februari 1948 in Amsterdam het doelmatig gebruik en een 
doelmatige verdeling van de landbouwgrond als norm had gesteld voor het 
gebruik van het eigendomsrecht, was het voor het Eerste Kamerlid 
Biewenga (ARP) maar de vraag of de minister niet toch streefde naar geruis
loze socialisatie van de grond. Hoewel de ARP volgens deze senator zeker 
geen absoluut eigendomsrecht voorstond en de bevoegdheid van de over-
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heid erkende om door wetsbepalingen het vrije gebruiksrecht van de eige
naar te beperken, was hij bevreesd dat de opvattingen van Mansholt al te 
socialistisch en te materialistisch gekleurd waren. De persoonlijke en maat
schappelijke vrijheid mochten niet worden gedood, al was ook Biewenga 
overtuigd van de noodzaak het kleine-boerenprobleem, dat bij het thema 
van het grondgebruik de achtergrond vormde, op te lossen.20

Mansholt, uitgedaagd door Biewenga ook eens in het parlement te dur
ven zeggen hetgeen hij zo krachtig had gezegd voor de eigen partijgangers, 
verduidelijkte zijn visie in dit debat op 11 maart 1948.21 Het ging er volgens 
hem juist om maatregelen zodanig in overleg met de betrokkenen, na goed
keuring door het parlement, te nemen dat socialisatie werd voorkomen. Hij 
dacht daarbij vooral aan uitbreiding van reeds bestaande bepalingen in de 
pachtwet. "Ik wil gaarne verklaren, dat ook ik er van doordrongen ben, dat 
bij dit vraagstuk ook met mensen zelf rekening moet worden gehouden. 
Wij moeten op dit punt inderdaad voorzichtig zijn en zullen dat bij de 
voorbereiding goed in het oog moeten houden." Omdat de belangen van de 
gemeenschap en van de boeren daarbij voorop stonden, kon volgens hem 
niet van materialisme worden gesproken. Slechts een landbouw, welke 
wordt gedreven op rationele bedrijven, met goed verkavelde percelen, had 
de beste kans in de toekomst, aldus Mansholt. Het ging er Mansholt der
halve slechts om een nuttig gebruik van de grond te doen waarborgen door 
wettelijke bepalingen. Toen Brandenburg (CPN) schamper vaststelde dat de 
oude SDAP-ers toch wel wat anders hadden voorgesteld van de socialisatie 
van de grond, zei Mansholt zijn idee toch "een flink stuk socialisatie" te 
vinden.22 In de periode-Beel, waarin de term socialisatie een soort tover
woord was bij de socialisten, is de ban van dit toverwoord niet verbroken 
door enige nadere invulling in een wetsvoorstel dat voor geheel Nederland 
zou gelden. De sanering van Walcheren was immers slechts geaccepteerd 
vanwege de bijzondere omstandigheden (herstel na overstroming) aldaar en 
het redelijk alternatief dat gesaneerde boeren in de Noordoostpolder (N.O. 
Polder) kon worden geboden. Mansholt en de Kamers begrepen dat een na
tionale herverkaveling slechts mogelijk zou zijn, indien dergelijke redelijke 
alternatieven - bijvoorbeeld door tewerkstelling van gesaneerde boeren in 
nieuwe industrieën - voorhanden waren. Dat was voorlopig nog niet het 
geval. Mansholt heeft dan ook terecht in de Kamers dit onderwerp zo terug
houdend mogelijk behandeld: de Kamers hebben - met uitzondering van de 
CPN-fractie in de Eerste Kamer, begin 1948 - het beleid van Mansholt ook op 
dit punt kunnen billijken.23 De minister is door de Kamers op dit punt dan 
ook niet echt lastig gevallen. Men heeft kennelijk willen afwachten hoe de 
minister zijn denkbeelden over de rationalisatie van de Nederlandse land
bouw in beleidsdaden zou gieten. Geruchten over een wetsontwerp dat bij 
vervreemding van landbouwgronden (verkoop) de overeenkomsten zou 
willen doen toetsen door de Grondkamer aan normen die de rationalisatie 
van de landbouw op het oog hadden, waarbij de herverkaveling van Wal
cheren in zekere vorm model stond, - in de door Beel voorgelezen Troon
rede op 16 september 1947 ontbreekt nog elke aanduiding - moeten ten
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grondslag hebben gelegen aan de afwachtende houding van de Kamers je
gens Mansholt.24

c. Herverkavelingswet Walcheren
Nog onder het kabinet Schermerhorn-Drees was met het oog op het her

stel van het door oorlogshandelingen verwoeste en geïnundeerde Zeeuwse 
eiland Walcheren een herverkavelingswet voorbereid en in het kabinets
beraad van 11 juni 1946 behandeld. Aangezien toen enkele ministers bezwa
ren hadden tegen sommige gekozen formuleringen is het wetsontwerp 
opnieuw interdepartementaal besproken. De indiening van het wetsont
werp tot herverkaveling van Walcheren bij de Tweede Kamer vond daar
door pas op 10 mei 1947 plaats, tamelijk laat gelet op de noodzaak van deze 
wettelijke voorziening.

Dit herverkavelingswetsontwerp kan typerend worden genoemd voor de 
politiek die onder Mansholt op het departement van Landbouw werd uitge
dacht. Waar het op neerkwam was dat Mansholt streefde naar een sanering 
van de agrarische bedrijven, waardoor bedrijven van een minimumgrootte 
(rond de 10 ha.) zouden ontstaan die zonder overheidssteun rendabel zou
den kunnen produceren. De ruilverkavelingswet kon weliswaar bijdragen 
aan de verbetering van de economische basis van een bedrijf, maar kon niet 
het aantal bedrijven doen verminderen. De ruilverkavelingswet schreef 
daarbij omslachtige en tijdrovende procedures voor. Vandaar dat Mansholt 
een herverkavelingswet voor geheel Nederland voor ogen had, waardoor 
het mogelijk moest zijn te kleine bedrijven te doen beëindigen en de daar
door getroffen boeren en tuinders over te plaatsen naar elders (b.v. de nieu
we polders in de voormalige Zuiderzee). Nationalisatie van de grond zou 
eigenlijk het beste uitgangspunt vormen voor een dergelijke sanering van 
de agrarische sector, maar deze maakte geen enkele kans in het parlement. 
Mansholt wilde daarom gebruik maken van het herstel van Walcheren om 
sanering van de bedrijven daar voor te stellen, waarbij hij er op rekende dat 
algemeen erkend werd dat door de sterke bevolkingsdruk er een zo groot 
aantal kleine en onrendabele bedrijven op Walcheren was ontstaan dat sa
nering tegen schadeloosstelling en toewijzing van grond elders onder in
schakeling van een herverkavelingscommissie en onder verzekering van 
het recht van beroep inzake de schadeloosstelling zouden worden aanvaard. 
In wezen echter ging het om een proefballon voor een landelijke 
herverkavelingswet.

Als argument voor het recht van de overheid sanering van de bedrijven 
op Walcheren door te voeren werd de inspanning van de gemeenschap 
voor herstel van Walcheren gebezigd. De hoge kosten van dit herstel recht
vaardigden volgens de ondertekenaars van de Toelichting op het wetsont
werp - Vos en Van Maarseveen naast Mansholt - een herverkaveling die tot 
economisch gezonde bedrijven kon leiden. Het belang van Walcheren en 
van het land waren daarmede het meest gediend. Wilde men komen tot de 
nieuwe aanleg van vaarten, wegen en beplanting dan moest op korte ter
mijn worden uitgemaakt hoe de kavels kwamen te liggen. Geschat werd dat
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ca. 3000 ha. elders in Nederland ter beschikking zou moeten worden gesteld 
om tot een redelijke bedrijfsgrootte in Walcheren te komen en gesaneerde 
boeren en tuinders elders een bestaan te geven. In eerste aanleg werd ge
dacht aan grond in de N.O. Polder. De uitvoering van de herverkaveling 
werd opgedragen aan een herverkavelingscommissie, die zich zou laten bij
staan door plaatselijke deskundigen en commissies uit de bevolking. Deze 
commissie diende een lijst van rechthebbenden op te stellen en een register 
van de uitkomsten van de schattingen van de waarde van de landbouwper- 
celen die voor herverkaveling in aanmerking kwamen. Beroep op hetgeen 
door de herverkavelingscommissie werd vastgelegd stond open bij de rech
ter. Gezorgd was dat de rechtsgedingen de herverkaveling niet zouden ver
tragen, Zo mogelijk kon de rechter-commissaris een voorlopige schatting 
vaststellen. De uitspraak van de rechter kon alleen leiden tot een andere 
geldelijke verrekening, niet tot een toedeling van een grotere waarde in ka
vels. Een belangrijke taak voor de herverkavelingscommissie was gelegen 
in het saneren van het aantal bedrijven en dus in het doen beëindigen van 
veel bedrijven. Allereerst was het mogelijk zich vrijwillig aan te melden 
voor bedrijfsbeëindiging en voor overplaatsing naar de N.O. Polder. Toe
wijzing van grond in die polder en de daaraan voorafgaande overeenkom
sten dienden de goedkeuring te hebben van de minister van Financiën, on
der wie de staatsgronden in de N.O. Polder ressorteerden. Alleen die boeren, 
van wie een redelijke bedrijfsvoering mocht worden verwacht, kwamen 
voor overplaatsing naar de N.O. Polder in aanmerking. Mocht door vrijwil
lige bedrijfsbeëindiging onvoldoende grond ter beschikking komen, dan had 
de herverkavelingscommissie de bevoegdheid aan te wijzen welke onder
nemers hun bedrijf moesten opgeven. De betrokkenen zouden schadeloos 
worden gesteld, desgewenst in de vorm van gepacht land elders. Ook in dit 
geval moest de minister van Financiën mede beslissen. Ook op deze ver
gaande beslissingsbevoegdheid van de herverkavelingscommissie stond be
roep open en wel bij de in het leven te roepen Raad van Beroep. De door be
drijfsbeëindiging vrijgekomen grond zou worden toegewezen aan de bedrij
ven die deze grond ter vorming van een verantwoorde bedrijfsgrootte het 
hardst nodig hadden (pachtdwang). De financiële lasten, die op ca. 70 mil
joen gulden werden geraamd, waren voor het Rijk en vormden tevens een 
deel van de herstelkosten voor Walcheren. Feitelijk werd door dit wets
voorstel al voor een deel voorzien in de vergoeding van de materiële oor
logsschade, voor zover die nog niet was verhaald via het Besluit Materiële 
Oorlogsschaden 1945 (vergoeding van vernietigde oogsten e.d.).25

Dit wetsontwerp zou weliswaar op - vrijwel - algemene steun van de Ka
mers kunnen rekenen, maar zonder enige vraagtekens bij het nut van deze 
zeer krachtige sanering, bij de mogelijke dwang bij deze sanering en over de 
aankondiging van Mansholt dat hij een algehele sanering van de agrarische 
sector in Nederland voor had zouden de Kamerleden het wetsontwerp niet 
laten passeren. In de schriftelijke fase had de Tweede Kamer niet veel meer 
weten te bereiken dan de onafzetbaarheid van de leden van de Raad van 
Beroep bij de Herverkavelingscommissie en de toepassing van (een gedeelte
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van) de Wet op de Rechterlijke Organisatie op de Raad. Het onafhankelijke 
karakter van deze Raad was daardoor meer gewaarborgd. Ook werd bij Nota 
van Wijziging tegemoet gekomen aan de wens in de Tweede Kamer om bij 
het opleggen van een pachtverhouding de Grondkamer te betrekken. De 
ondertekenaars van het wetsontwerp zeiden toe dat de samenstelling van de 
herverkavelingscommissie - in de volgende jaren de grote baas op Walche
ren - zorgvuldig zou worden overwogen in overleg met de Stichting voor 
de Landbouw. Onder handhaving van het beginsel dat het ambtelijk ele
ment, vanwege de garanties voor de bewaking van het algemeen belang, in 
deze commissie zwaar moest wegen, zou er naar worden gestreefd de com
missie vooral uit Zeeuwen te doen samenstellen.26

Op 30 september 1947 kwam het wetsontwerp in de Tweede Kamer in de 
plenaire zitting in behandeling. De woordvoerders van de twee regerings
partijen toonden zich tevreden met het wetsontwerp, al legde Engelbertink 
(KVP) meer de nadruk op de bescherming van de particuliere ondernemer 
onder de boeren en tuinders en wilde Vondeling (PvdA) het eigendoms
recht ingeperkt zien terwille van het doelmatig gebruik van de bodem.

De Zeeuw Mes (KVP) achtte sanering op Walcheren noodzakelijk en 
dwang een onontkoombaar sluitstuk in de wet. Enige argwaan koesterde hij 
vanwege de onvoldoende afstand die de regering had genomen van elk idee 
van nationalisatie van de grond. Zijn fractiegenoot Engelbertink vond dat 
Mansholt wellicht wat al te ver wilde gaan in zijn wens om het kleine- 
boerenprobleem langs de weg van de harde sanering op te lossen. De norm 
van 10 ha. kon ook best 5 ha. zijn, omdat het niet alleen ging om economi
sche belangen, maar ook om andere belangen. De menselijke persoonlijk
heid was gebaat bij zelfstandige bedrijfsvoering, zodat gestreefd moest wor
den om zoveel mogelijk mensen een zelfstandig bestaan te kunnen bieden. 
De intensieve bebouwing die op kleinere kavels zou plaats vinden had dan 
ook het voordeel meer voedsel op te leveren. Die intensieve exploitatie zou 
meer mensen werk bieden, wat tegemoet kwam aan "de enorme bevol
kingsaanwas ten plattelande". Begrijpelijk dat hij de particuliere eigendom 
met zoveel mogelijk waarborgen omgeven wilde zien - een drastische sane
ring zou minder arbeidsplaatsen tot gevolg hebben -, al aanvaardde hij de 
dwang bij de sanering in dit wetsontwerp. Vondeling zag dit wetsontwerp 
als uitgangspunt voor een algemene saneringswet voor Nederland. "Wan
neer wij, evenals in oorlogstijd, worstelen om ons bestaan, dan mag de 
vraag gesteld worden of in een zo hoog ontwikkeld land, waar de grond zo 
duur is en het land zo slecht verkaveld, waar een zo hoog loonpeil is en 
waar men op het principe staat dat er moet zijn gelijkstelling van beloning 
van stad en platteland, waar men dus geen roofbouw pleegt op het platte
land, niet de uiterste economie noodzakelijk en vereist is." Pachtruil en ei- 
gendomsruil, zoals in dit wetsontwerp bepaald, waren goede middelen om 
economisch verantwoorde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Natuurlijk 
moest worden voorkomen dat de sanering door latere verkaveling onmo
gelijk werd gemaakt, wat zou kunnen door een wet op de vervreemding 
van landbouwgronden.27
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Voor de oppositionele ARP sprak Van den Heuvel zijn wantrouwen uit 
jegens de bedoelingen van Mansholt met de landbouw in Nederland, al kon 
hij sanering voor Walcheren aanvaarden. De dwang bij de sanering op 
Walcheren was hem een te grof middel. De aantasting van de eigendom op 
onrechtmatige wijze werd in de Bijbel niet voor niets na de ontheiliging 
van Gods naam de meest wraakroepende zonde genoemd. Zo was ook Van 
der Feltz (CHU) van mening dat men de dwang uit het wetsontwerp moest 
halen. Het was volgens hem beter de voorwaarden voor vertrek uit Wal
cheren zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zorg had hij voor de kleine 
boeren met een nevenberoep. Mansholt zou later bevestigen dat deze cate
gorie buiten de sanering viel. Ook Den Hartog (PvdV) en Van Dis (SGP) we
zen de mogelijke dwang bij de sanering af. Daartegenover stond de opvat
ting van de communist Borst, die meende dat de sanering gepaard moest 
gaan met een herziening van de eigendomsverhoudingen in het algemeen. 
"Wij zijn van mening dat Walcheren onder deze omstandigheden een ob
ject kan zijn om in een nationaal bodemfonds te worden opgenomen." Het 
eigendomsrecht werd volgens hem in dit wetsontwerp veel te veel be
schermd: zelfs de vertrekkende boeren naar de N.O. Polder behielden hun 
rechten.28

Mansholt heeft in zijn antwoord weinig concessies gedaan. Voor het be
houd van een zo groot mogelijk aantal kleine bedrijven zoals Engelbertink 
wilde voelde hij niets; het opgeven van de dwang in deze sanering als stok 
achter de deur zoals een deel van de oppositie wilde overwoog Mansholt 
niet. Wél benadrukte hij als zijn overtuiging dat de boer particuliere onder
nemer diende te zijn; de gehechtheid van de boer aan zijn grond erkende hij 
voluit. Hij was zo verstandig niet in te gaan op het betoog van Vondeling, 
zodat de argwaan van een deel van de Kamer over de verdere bedoelingen 
van de minister ten aanzien van de sanering van het boerenbedrijf van Ne
derland niet werd aangewakkerd. In wezen volstond Mansholt met een 
herhaling van de argumentatie van de Memorie van Toelichting van dit 
wetsontwerp, waardoor de sanering nadrukkelijk tot Walcheren beperkt 
leek.29

De voorgestelde amendementen op dit wetsontwerp hadden weinig suc
ces. Vondeling trok, na verzet van de minister, een amendement in om de 
overgang van de eigendomsrechten met terugwerkende kracht tot 3 oktober
1944 - dag van de inundatie - aan de herverkavelingscommissie te laten, zo
dat speculatie kon worden voorkomen. Inzake de pachtdwang die de her
verkavelingscommissie kon opleggen als onderdeel van de sanering (art. 45) 
werd door Van den Heuvel uiteindelijk geen amendement ingediend, maar 
hij heeft wel dit artikel fel bestreden bij de artikelsgewijze behandeling. Het 
artikel werd met 43 tegen 19 stemmen - PvdA, KVP, CPN en de CHU-er De 
Ruiter voor, de rest van de Kamer tegen - aangenomen. Art. 46, dat de 
pachtovergang regelde werd op initiatief van Engelbertink en Vondeling 
zodanig geamendeerd, dat bij sanering de pachter die al generaties de grond 
had bewerkt voorrang kreeg boven een nieuwbakken eigenaar. Mansholt 
ging hiermee akkoord. De overige artikelen werden zonder beraadslaging en
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hoofdelijke stemming goedgekeurd. Het wetsontwerp werd vervolgens 
zonder hoofdelijke stemming aanvaard.30

Deze algemene instemming verwierf het wetsontwerp niet in de Eerste 
Kamer. De hoofdbezwaren tegen het wetsontwerp - de sanering zelf, de 
dwang - waren dezelfde als in de Tweede Kamer. Vermoedelijk zouden deze 
bezwaren uiteindelijk wel zijn ingeslikt als van regeringszijde niet in de 
Memorie van Antwoord een onheilspellende beleidsaankondiging was ge
daan. Zo werd daar gesteld dat, als het experiment mocht slagen, de nodige 
ervaring was vergaard "met het oog op de verdere plannen op landbouwge
bied". Niet voor niets dat Reyers (CHU) in de Eerste Kamer op 26 november
1947 betoogde dat de minister kennelijk een toevallig buitenkansje aangreep 
om zijn denkbeelden in praktijk te brengen. Was de sanering op Walcheren 
een feit geworden dan zou de verdere sanering in Nederland volgen. Vol
gens deze senator kwam het allemaal neer op de aanzet tot een socialisatie 
van de grond, waardoor de eigendom werd uitgehold. Ook Hommes (ARP) 
liet blijken dat de ARP-fractie alleen in dit speciale geval op Walcheren 
wilde weten van sanering, maar dat steun aan dit wetsontwerp geen prece
dent voor de sanering in geheel Nederland betekende. Terecht betoogde Van 
Velthoven (KVP) dat sanering van de boerenbedrijven in geheel Nederland 
onmogelijk was zonder aangepast industrialisatiebeleid: waar moest men 
immers met de gesaneerde kleine boeren en tuinders naar toe? De vrees 
voor de totale sanering leek dan ook wat voorbarig. Mansholt vroeg zich in 
zijn antwoord af hoe de tegenstanders dachten de kleine boeren en tuinders 
ooit een behoorlijk bestaan te verschaffen. Men kon toch niet eindeloos met 
subsidies blijven strooien? De kleine boeren en tuinders konden door de 
confessionele groepen wel beschouwd worden als "een hechte steun voor 
Kerk en Staat", voor de minister konden alleen boeren op economisch-ver- 
antwoorde bedrijven duurzaam een hechte steun voor de gemeenschap 
vormen. Bij de eindstemming bleek dat de dwang in het wetsontwerp voor 
enkele ARP- en CHU-senatoren niet te verteren was. Onder aantekening 
van de tegenstem van Biewenga, Algra en Rip (ARP) en van De Zwaan 
(CHU) werd het wetsontwerp aanvaard zonder hoofdelijke stemming.31 Op 
27 november 1947 verscheen de wet in het Staatsblad (H. 400).

Met de afkondiging van deze wet werd voor de Nederlandse landbouw 
een interessant experiment gestart. De herverkaveling heeft opgeleverd dat 
118 gezinnen van Walcheren naar de Noordoostpolder zijn vertrokken, 
waarnaast nog 37 bedrijven in de Wieringermeer voor de Walcherse boeren 
beschikbaar kwamen. Van de in hoofdzaak in de N.O. Polder voor de Wal
cherse boeren gereserveerde 3000 ha. bleef ca. 1000 ha. over, een gevolg van 
de geringe animo onder de gesaneerde Walcherse boeren zich in de N.O. 
Polder te vestigen en van de strenge selectie-eisen - overigens niet veel ver
schillend van de meeste selectie-eisen die bij emigratie door de ontvangende 
landen werden gehanteerd - die bij vestiging in deze polder werden gesteld. 
Voor vergroting van de bedrijven op Walcheren kwam door het opheffen 
van bedrijven ca. 1550 ha. beschikbaar. Totaal 300 boeren kregen hun gebied 
door de sanering vergroot.32
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Mansholt heeft geen mogelijkheid gezien de herverkaveling è la Wal
cheren voor geheel Nederland door te voeren. Wél is onder zijn verant
woordelijkheid een wetsontwerp ingediend, waarbij bij verkoop of erflating 
van landbouwgronden in Nederland opheffing van al te kleine bedrijven 
en vorming van grotere bedrijven mogelijk werden gemaakt, waarbij de 
Grondkamer de rol van de Herverkavelingscommissie uit het Walcherse 
experiment kreeg toebedeeld: het wetsontwerp Vervreemding Landbouw
gronden, zoals dit stuk werd genoemd.

d. Wet Vervreemding Landbouwgronden
Een dag voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 6 juli 1948 werd 

bij de Tweede Kamer ingediend het wetsontwerp houdende regeling aan
gaande enkele rechtshandelingen met betrekking tot landbouwgronden 
(vervreemding landbouwgronden). Tijdens de bezetting was het Besluit 
Landbouwgronden van 27 november 1940 (VB 219/1940), gewijzigd en uit
gebreid bij Besluit van 19 september 1942 (VB 103/1942), uitgevaardigd, 
waarbij de prijsbeheersing voor onroerend goed weliswaar voorop stond, 
maar het toezicht op landbouwgronden ook werd uitgeoefend om ondoel
matige splitsing van bedrijven te voorkomen. Alleen grondgebruikers kon
den landbouwgrond kopen, waarmee de door de bezetter gepropageerde 
leuze "boerenland in boerenhand" gestalte kreeg. Hoewel deze besluiten als 
uitingen van een nationaal-socialistisch maatschappijbeeld en de betwiste 
ingrepen in het normale rechtsverkeer op lijst-B van het Besluit Bezettings
maatregelen (Stbl. E. 93) waren geplaatst en derhalve buiten werking gesteld, 
is, onder druk van de georganiseerde land- en tuinbouw die de landbouw
kundige toetsingen bij de verkoop van landbouwgrond als een vooruitgang 
en als niet-specifiek nationaal-socialistisch beschouwde (voor de oorlog 
werden dit soort toetsingen in enkele Europese landen al toegepast), het 
Vervreemdingsbesluit niet-landbouwgronden (49/1942) dat wél op lijst-C 
was geplaatst en derhalve gehandhaafd, uitgebreid met de landbouwgron
den, waardoor dit Besluit werd omgedoopt tot Vervreemdingsbesluit On
roerende Zaken. In dit besluit werd alleen de prijsregeling uit de oorlogstijd 
gehandhaafd, wat materieel neerkwam op een prijsstop voor onroerend 
goed gefixeerd op 9 mei 1940. Controle op de prijzen voor deze goederen 
werd uitgeoefend door de Prijzenbureaus voor Onroerende Zaken, die vanaf 
1 april 1950 het bindend advies van de Grondkamer dienden in te winnen. 
Overeenkomsten met betrekking tot onroerend goed waren krachtens het 
Besluit Beperking Rechtsverkeer (E. 75), met het oog op de ontwarring van 
tijdens de bezetting verrichte overdrachten van zekere zaken en rechten en 
het vijandelijk vermogen, afhankelijk van de goedkeuring van de minister 
van Justitie, waarbij voor landbouwgronden overigens ook landbouweco- 
nomische argumenten (voorkoming ondoelmatige splitsingen e.d.) werden 
gehanteerd. Na 23 februari 1947 werd algemene toestemming verleend voor 
het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van handelingen met 
betrekking tot onroerende zaken of rechten daarop.33
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Zoals al eerder aangegeven was de politiek van Mansholt gericht op een 
economisch verantwoorde bedrijfsvoering in de landbouw. Het lag derhalve 
voor de hand om, voortbordurend op de besluiten uit de oorlogstijd over de 
vervreemding van de landbouwgronden, te trachten splitsing van land
bouwbedrijven bij verkoop of bij erfenissen e.d. tegen te gaan en een voor
keursrecht voor de pachter bij de verkoop van verpacht land in te voeren. 
Een en ander naar analogie van art. 41 van het Pachtbesluit-1941 (215/1941)34
- welk besluit zou gelden tot de invoeringsdatum van de nieuwe pachtwet 
van 23 januari 1958 (Stbl. 37): 1 mei 1958 - , waarbij een pachtovereenkomst 
slechts zou worden goedgekeurd wanneer onder meer de algemene belan
gen van de landbouw niet zouden worden geschaad, ter beoordeling van de 
Grondkamer. Hetgeen voor pachtovereenkomsten gold wilde de regering 
ook doen gelden voor eigendomsoverdracht. Vanuit landbouwkringen - 
onder meer de Stichting voor de Landbouw - was daarbij geklaagd over het 
Vervreemdingsbesluit Onroerende Zaken, dat een te starre prijsbevriezing 
op het peil van 9 mei 1940 kende (hetgeen tot ontduiking leidde), en aange
drongen op de bevestiging bij wet van de landbouwkundige toetsingen bij 
verkoop van landbouwgrond en van het voorkeursrecht voor de pachter.

Vandaar dat de minister van Landbouw de opstelling van een wetsont
werp "houdende een regeling aangaande enkele rechtshandelingen met be
trekking tot landbouwgronden" en de indiening daarvan bij de Tweede Ka
mer op 6 juli 1948 heeft bevorderd. Met dit wetsvoorstel werd daarbij uit
voering gegeven aan een van de belangrijkste punten van de land- en tuin- 
bouwparagraaf in de Proeve van een regeringsprogram-1946 en van de aan
kondiging daarover in de Troonrede-1946. Kern van dit wetsontwerp was 
het voorkomen van versnippering en de bevordering van een zekere mi- 
nimumgrootte van bedrijven. Het wetsontwerp Vervreemding Landbouw
gronden, zoals het kortweg werd aangeduid, gaf normen voor de Grondka
mers bij de beoordeling van overeenkomsten met betrekking tot landbouw
gronden, opdat de belangen van de landbouw niet werden geschaad (art. 4). 
Normen waren: doelmatige verkaveling en doelmatige verdeling van het 
land over de landbouwbedrijven. Bij de laatste norm werd aangetekend dat 
er naar gestreefd moest worden de oppervlakte van de kleine bedrijven zo
danig uit te breiden, "dat zij het gezin van de ondernemer een volledige be
staansmogelijkheid kunnen verschaffen". Kleine bedrijven, van een be
paalde minimale omvang, dienden beschermd te worden tegen verkleining 
door verdeling of afsplitsing. Het wetsontwerp beoogde vooral de Grondka
mer er toe te brengen te kleine bedrijven bij verkoop e.d. te verdelen over 
bepaalde in de nabijheid gelegen kleine bedrijven ter vorming van econo
misch weerbare bedrijven. Ook de overdracht van grond, behorend tot de ca. 
100.000 ha. cultuurgrond in gebruik bij personen die hun hoofdberoep niet 
in de landbouw vonden, moest aan deze laatste doelstelling getoetst worden.

Het wetsontwerp bevatte voorts bepalingen inzake de maximumprijzen 
voor landbouwgrond. Deze fixering van de grondprijzen heeft in het voor
overleg in de ministerraad veel bezwaren ontmoet. Volgens Drees was het 
zeer juist om de prijzen van grond te fixeren, omdat - in tegenstelling met
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goederen in het vrije verkeer - deze goederen niet uit productie worden 
verkregen en ook niet in omvang kunnen toenemen. Op de lange duur 
diende de grond dan ook volgens Drees eigendom van de gemeenschap te 
worden. Minister Van den Brink van Economische Zaken was het in dit be
raad op 5 april 1948 wel met Drees eens dat de grond een uitzonderlijke fac
tor vormde, waardoor de overheid verplicht was zich meer met de prijs
ontwikkeling van grond bezig te houden dan met die van andere goederen, 
maar aan de andere kant dienden volgens hem de eisen van de rechtvaar
digheid niet uit het oog verloren te worden. Vandaar dat Mansholt heeft ge
tracht een formule te vinden die een zekere prijsstijging voor grond in
sloot.35 In de Memorie van Toelichting werd aangekondigd dat bij AMvB 
het prijsniveau van 9 mei 1940 zou worden aangehouden, verhoogd met 
10% voor landbouwgrond en 20% voor woeste grond. Na artikelen over de 
verkoop in het openbaar van land, werd in par. IV het recht van voorrang 
van de pachter bij verkoop vastgelegd. Overwegingen van bedrijfsecono
mische aard alsook van billijkheid hadden geleid tot invoering van deze 
rechtsfiguur. Stabiliteit bij de bedrijfsvoering, welke het maken van plannen 
op lange termijn en het aanbrengen van verbeteringen mogelijk maakt, 
werd in de toelichting als voornaam argument gebruikt. Van dit recht voor 
de pachter om bij voorrang te kopen kon slechts worden afgeweken door de 
Grondkamer, indien bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (of in zijlijn 
tot in de tweede graad) de eigendom wensten te verwerven of algemene be
langen van de landbouw (art. 4 van dit wetsontwerp, zie hiervoor) op het 
spel stonden en bestendiging van slechte verkavelingstoestanden kon wor
den tegengegaan. Beroep stond open bij de Centrale Grondkamer.36

Het wetsontwerp bevatte elementen van de Herverkavelingswet Wal
cheren - de vorming van bedrijven van een bepaalde minimale omvang - , 
al was er geen dwang en werd de sanering van de boerenbedrijven afhanke
lijk gemaakt van de toevallige verkoop van bedrijven of percelen. Wets
ontwerp en toelichting vatten de denkbeelden van Mansholt en zijn depar
tement goed samen. Sanering van kleine bedrijven ter vorming van eco
nomisch rendabele bedrijven stond voorop. De tot dan voorzichtige uitla
tingen van Mansholt over het kleine-boerenprobleem of het grondgebruik 
kregen nu een concreet vervolg, dat echter door aanknoping bij reeds onder 
de bezetting ingevoerde besluiten ten aanzien van de vervreemding van 
landbouwgronden verteerbaar bleef. Het Voorlopig Verslag van de Tweede 
Kamer, pas op 29 maart 1949 uitgebracht, liet de minister weten dat nage
noeg alle leden van de Kamer hun instemming betuigden met de doelein
den in dit wetsontwerp, zowel wat betreft het doelmatige grondgebruik, als 
het voorrangsrecht van de pachter en het beheersen van de prijs. Niettemin 
waren er zoveel technische bezwaren, dat de regering zich gedwongen zag 
het wetsontwerp grotendeels te herzien. Pas in april 1953 vond de langdu
rige behandeling in de plenaire zitting van de Tweede Kamer plaats en in 
juli-begin augustus 1953 in de Eerste Kamer. De wet Vervreemding Land
bouwgronden bereikte op 7 augustus 1953 het Staatsblad (nr. 446) als een 
compromis tussen de PvdA, die veel verder had willen gaan - verkoop ge-
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heel aan de Grondkamer laten en de KVP, die door het amendement- 
Droesen de tijdelijkheid van deze wet had weten vast te leggen (tot 1 januari 
1959).37

De poging van de socialistische minister van Landbouw in het laatste ka
binet-Drees, Vondeling, om het tijdelijk karakter van de Wet Vervreemding 
Landbouwgronden op te heffen, stuitte in het najaar 1958 op verzet van een 
meerderheid van de Tweede Kamer (amendement-Biewenga met de strek
king de wet tot 1 januari 1963 te verlengen), waardoor de spanningen rond 
dit kabinet en de betekenis van het regeringsprogram - waarvan de ophef
fing van de tijdelijkheid van de wet Vervreemding Landbouwgronden deel 
uitmaakte - zodanig toenamen, dat kort nadien, op 11 december 1958, het 
kabinet-Drees IV ten val kwam (motie-Lucas).38 Het verkeer met landbouw
gronden was na 1 januari 1963 vrij. De gestegen prijzen voor landbouw
grond en de daarmee samenhangende daling van het pachtareaal maakten 
het niettemin noodzakelijk de overdracht van landbouwgronden te onder
werpen aan een stelsel van landbouwkundige toetsing naar criteria die pas
ten in een goed agrarisch structuurbeleid, zoals dat omschreven stond in het 
regeerakkoord tussen CDA en VVD in 1977. Hieruit resulteerde na enige tijd 
de wet Agrarisch Grondverkeer van 26 maart 1981 (Stbl. 248). Overziet men 
de ontwikkeling dan moet men concluderen dat Mansholt, door op de val
reep van het tijdvak-Beel de eerste verantwoordelijkheid te nemen voor de 
indiening van het wetsontwerp op de vervreemding van landbouwgron
den, in beginsel een vergaande stap heeft gezet tot sanering van de land
bouw in Nederland.39

Hierbij zij aangetekend dat niet alleen in de wetgeving terzake van de 
vervreemding van landbouwgronden elementen zaten van een landbouw
politiek die gericht was op efficiënt en economisch gebruik van de land
bouwgronden en steun aan het economisch verantwoorde bedrijf en daar
mee op lage (ten behoeve van de loonkosten) en concurrerende (op de ex
portmarkten) prijzen. Ook in andere wetgeving op landbouwgebied uit de 
jaren '50 kunnen deze elementen worden gevonden. Naast de wet Ver
vreemding Landbouwgronden kunnen in dit verband worden genoemd: de 
wet van 15 december 1948 (Stbl. I. 553) tot het wederom in werking doen tre
den van enige artikelen van de Bodemproductiewet 1939, de Overgangswet 
Bodemproductiewet van 26 september 1950 (Stbl. K. 413), de Ruilverkave
lingswet van 3 november 1954 (Stbl. 510) en de nieuwe Pachtwet van 23 ja
nuari 1958 (Stbl. 37). De wet Vervreemding Landbouwgronden zou echter - 
zoals later zou blijken - politiek de meest geladen kwestie blijven. De in
breuk in het normale rechtsverkeer was immers groot en de effecten van 
deze wet kwamen niet overeen met de bedoelingen van de wet. De land
bouwkundige toetsing werkte niet goed; de prijsbeheersing werd ontdoken. 
Slechts de voorkeursregeling voor de pachter heeft goed gefunctioneerd.40

e. Emigratie
Aansluitend op het vraagstuk van de sanering van de landbouw (en 

tuinbouw) moet voor de periode-Beel de emigratie worden genoemd als
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onderdeel van Mansholts saneringsbeleid. De emigratie van Nederlanders 
zou na de bevrijding een steeds belangrijker en noodzakelijker middel voor 
de overheid worden om de problemen van het land op te lossen. Door de 
verbeterde hygiënische omstandigheden, de betere voeding en de toegeno
men medische verzorging was Nederland, waar de huwelijksvruchtbaar
heid mede door bepaalde, vrij rigoureuze godsdienstige opvattingen hier
over zeer hoog was en gelijkop ging met perifere gebieden in Europa als Ier
land en Zuid-Italië, het dichtstbevolkte land ter wereld geworden. De indus
trialisatie was nog niet op gang gekomen, zodat de vooruitzichten deze be
volking aan een bestaan te kunnen helpen somber waren. Op korte termijn 
werd het vraagstuk van de overbevolking van Nederland nog verscherpt 
door de zozeer door het ministerie van Landbouw gewenste - en door het 
parlement ook niet bestreden - sanering van de land- en tuinbouw, waar
door veel boeren en tuinders gingen uitzien naar uitoefening van het be
roep in andere landen binnen en buiten Europa. Overigens hadden de som
bere vooruitzichten de gehele bevolking in hun greep. Blijkens een enquête 
van december 1946 koesterde 22% van de bevolking emigratieplannen. Het 
merendeel van de gegadigden was tussen de 20 en 35 jaar en bestond gelij
kelijk uit mannen en vrouwen. Het was de overheid echter op dat moment 
niet mogelijk aan deze massale emigratiedrang toe te geven, noch was het 
buitenland bereid een dergelijke stroom op te vangen. Slechts boeren en 
tuinders kwamen aanvankelijk voor emigratie in aanmerking. Het vertrek 
van zelfstandige boeren en tuinders die hun bedrijf opgaven droeg zowel 
aan de sanering van het kleine-boeren- en tuindersprobleem als aan de ver
lichting van de zware bevolkingslast bij. De zorg voor de emigratie was op
gedragen aan de onder het Rijksarbeidsbureau ressorterende Stichting Land
verhuizing Nederland. Minister Drees van Sociale Zaken was de eerstver
antwoordelijke. In de periode 1946-1948 evenwel had praktisch de minister 
van Landbouw het meest met de emigratie te maken en zou ook door het 
parlement daarover worden aangesproken, omdat de immigratielanden 
vrijwel uitsluitend boeren en tuinders wilden accepteren en Nederland al
leen deze groep wilde laten gaan. Verder had de minister van Financiën met 
de emigratie te maken, omdat hij de nodige deviezen moest fourneren. 
Vervolgens had de minister van Verkeer voor het vervoer te zorgen en had 
de minister van Buitenlandse Zaken te maken met de landbouw- en emi- 
gratieattaché's in Frankrijk, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Canada, 
Australië en Nieuw-Zeeland, die aan de diplomatieke vertegenwoordigin
gen in deze landen waren verbonden.41

De mogelijkheden tot emigratie waren kort na de oorlog gering. De lan
den die men op het oog had waren kieskeurig of hadden de emigratie naar 
hun land aan een maximumplafond gebonden zoals de V.S.. Een groot pro
bleem was de arbeidsvoorziening in Nederland, waarover Drees had te wa
ken. Vooral door de mobilisatie van veel jonge arbeiders voor de strijd
krachten in Indië was er een tekort aan landarbeiders en een overschot aan 
kleine boeren en tuinders. Dan was er het tekort aan deviezen, waardoor het 
onmogelijk was kapitaal of bedrijfsinventaris (bijvoorbeeld tractoren) mee
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te nemen naar het buitenland. Of, zoals in het REA-beraad op 12 februari 
1947 (pt. 10) werd gesteld: wanneer Nederlanders emigreren, moeten zij arm 
emigreren. Niet onbegrijpelijk dat sommige Nederlandse emigranten uit 
die tijd met weinig heimwee denken aan het land van herkomst. De devie
zenproblemen speelden ook bij de kwestie van het vervoer naar overzeese 
bestemmingen in de periode 1946-1947 een grote rol. Vanwege deze proble
matiek was vervoer van emigranten met buitenlandse scheepvaartmaat
schappijen - het vervoer door de lucht kwam in die tijd in het geheel niet 
aan de orde - uitgesloten. De Nederlandse schepen waren echter toen voor 
andere doeleinden in gebruik: de luxe-schepen dienden om deviezen te 
verdienen aan internationaal passagiersvervoer; de niet-luxe schepen waren 
ingezet voor het troepentransport naar Nederlands-Indië. Dat betekende dat 
pas in de tweede helft van 1947, na de verscheping van de le  en 2e divisie 
naar Indië en vóór het transport van de 3e divisie, en in 1948 tussen de 
transporten van de infanteriebrigades door enige scheepsruimte beschikbaar 
was.42

Al eind 1946 bleek uit de Memorie van Antwoord van Mansholt op het 
Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op zijn begroting voor 1947 dat de 
hiervoor opgesomde problemen emigratie van grote aantallen boeren en 
tuinders uitsloten. Niettemin zei Mansholt toe dat emigratie van boeren die 
in Nederland geen bedrijf meer konden uitoefenen door hem zou worden 
bevorderd. Landarbeiders waren, zeker door de geringe mechanisatie die 
noodgedwongen op het platteland moest worden geaccepteerd, echter te 
hard nodig, zodat emigratie van deze groep ongewenst was.43 Met deze stel
ling bleek Mansholt vooruit te lopen op de discussie in de ministerraad van 
9 april 1947, toen Drees de emigratie van kleine boeren uitstekend vond. 
Vaklieden evenwel waren zo hard nodig dat hij meende dat emigratie van 
deze groep moest worden tegengegaan. Juist bij de vaklieden bestond echter 
een grote aandrang tot emigratie, omdat men vermoedde dat in het buiten
land de ontplooiingskansen groter waren en het te bereiken welvaartsni
veau hoger was. De regeringspolitiek was er dan ook terecht op gericht ge
weest emigratie van deze groep tegen te gaan, aldus Drees, die er evenwel 
aan toevoegde dat deze regeringspolitiek een aantasting betekende van de 
persoonlijke vrijheid om het land te verlaten en zich elders een bestaan op 
te bouwen. In tegenstelling tot Drees had Neher, die als minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting toch het meest had te maken met het 
probleem rond het gebrek aan vaklieden, geen twijfels op dit punt. Hij vond 
dat ook vaklieden moesten kunnen emigreren. "Wij moeten uit de nood 
trachten te komen met minder mensen." Het gevolg van deze overdenkin
gen in de Raad is geweest dat het emigratiebeleid is versoepeld, voor zover 
dat mogelijk was in het raamwerk van de deviezenbepalingen, de vervoers
problemen en de door de immigratielanden gestelde eisen. Dat de minister
raad enigszins bezorgd was over de toekomst van de emigranten in al die 
verre landen bleek uit deze discussie, waarin Jonkman er voor pleitte om 
vooral de emigratie naar Zuid-Afrika te bevorderen daar taal, godsdienst en 
milieu aldaar meer aansloten op de emigranten uit Nederland dan elders
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het geval was. Groepsgewijze emigratie en vestiging werd dan ook aanbevo
len.44

In 1947 kwam "een geleide en verantwoorde" emigratie voorzichtig op 
gang. Zuid-Afrika, waarvoor 12.000 emigratieverzoeken waren binnengeko
men, stuurde in de loop van 1947 een keuzecommissie naar Nederland. 
Ongeveer 1800 personen verlieten in 1947 Nederland in de richting van dit 
"stamverwante" land. Een tweede emigratieland was Canada. De Canadese 
regering had op 1 januari 1947 een emigratiebureau in Den Haag geopend. 
Voorwaarden tot immigratie in dat land waren: men moest landbouwer 
zijn, van plan zijn in Canada de landbouw uit te oefenen en bovendien een 
relatie in Canada opgeven die er voor kon instaan dat de betrokkene zichzelf 
kon verzorgen en niet ten laste van de Canadese regering zou komen. De 
onkosten kwamen voor eigen rekening. In juni en september 1947 gingen 
resp. 1045 en 785 emigranten per schip op weg naar Canada. Pas in 1948 zou 
dit land de eerste plaats onder de immigratielanden verwerven toen onge
veer 7000 personen, dank zij een twaalftal door het ministerie van Verkeer 
georganiseerde afvaarten van emigrantenschepen, naar dat land vertrokken. 
De Canadese regering had begin 1948 laten weten dat ca. 10.000 immigranten 
uit Nederland per jaar zouden worden toegelaten. De V.S. stonden welis
waar boven aan het verlanglijstje van iedere emigrant, maar dit land kende 
een vast quotum van 3153 Nederlandse emigranten. Voorrangsvisa gingen 
naar personen die in de land- en tuinbouw wilden werken. Ook in dit geval 
moest een garantieverklaring voor de emigranten kunnen worden over
legd. De hoge vervoerskosten en de beperkte vervoersmogelijkheid belem
merden de emigratie naar Nieuw-Zeeland, dat in 1948 slechts 86 personen 
uit Nederland ontving. Australië had weliswaar de emigratiemogelijkheden 
naar dat land verruimd - naast landbouwers en tuinders konden ook vak
lieden goed worden gebruikt; ook oud-soldaten waren welkom -, maar in
1947 konden nauwelijks Nederlandse emigranten naar Australië worden 
vervoerd. Pas in 1948 konden 880 emigranten naar dit land worden gebracht. 
Een apart probleem vormde de emigratie naar Brazilië, dat aangeboden had 
om 1000 Nederlandse gezinnen elk met 6 koeien te plaatsen. De zaak zat 
vast op de betaling van de vervoerskosten en de medeneming van het vee. 
Ook het departement van Sociale Zaken ging aanvankelijk propaganda voor 
deze emigratie tegen, omdat men bevreesd was dat emigratie naar dit land 
problemen zou opleveren voor de betrokken personen. Nadat de emigratie- 
stichting van de KNBTB de hand had gelegd op een landgoed in de deelstaat 
Sao Paulo en deze deelstaat credieten had verleend, zijn eind 1948 de eerste 
gezinnen daadwerkelijk naar Brazilië vertrokken. Het experiment met een 
Nederlandse vestiging aldaar (Riberao) is aanvankelijk voor veel betrokke
nen niet zo succesvol geweest als men gehoopt had.45

Binnen Europa was Frankrijk het enige emigratieland van betekenis. Kort 
na de oorlog was emigratie naar dit land, wegens de vervoersproblemen, de 
enige toegestane geweest. In juli 1946 besliste het kabinet dat boeren wel naar 
Frankrijk mochten vertrekken, maar dat zij geen kostbare werktuigen 
mochten meenemen. Slechts een klein bedrag aan geld en persoonlijke be-
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zittingen mochten worden meegenomen. Men ging er van uit dat de Franse 
staat hulp zou bieden, daar Frankrijk er veel aan gelegen was de ontvolking 
van het platteland tegen te gaan en de opbrengst van eigen bodem te doen 
toenemen.46 De emigratie naar Frankrijk heeft echter geen grote vlucht ge
nomen. In 1946 vestigden zich 80, in 1947 wederom 80 en in 1948 60 boeren
gezinnen in dat land. Pas in 1948 is met de Franse regering een emigratieak- 
koord gesloten om de vestiging van Nederlandse boeren in dat land te ver
gemakkelijken, waardoor meer landbouwinventaris en f. 2500, - aan devie
zen kon worden meegenomen. De KNBTB had in Torneins in Zuid-Frank- 
rijk een opleidingscentrum voor jonge boeren gevestigd, terwijl het Neder
lands Landbouw Comité een soortgelijk centrum in Meridon bij Parijs had 
opgezet.47 De boerenorganisaties in Nederland hadden tegelijkertijd ook in 
eigen land initiatieven ontplooid om door emigratiecursussen de toekom
stige emigranten op hun taken voor te bereiden.

De emigratiezaak was ook eind 1947 meer in de belangstelling gekomen 
van het parlement. Bij de behandeling van de begroting van Landbouw 
voor 1948 bepleitte de KVP-er Van der Zanden in de Tweede Kamer een 
goed voorbereide emigratie van boeren en tuinders, die in Nederland geen 
bedrijf meer konden uitoefenen. Vondeling (PvdA) achtte het gewenst dat 
de overheid de emigratie in groepsverband liet geschieden, opdat de band 
met het moederland zoveel mogelijk bewaard kon blijven. Aan de andere 
kant was hij bezorgd dat massale emigratie de West-Europese cultuur kon 
ondermijnen. Hij achtte het derhalve "zeker niet in het belang van ons volk 
en van de Europese cultuur dat onze culturele volkskracht verzwakt". Ook 
de communist Borst was er van overtuigd dat emigratie het platteland zou 
doen ontvolken. In de emigratie zag Borst een uiting van de onwil van de 
overheid om de nood op het platteland daadwerkelijk aan te pakken, zoals 
door landaanwinning. In de Eerste Kamer betwijfelde Zegering Hadders 
(VVD) of emigratie wel soelaas bracht voor het overschot aan boeren en 
tuinders. Volgens hem was omscholing een betere oplossing. Uit het ant
woord van Mansholt kon vagelijk worden begrepen dat de overheid zich 
actiever met het emigratiebeleid zou gaan bezig houden en de emigratie ook 
financieel zou gaan steunen.48 De emigratie van landarbeiders stuitte niet 
meer op bezwaren.

Bezwaren van financiële aard waren er nog wel. Op 22 april 1948 toonde 
Drees in de ministerraad zich bezorgd dat het deviezengebrek de emigratie 
kon doen stoppen. Hij vreesde dat een stop op de emigratie ernstige gevol
gen kon gaan hebben voor de overbevolking van het land. Lieftinck legde de 
nadruk op de noodzaak de deviezen te besteden voor het handhaven van 
het productieniveau, maar Drees rekende hem voor dat op de lange duur 
emigratie voor de Nederlandse dollarpositie gunstiger was dan het belem
meren van emigratie en het besteden van de deviezen aan de Nederlandse 
industrie.49 Het gevolg van dit debatje is geweest dat besloten werd deviezen 
beschikbaar te stellen voor de emigratie (voornamelijk in de vorm van 
noodzakelijk handgeld). In mei 1948 kon Drees op een persconferentie dan 
ook verklaren dat er in 1948 20.000 Nederlanders zouden kunnen emigre-
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ren. Verdere stijging werd verwacht en zou door de overheid worden be
vorderd.50

Pas onder het volgend kabinet zou er een echte gecoördineerde emigra- 
tiepolitiek worden gevoerd, waarbij de vervoerskosten en uitrustingskosten 
(1949) ten dele door de Nederlandse staat werden gedragen. Op 27 juli 1951 
zou een wetsontwerp tot instelling van organen ten behoeve van de emi
gratie worden ingediend, waarbij een basis werd gelegd voor de samenwer
king tussen het Rijk en de maatschappelijke organisaties, welke zich op het 
terrein van de emigratie bewogen. Kort nadien werd een nota over de emi
gratie door de minister van Sociale Zaken ingediend bij de Tweede Kamer, 
waarin de problematiek van de emigratie in den brede werd uiteengezet. In 
deze nota werd aangegeven dat de offers van het Nederlandse volk voor het 
behoud en de vergroting van de welvaart konden worden verlicht door de 
emigratie. Centraal stond de bevolkingsaanwas, waarbij de ontwikkeling 
van de bestaansbronnen was achtergebleven, "ofschoon de bevolkingsaan
was in Nederland een verheugend verschijnsel is te noemen, als een uiting 
van levenskracht van ons volk".51 De met deze wetgeving en nota ingeluide 
emigratiepolitiek heeft er toe geleid dat ca. 500.000 Nederlanders (emigran
ten met hun kinderen) elders een bestaan hebben gevonden. De periode 
Beel is voor deze actieve emigratiepolitiek, als onderdeel van een werkgele- 
genheidspolitiek, slechts een eerste en belangrijke aanzet geweest, waarbij de 
politiek om alleen de emigratie van boeren en tuinders te bevorderen en ten 
aanzien van geschoolde arbeidskrachten uit de niet-agrarische beroepen een 
afwachtende houding aan te nemen, in 1947 was opgegeven ten gunste van 
een politiek om allen, die niet langer als onmisbaar in het land werden ge
zien, te laten emigreren en overige emigranten niet langer te belemmeren. 
De inzet van troepenschepen in 1947 en de beschikbaarstelling van zeer 
schaarse deviezen (voor handgeld) bewezen dat met deze politiek ernst is 
gemaakt. De cijfers van de aantallen emigranten laten deze geleidelijke ver
ruiming in het beleid zien: in 1947 vertrokken totaal 7650 emigranten met 
medewerking van het ministerie van Sociale Zaken - dat zorgde voor de de- 
viezenvergunningen, textielpunten, plaatsing via de attaché's, voorschotten 
voor de overtocht - en in 1948 een getal van 13.062 (Europa en de Overzeese 
Gebiedsdelen niet inbegrepen).52

AANTEKENINGEN:

1 Dc kwestie van de kleine boeren was al in het begin van de 20e eeuw onderzocht door een 
staatscom m issie: Rapport betreffende de economische toestand der kleine boeren en de maat
regelen om daarin verbetering te brengen, in: Rapporten van de Staatscommissie voor de 
Landbouw van 1906, uitgave van 1912, pp. 184-198; ook in 1937 en in 1938 waren rapporten ver
schenen over de sociaal-economische toestand der kleine boerenbedrijven. Vanwege het 
probleem was kort voor de oorlog ingesteld de Dienst der kleine boerenbedrijven. Het rapport
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uit de KVP-kring: Het kleine-boerenprobleem in Nederland, Rapport van de commissie- 
Dewez, ingesteld door het Centrum voor Staatkundige Vorming, ’s-Gravenhage 1947. Leden 
waren: prof.ir. W.J. Dewez, het KVP-Tweede Kamerlid; B.A. Engelbertink, ir. J.Th. Everts, 
drs. Th. J. Platenburg en drs. F.W.J. Kriellaars, secretaris. Dc godsdienstzin van de boeren 
werd wel op zeer speciale wijze beargumenteerd in dit rapport. "Het gebonden zijn der produc
tie in de Landbouw aan het leven en aan de onberekenbare en niet te beheersen krachten der 
natuur brengt de mens tot het besef, en houdt dit besef ook bij voortduring levendig, van 
afhankelijk te zijn van een Hogere Macht” (p. 10). De strijd om het bestaan kweekte bij de boer 
soberheid, spaarzaamheid, eenvoud en gemeenschapszin. De boeren konden weliswaar als 
conservatief worden beschouwd, maar daardoor waren ze een stootblok tegen het kwade. De 
boerenstand, die zo omvangrijk mogelijk moest zijn, was derhalve ook nodig vanwege de poli
tieke stabiliteit, waarbij gewezen werd op het verzet van de boeren in Oost-Europa tegen de 
communistische dwingelandij. Voor een verslag van het tweedaags congres van 6  en 7 februari 
1948 in Utrecht van de PvdA in samenwerking met de agrarische sectie van de Wiardi Beek
man Stichting, alwaar ir. J. Kluytenaar over De regeling van het grondgebruik en ir. A. 
Vondeling over Gedachten inzake oplossing van het vraagstuk der te kleine landbouwbedrij
ven inleidingen hebben gehouden en minister Mansholt een samenvattende beschouwing heeft 
gegeven over deze problemen, zie Algemeen Agrarisch Archief, nr. 207, pp. 1600-1601 (febr. 
1948). Vondeling, die een minimumgrootte van 10 ha. nodig vond om een ondernemer met zijn 
gezin een behoorlijk inkomen te kunnen garanderen, stelde - totdat sanering van de kleine be
drijven was voltooid d.m.v. beëindiging bij overlijden, hoge ouderdom en verbod uitsplitsing 
bedrijven - dat overbruggingstoelagen en grondstoffentoewijzingen het kleine bedrijf in tussen
tijd overeind moesten houden. Bewerkers van eenmansbedrijfjes moesten dezelfde sociale 
voorzieningen hebben als loonarbeiders. Mansholt zag een plaats voor het kleine bedrijf in 
Nederland, indien het kleine bedrijf geheel andere wegen zouden zoeken dan het grote bedrijf. 
Zie voor dit onderwerp de studies van A. Maris, Enkele aspecten van het kleine-boerenvraag- 
stuk op de zandgronden, Assen 1951 (diss. W ageningen); A. Maris e.a., Het kleine- 
boerenvraagstuk op de zandgronden. Een economisch-sociografisch onderzoek van het L.E.I., 
Assen 1951; A. Maris, G.J. W illering (samenstelling), De ontwikkeling van het kleine- 
boerenvraagstuk op de zandgronden in de periode 1949 tot 1953. Een onderzoek naar de recente 
ontwikkeling van het kleine-boerenvraagstuk, in het bijzonder wat betreft de bedrijfsgrootte, 
de arbeidsvoorziening en de afvloeiing van boerenzoons, ’s-Gravenhage 1954; A. Maris, G. 
Rijneveld, Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden. Ontwikkeling in de periode 1949- 
1958, 's-Gravenhage 1960.

2  Het z.g. lO-ha.-model als minimumgrootte werd vooral in Denemarken met succes gehan
teerd en gold als voorbeeld voor Nederlandse saneringsplannen. Zie M.J. Boerendonk, De ont
wikkeling en de toestand van het kleine landbouwbedrijf in Denemarken, 's-Gravenhage 1947. 
Boerendonk was hoofd van dc Afdeling Grond- en Pachtzaken van het ministerie van Land
bouw V. en V. in de periode-Beel I en diens invloed op de wetgeving van LVV was groot. Het 
Deense model was niet geheel toepasbaar voor Nederland. Het probleem in Nederland was 
namelijk ook de vrij grote gezinsomvang in de kleine bedrijven, waardoor verdere versnippe
ring van de bedrijven dreigde. De gezinsomvang van de boeren was in Denemarken veel klei
ner. Vandaar dat Mansholt ook eerder dacht in termen van voorkoming van verdere versnip
pering dan drastische sanering.

3 Uit: Mem. v. Toel., Rijksbegroting 1947, hfdst. XI, Alg. Beschouw., I Landbouw, HTK 1946- 
1947 Bijlagen A.

4  Uit: Mem. v. Toel., Rijksbegroting 1948, hfdst. XI, Alg. Beschouw., HTK 1947-1948 Bijlagen
A. Alsook: Mansholt in Mem. v. Antw., d.d. 14 nov. 1946, Rijksbegroting 1947, hfdst. XI, Alg.
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Beschouw., par. 2; Mem. v. Antw., d.d. 11 dec. 1947, Rijksbegroting 1948, hfdst. XI, Alg. Be
schouw., par. 4, pp. 15 I I - 1 7 1.
5  Het groene front in de Tweede Kamer was als volgt te onderscheiden (bij de Kamerleden zijn 
de functies vermeld, tenzij dit in de tekst van dit hoofdstuk wordt gedaan): B.A.A. En
gelbertink (KVP), hoofd RK Lagere Landbouwschool in Oldenzaal geweest, leraar RK Mid
delbare Landbouwschool en voorzitter Grondkamer Overijssel; J. Groen (KVP); ir. W.J. Droesen 
(KVP); F.J.M. Smits van Oijen (KVP), bestuurslid verschillende landbouworganisaties; M.P. 
van der W eijden (KVP); H.H. van der Zanden (KVP), hoofd ener RK Landbouwschool; J.M. 
Zegers (KVP) was in de periode-Beel ook nog lid van een Grondkamer. De PvdA-fractie kon 
slechts wijzen op ir. A. Vondeling. De ARP-fractie beschikte in Chr. van den Heuvel over een 
goede specialist, de PvdV-VVD-fractie in F. den Hartog. De CHU-fractie had meerdere goed 
ingewerkte groene fronters: J. dc Ruiter; T. Krol, lid van de Raad van Toezicht bedoeld in art.
32 van de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922; H. Kikkert, was land- en veenarbeider ge
weest, hoofdbestuurder Nedl. Christ. Landarbeidersbond. In de CPN-fractie was C. Borst de 
agrarische specialist. Zie voor Het gouden tijdperk van het groene front; het landbouwbeleid 
in de na-oorlogse periode, het gelijknamig artikel van S.L. Louwes, in G.A. Kooy e.a., red., 
Nederland na 1945. Beschouwingen over ontwikkeling en beleid, Deventer 1980, pp. 223-249.

6  Zegers, TK 19 nov. 1946, pp. 315-316 I.

7  Van Velthoven, EK 13 febr. 1947, p. 308 II.

8  Verhcy, EK 11 mrt. 1948, p. 289 II.

9 Vondeling, TK 19 nov. 1946, pp. 309-3101.

10  Vondeling, TK 18 dec. 1947, p. 882 II.

Vondeling, a.v., p. 883 I. Deze opmerking van Vondeling kan een reactie zijn op het rapport 
van het CvSV (KVP), commissie-Dcwez, dat eerder was verschenen en waarin op het bevol
kingsprobleem uitvoerig was ingegaan. Het rapport sloot een bevolkingsoverschot op het 
platteland niet uit, maar het overschot kon naar dc industrie, waarvan de opnamecapaciteit 
"technisch schier onbeperkt" werd genoemd. Gelet echter op dc waarde van de boer binnen de 
gemeenschap van een land kon nooit de economische rentabiliteit de maat zijn van de dingen. 
Het absolute getal boeren - vooral dan: kleine boeren - moest zo hoog mogelijk blijven en "zo 
nodig zal aan de economische rentabiliteit moeten worden opgeofferd, wat aan de 
maatschappelijke rentabiliteit kan worden gewonnen". Het bevolkingsoverschot had der
halve voor de CvSV-commissie slechts relatieve betekenis.

1 2  Van den Heuvel, TK 19 nov. 1946, p. 306 II; Kolff, EK 13 febr. 1947, p. 307 I; Van Dis, TK 20 
nov. 1946, p. 354; Den Hartog, TK 19 nov. 1946, p. 317.

13  Den Hartog, TK 16 dec. 1947, p. 819 II; Borst, TK 16 dec. 1947, pp. 816 11-8171.
1 4  Mansholt, TK 20 nov. 1946, p. 355 11-356; EK 19 febr. 1947, p. 3 1 7 II (citaat).

1 5  Mansholt, TK 18 dec. 1947, p. 8 8 7 1; idem, p. 893 II en EK 11 mrt. 1948, p. 301 II.

Mem. v. Toel., Rijksbegroting 1947, hfdst. XI, Alg. Beschouw., I Landbouw, HTK 1946-1947 
Bijlagen A; Mem. v. Antw., idem, d.d. 14 nov. 1946, p. 29 II; idem, n.a.v. vragen Voorlopig 
Verslag, idem, p. 20 II.

17 Mansholt, TK 20 nov. 1946, p. 356 II.

1 8  Groen, TK 19 nov. 1946, p. 299 I; Droesen, TK 20 nov. 1946, p. 352 I.

19  Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst. XI, p. 15 II, HTK 1947-1948 Bijl. A; Vondeling TK
18 dec. 1947, pp. 881-882.

2 0  Biewenga, EK 11 mrt. 1948, p. 294 II.

1574



Par. III. Sanering van de landbouw?

21 Mansholt, a.v., pp. 299 II- 300 I.

2 2  Brandenburg, a.v., pp. 302 II- 303 I; reactie Mansholt, idem, p. 303 II.

2 3  Alleen in de EK in begin 1948 werd de begroting van Landbouw niet algemeen aanvaard. De 
CPN-fractie wenste aantekening te hebben tegengestemd, zie stemming EK 11 mrt. 1948, p. 304 
II. Daarbij moeten zowel de voedselvoorziening, de toeslagen voor de kleine boeren als de 
grondpolitiek een rol hebben gespeeld.

2 4  In de Troonrede-1947 was slechts sprake van een schema van maatregelen ter bevordering 
van de rationalisatie in de Landbouw voor een periode van zes jaren. In de periode-Beel is dit 
stuk niet ingediend. Het lijkt er op dat de TK in grote lijnen iets bekend moet zijn geweest over 
de constructie van het wetsontwerp Vervreemding Landbouwgronden, welk ontwerp - in 
vergelijking met de sanering op Walcheren en sommige uitlatingen van Mansholt - zeer gema
tigd moet worden genoemd. Het zou een verklaring kunnen zijn voor de terughoudendheid van 
de Kamers over de visie van Mansholt op het grondgebruik.

2 j Mem. v. Toel., wetsontwerp Herverkavelingswet Walcheren, nr. 468, HTK 1946-1947 Bijla
gen. Voor de toestand op Walcheren op dat moment moge worden verwezen naar de artikelen 
van M. de Vink, Walcheren na de oorlog, in: ESB 15 mei 1946, pp. 314-317; idem, "Walcheren 
vecht door", in: ESB 25 aug. 1948, pp. 668-671.

2 6  V.V., d.d. 18 aug. 1947, en Mem. v. Antw., d.d. 9 sept. 1947, betr. nr. 468 a.v.. Zie Nota van 
Wijziging d.d. 9 sept. 1947.

2 7  Mes, TK 30 sept. 1947, pp. 137-141; Vondeling, idem, pp. 155 II - 156.

2 8  Van den Heuvel, a.v., pp. 1 41I I - 144; Van der Feltz, pp. 144I I - 147; Den Hartog, pp. 14 7 II - 
149 I; Borst, pp. 149- 151 I; Van Dis, pp. 153 II- 155. Ook sprak nog Engelbertink, die het 
kleine-boerenprobleem uitputtend behandelde.

29  Mansholt, a.v., pp. 157- 160.

30 Artikelsgewijze behandeling etc., TK 30 sept. 1947, pp. 160 I- 164, alwaar (II) eindstem
ming.

31 Zie V.V. van de commissie van rapporteurs, d.d. 5 nov. 1947 en Mem. v. Antw., d.d. 20 nov. 
1947. Behandeling in EK 26 nov. 1947, pp. 25-35, alwaar (II) eindstemming. Voor een juridische 
context van deze Herverkavelingswet Walcheren, zie F.F.X. Cerutti, Landbouwgrond, Ruil- en 
H erverkaveling, sub b: Herverkavelingswetten, in: Nederlands Bestuursrecht, III, Economisch  
en Sociaal Bestuur, uitgave 1962, a.w., pp. 144-146. De Herverkavelingscommissie heeft tot in 
1959 gefunctioneerd. In 1962 waren de laatste bezwaarschriften tegen de tweede en definitieve 
schatting afgewikkeld. Met de herverkaveling kwam het herstel van Walcheren, geraamd 
begin 1948, op ca. 100 miljoen gulden. Dit zou al spoedig moeten worden verhoogd met ca. 50 
miljoen gulden voor noodwoningbouw. Nog tijdens de behandeling van het wetsontwerp op de 
herverkaveling op Walcheren werd de nieuwe tijd voor Walcheren ingeluid met de Boom- 
plantdag van 4 november 1947, waarbij vooral veel Britse autoriteiten - o.m. premier Attlee - 
vanwege de rol van de Britten bij de bevrijding van het eiland aanwezig waren.

3 2  Voor de sanering op Walcheren en de vestiging van Walcherse boeren elders zie: W.A. van 
der W erff, De herverkaveling van Walcheren, in: Zeeuws Tijdschrift, 2  (1951-1952), pp. 57- 
62; M. Gort, A. van Oostrom, Uitverkoren. De kolonisatie van de Noordoostpolder 1940-1960, 
Zwolle 1987, pp. 69-72: De Walcherse boeren.

33  Gebruik is gemaakt van de uitvoerige beschouwing over de voorgeschiedenis van het wets
ontwerp Vervreemding Landbouwgronden bij: A.H.T. Heisterkamp, Agrarisch grondverkeer, 
Arnhem 1983, hfdst. 2.1 t/m  2.4, alsook van de Memorie van Toelichting bij wetsontwerp nr. 
894 (zie aantekening 36). VB = Verordeningsbesluit.
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3 4  I.v.m. dit Pachtbesluit moet hier worden vermeld dat in de periode-Beel een voorziening is 
getroffen tot verlenging van het Pachtbesluit-1941 met drie jaar. Onder de oorlog was een 
nieuwe regeling van de pachtverhoudingen afgekondigd, Verordeningenblad 1941, nr. 215. 
Deze was bij de bevrijding geplaatst op de lijst-B behorende bij het Besluit Bezettingsmaatre
gelen Stbl. E. 93, zodat de vroegere Pachtwet en Crisispachtwet weer golden. Dit werd door de 
landbouworganisaties als een achteruitgang beschouwd. Vandaar dat onder het Militair Ge
zag (Publicatieblad M G, nr. 19) het pachtbesluit van 1941 met ingang van 1 mrt. 1945 weer 
werd ingevoerd, zij het voorlopig. Aangezien de onder de bezetting tot stand gekomen re
gelingen naar het inzicht van de regering geen bepalingen bevatten die in strijd waren met 
enige in ons lang algemeen geldende rechtsovertuiging, werd het Pachtbesluit-1941 op lijst C 
(vgl. E. 93) geplaatst. Vervolgens kwam de Pachtregeling-1945 (Stbl. F. 279) tot stand, welke 
de geldigheidsduur van het Pachtbesluit-1941 tot 1 april 1947 verlengde, aangevuld met enige 
technische wijzigingen. Aangezien het kabinet-Beel van oordeel was dat de hele materie veel 
tijd zou vergen bij een algehele herziening, stelde de regering voor om het Pachtbesluit-1941, 
zoals gewijzigd in 1945, met drie jaar te verlengen. Alleen een wijziging van de bepalingen 
omtrent de bestemming van waterstaatsgronden is onder druk van de Tweede Kamer in de be
ginfase bijgesteld. Zie Wetsontwerp tot pachtvoorziening 1947, ingediend 3 febr. 1947, HTK
1946-1947 Bijlagen nr. 390; TK 18 mrt. 1947, pp. 1196 11-1200, z.h.st. aanvaard; EK 8  mei 1947, 
p. 719 I, z. beraadslaging en z.h.st. aanvaard; vastgesteld, 9 mei 1947, Stbl. H. 142 (met terug
werkende kracht vanaf 1 april 1947 werkend).

35  Zie MR 5 april 1948, pt. 6 . Voor de afloop: MR 26 april 1948, pt. 9. Uit MR 14 juni 1948, pt. 
Rondvraag blijkt dat de Raad van State veel bezwaren had. De 6  betrokken ministers zouden 
nog nader hun gedragslijn bepalen.

36  Zie het Wetsontwerp met Memorie van Toelichting houdende een regeling aangaande en
kele rechtshandelingen met betrekking tot landbouwgronden, ingediend op 6  juli 1948, HTK
1947-1948 nr. 894. De toelichting op het wetsontwerp Vervreemding Landbouwgrond was 
ondertekend door de ministers van Landbouw, V. en V., Justitie, Economische Zaken, Finan
ciën, Binnenlandse Zaken en Wederopbouw-en-Volkshuisvesting. Voor de juridische context 
van dit wetsontwerp zie: J.H. Beekhuis, Het wetsontwerp Rechtshandelingen met betrekking 
tot landbouwgronden, in: NJB  24 (1949), pp. 213-221 en pp. 229-237; F.F.X. Cerutti, H et 
rechtsverkeer ten aanzien van landbouwgrond, A. V ervreem ding, in: F.F.X. Cerutti, W.C.L. 
van der Grinten, hfdafd. A. Economisch bestuur, uit: G.A. van Poelje e.a., N ederlands  
bestuursrecht, uitgave 1962, III Economisch en sociaal bestuur, pp. 119-226; Heisterkamp, 
Agrarisch grotidverkeer, hfdst. 2.
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Centraal in de periode van de geleide economie was de prijszetting, die 
niet meer door het spel van vraag en aanbod werd bepaald. De overheid be
perkte in veel gevallen de prijs en dwong deze af via daartoe in het leven 
geroepen controlediensten. Hoewel de tijd van schaarste eigenlijk gouden 
kansen bood aan producent, handelaar en middenstander moest een rigou
reus systeem van prijsbeschikkingen en rantsoeneringen voorkomen dat 
die kansen werden gegrepen. De armoede werd eerlijk verdeeld. Zij die in 
een positie van macht verkeerden ten opzichte van de consument, werden 
in die macht beknot. De vraag die overbleef was of de overheid, die aan de 
hand van berekeningen van allerlei instanties, de prijzen bepaalde voor 
goederen en diensten, gegeven een bepaalde toemeting ervan per persoon, 
voldoende bestaansmogelijkheid bood voor de producent, handelaar of 
middenstander. Dit vraagstuk begon juist in 1947 meer te klemmen, naar
mate de overheid de plannen om in een aantal sectoren tot prijsverlaging 
over te gaan in het kader van de loon- en prijspolitiek sedert 4 oktober 1946 
daadwerkelijk ging uitvoeren en naar wegen zocht om de subsidies op het 
voedselpakket ter voorkoming van uitputting van de staatskas te vermin
deren.

Mansholt, die had te waken over de voedselvoorziening in Nederland, 
had de zwaarste last in deze overheidspolitiek te dragen en zou dan ook in 
een aantal conflicten met achtereenvolgens de tussenhandel in groenten en 
fruit, de bakkers en de gehele agrarische sector verzeild raken. Het probleem 
waarmee Mansholt had te worstelen was dat nergens in de Nederlandse 
volkshuishouding zoveel subsidie- en prijsregelingen bestonden als in de 
sectoren die Mansholt had te behartigen: de agrarische sector en de voedsel
voorziening. De eerstgenoemde sector was sedert het begin van de jaren '30 
minitieus door overheidsregelingen beschermd; de tweede sector was, in 
samenhang met de regelingen voor de agrarische sector, en door de invoe
ring van de distributie, eveneens in een keurslijf gedwongen. Wie in dit 
systeem ook maar een steen verschoof bracht het gehele bouwwerk van 
prijsregeling voor producent, tussenhandel (groot- en kleinhandel) en con
sument aan het wankelen. Iedere groep had zich ingesteld op een bepaalde 
prijs en/of toeslag, zodat afschaffing van subsidie of verlaging van een prijs 
in ieder geval altijd het voortbestaan van het marginale deel van een 
getroffen bedrijfstak in gevaar bracht. Het was immers niet mogelijk verla
ging van subsidies en toeslagen te verhalen in de prijs - die de overheid juist 
wilde verlagen - noch was het alle sectoren in de voedselvoorziening moge
lijk prijsverlagingen op te vangen door productie- of omzetvergroting (b.v. 
vanwege de beperking op het gebruik van grondstoffen). Dat de groepen die 
door Mansholts prijsbeschikkingen en subsidieverlagingen werden getrof
fen tot drastische stappen overgingen om de bevolking en het parlement 
duidelijk te maken dat men niet gediend was van een inkomensverlaging 
lag voor de hand. Niet alle groepen stonden echt met de rug tegen de muur. 
Het gemiddelde inkomen van een landbouwer bijvoorbeeld was ten op-

IV. Drie interpellaties over de prijsbeschikkingen van Mansholt
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zichte van de kort-vooroorlogse periode meer gestegen dan van de gemid
delde industriearbeider, zodat het voor sommige categorieën getroffenen 
ging om de mogelijke aantasting van een inmiddels betrekkelijk riante 
positie.

Achtereenvolgens kreeg Mansholt in 1947 met drie conflicten te maken. 
Toen hij maximumconsumentenprijzen voor enkele wintergroenten af
kondigde - door het veilingsysteem was het onmogelijk geheel vaste groen- 
teprijzen voor de telers te bepalen - , kwam hij in aanvaring met de georga
niseerde groentehandel, aangezien de meeste groenteprijzen tot op dat mo
ment vrij waren geweest. Vervolgens heeft Mansholt de subsidies op bloem 
voor het bakken van brood en de prijzen voor het volksbrood verlaagd. Dit 
leidde tot de vrij unieke staking van zelfstandige ondernemers: de bakkers. 
Tenslotte heeft Mansholt getracht de prijzen voor melk en voor de meeste 
akkerbouwproducten - die verplicht moesten worden verkocht aan de rijks- 
inkoopbureaus - te verlagen en toeslagen voor bedrijven op slechte gronden 
te reduceren. De landbouworganisaties lieten dreigende geluiden horen - 
boycot - en mobiliseerden de publieke opinie en het "groene front" in de 
Kamers. De drie conflicten hebben er toe geleid dat Mansholt te maken kreeg 
met drie interpellaties in de Tweede Kamer over zijn prijsbeleid, waarbij al
leen in het derde conflict door de Kamer bij motie is ingegrepen om de mi
nister tot enige toegevendheid te bewegen. Het achterwege blijven van mo
ties bij de eerste twee interpellaties wees er op dat de Kamer de opvattingen 
van Mansholt, dat de groentehandel en het bakkerijbedrijf - op enkele mar
ginale bedrijven na - uitstekend floreerden, deelde. Bij de prijzen voor 
landbouwproducten was bijstelling echter vanwege de weersomstandighe
den in 1947 en de verslechterde aanvoer van kunstmest en veevoer door 
het deviezengebrek en de algemene wereldmarktprijsstijging voor deze 
grondstoffen gewenst, aldus de algemene visie van de Kamer, waarbij de 
PvdA een opmerkelijke rol speelde. Uit de gang van zaken in de minister
raad moet men concluderen dat dit eigenlijk ook de mening van Mansholt 
was. Het ging er slechts om met behulp van een door de PvdA in de Kamer 
uitgelokte motie zoveel druk op het kabinet uit te oefenen dat de nodige 
gelden tegen alle budgettaire bezwaren in werden gefourneerd ten behoeve 
van de landbouw. De agrarische sector, waar het kleine bedrijf overheersend 
was en de productiemogelijkheden beperkt waren, werd kwetsbaarder geacht 
dan de tussenhandel in groenten en fruit of het bakkerijbedrijf, al is de mi
nister de laatst genoemde branches een eindweegs tegemoet gekomen na in
terpellaties. Ook zonder moties hebben die interpellaties hun uitwerking 
derhalve niet gemist.

a. De interpellatie-Van den Heuvel over de groentehandel
Bij het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 was onder meer ver

ordenende bevoegdheid gegeven aan een aantal organisaties op basis van 
het toenmalige art. 153 van de Grondwet, teneinde het belang van de voed
selvoorziening te dienen. Op het gebied van de groentehandel waren dat de 
Ondervakgroep Binnenlandse Groothandel in groenten en fruit, de Onder-
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vakgroep Commissionnairs in Groenten en Fruit en de Vakgroep detail
handel in Aardappelen, Groenten en Fruit. Deze vakgroepen uit het op 
Duitse leest geschoeide Woltersom-model van de bedrijfsorganisatie zouden 
de in- en verkoop van groenten en fruit regelen en prijzen en marges mo
gen vaststellen. Onder de oorlog was deze bevoegdheid onderworpen aan 
het algemeen toezicht van de secretaris-generaal van het departement van 
Landbouw of bij diens gemachtigden. Dat betekende dat deze verordenende 
bevoegdheid niet zozeer strekte tot het brengen van het bedrijfsleven tot 
autonomie onder toezicht van de overheid, maar tot het zoveel mogelijk 
inschakelen van het bedrijfsleven in de uitvoering van de overheidsmaat
regelen. De vakgroepen functioneerden derhalve als verlengstukken van de 
overheid.1

Werd dit na de oorlog nu anders? Alles wijst er op dat dit niet het geval 
was. De geleide economie die het gevolg was van de opzet de armoede 
rechtvaardig te verdelen vergde een strikte toepassing van de richtlijnen 
van de overheid voor het prijsbeleid. Alleen zo kon de gevreesde loon- en 
prijsspiraal worden tegengegaan. Dat betekende dat de verordenende be
voegdheden van de verschillende bedrijfsgroepen slechts beperkte betekenis 
hadden. Conflicten konden ontstaan, wanneer de overheid meende prijsbe
schikkingen te moeten uitvaardigen buiten de bedrijfsgroepen om. Hoe lang 
zouden de bedrijfsgenoten het accepteren dat ostentatief de vakgroepen 
werden gebruikt om de besluiten van de overheid uit te doen voeren? Wat 
hield men dan aan bevoegdheid voor de eigen organisatie over? De vraag 
was verder of de prijsbeschikkingen van de overheid voldoende bestaans
mogelijkheden boden voor de producent en handelaar. Als de overheid de 
consumentenprijs aan een plafond wilde binden en de producenten vrij liet, 
konden de handelaren in de knel komen tussen oplopende producenten
prijzen en vastliggende consumentenprijzen. Een oplossing bij een vrije te- 
lersprijs zou zijn geweest het accepteren door de overheid van een vaste 
handelsmarge. Overtuigd als de minister was dat de marges in de tussen
handel te hoog waren, voelde hij daarvoor niets. Zijn bijdrage in de strijd 
tegen de gevreesde loon-prijsspiraal door ook de wintergroenten aan vaste 
consumentenprijzen te willen binden bij een vrije veilingprijs (3 februari 
1947) sloeg dan ook bij de organisaties van de tussen- en groothandel in 
groenten in als een bom. Zij vreesden dat voor de toekomst een fatale weg 
was ingeslagen. Er bleef de georganiseerde tussenhandel in groenten weinig 
anders over dan misbaar te maken over dit besluit van Mansholt. De vak
groepen van de groentehandel spoorden hun leden officieel aan het over
heidsbeleid te saboteren. De leden van de Staten-Generaal werden bij circu
laire van 15 februari 1947 op de hoogte gesteld van de problemen in de 
groentehandel. De minister sloeg snel terug. Hij ontnam de (onder-)vak- 
groepen van de groentehandel de verordenende bevoegdheid. Tegelijkertijd 
verscheen in de Staatscourant en het Voedselvoorzieningsblad  een aantal 
ministeriële beschikkingen, waarbij voor zes maanden aan ieder de vrijheid 
werd gegeven rechtstreeks bij de tuinder of bij de veilingen voor eigen of 
handelsgebruik groenten te kopen en te vervoeren. De maximumprijzen

1580



Par. IV. Drie interpellaties over de prijsbeschikkingen van Mansholt

mochten evenwel niet worden overschreden. Uiteraard werd de veiling- 
plicht voor de telers geschorst. De detailhandel in groenten en fruit stelde 
daarop de minister voor het conflict aan arbitrage te onderwerpen, maar 
daar voelde Mansholt niets voor. Het was een zaak van de regering om 
maximumprijzen vast te stellen, aldus diens standpunt. Overleg met de 
vakgroepen kon pas plaats vinden na intrekking van het advies tot boycot 
van de regeringsmaatregelen.2

Het conflict, dat immers door de groentehandel aan de leden van het par
lement was voorgelegd, lokte een interpellatie van de Tweede Kamer uit. 
Op 20 februari 1947 gaf deze Kamer het Kamerlid Van den Heuvel (ARP) 
verlof aan minister Mansholt vragen te stellen over de genomen maatrege
len inzake de groentehandel en de gevolgen van deze maatregelen. Op 
voorstel van de Kamervoorzitter werd besloten deze interpellatie onmid
dellijk na het gevraagde verlof te doen houden. Chr. van den Heuvel was 
een van de voornaamste woordvoerders van het "groene front" in de 
Tweede Kamer in de periode-Beel. Dit Kamerlid (geboren 1887) had enkele 
jaren het boerenbedrijf in de Haarlemmermeerpolder uitgeoefend, totdat 
het Kamerlidmaatschap (sedert 1922) en zijn activiteiten in de Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond daarmee niet meer te verenigen waren. In het 
tijdvak 1946-1948 was hij voorzitter van deze bond en directeur-hoofdredac
teur van De Nieuwe Meerbode, alsook Raad van de Pachtkamer van het 
Gerechtshof in Arnhem. De door dit Kamerlid gehouden interpellatie was 
politiek zeer interessant, omdat hierbij verscheidene problemen aan de orde 
kwamen: had Mansholt het recht de verordenende bevoegdheid aan de be
trokken vakgroepen te ontnemen; wat was de positie van de bedrijfsorgani
satie in de optiek van de verschillende politieke partijen in het licht van dit 
conflict; was de prijszetting in de groentehandel al dan niet correct.3 Het hele 
vraagstuk bracht de PvdA en de KVP dan ook tegenover elkaar. De coalitie 
kwam onder zekere spanning te staan.

Van den Heuvel stelde allereerst vragen over de rechtmatigheid van het 
ontnemen van de verordenende bevoegdheid. Mansholt hield in zijn ant
woord vast aan de stelling dat weliswaar de organen, die een bepaalde be
voegdheid van de overheid hadden gekregen, wel geen verlengstukken van 
de overheid waren geworden in directe zin, maar dat het wel onaanvaard
baar was, wanneer deze organen maatregelen gingen nemen, welke zouden 
ingaan tegen het overheidsbeleid. De oproep tot sabotage ging verder dan 
het opkomen voor een normaal winstpercentage. En verder verklaarde 
Mansholt: "Ik heb gemeend dat deze kwestie principieel moest worden ge
steld, omdat het vooral met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie van het bedrijfsleven ook duidelijk 
moet blijken wat de taak en de bevoegdheden van de overheid zijn en wat 
de taak, verplichtingen en bevoegdheden van de publiekrechtelijke organi
satie zijn. Ik heb dan ook gemeend hier de verordenende bevoegdheid te 
moeten ontnemen."4 Het vaststellen van de prijzen achtte Mansholt van zo 
groot gewicht, dat het ongewenst was deze over te laten aan vakgroepen die 
hun taak niet verstonden. Ontslag van de verantwoordelijke personen,
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waarop Van den Heuvel en na hem Bachg (KVP) een toespeling maakten, 
achtte Mansholt niet mogelijk vanwege het probleem dat ontslag geënta
meerd moest worden door de boven de vakgroepen staande bedrijfsgroep, 
die ressorteerde onder de minister van Economische Zaken. Voor het in
schakelen van de bedrijfsgroep en de ambtgenoot vond Mansholt voorals
nog geen termen aanwezig.5

Het was Kortenhorst (KVP) die in dit debat de staatsrechtelijke vraag naar 
de bevoegdheid van de minister om de vakgroepen hun verordenende be
voegdheid te ontnemen geheel uitspitte. Hij vroeg zich af of de stelling van 
Mansholt dat de minister bij eenvoudige beschikking deze bevoegdheid kon 
ontnemen op grond van de toekenning ervan door afzonderlijke beschik
kingen door de secretaris-generaal in de bezettingstijd wel juist was. Volgens 
hem wezen het Besluit Bezettingsmaatregelen E. 93, waarbij de bevoegdhe
den van de secretaris-generaal of een andere instantie na 10 mei 1940 wer
den overgedragen op de weer optredende minister, en het KB van 20 juli
1945 (F. 101), waarbij de bevoegdheden van de Woltersomse organisatie her
leefden of werden bevestigd, er op dat de secretaris-generaal en later - tot aan 
het herstel van de Staten-Generaal - de minister optraden als noodwetge- 
vers, daar, waar de Grondwet een wet vereiste. Dat betekende concreet dat 
het ontnemen van de verordenende bevoegdheid door de minister een wet 
vereiste en dat de minister derhalve ongrondwettig had gehandeld. De mi
nister had namelijk niet alleen te maken met het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening uit 1941, maar ook met art. 153 van de Grondwet (oud): de 
wet kan aan de lichamen (genoemd in art. 152) verordenende bevoegdheid 
geven.6 Mansholt toonde zich in zijn antwoord niet in staat deze knoop te 
ontwarren. Hij zag de fout gelegen in de toekenning van de verordenende 
bevoegdheid bij een uitvoeringsbesluit uit de bezettingstijd aan een vak
groep. Hij meende dat de minister derhalve bij beschikking dit kon terug
draaien. In de toekomstige wet op de bedrijfsorganisatie moest worden vast
gelegd dat alleen bij de wet bepaalde bevoegdheden mochten worden gege
ven en ontnomen. Dit vraagstuk leek hiermee voor deze gelegenheid af
gedaan.7

Overigens heeft Kortenhorst er wel voor gezorgd dat ten depar temen te 
werd gezocht naar middelen om dit soort juridische valkuilen in de toe
komst te vermijden. Bij het wetsontwerp tot wijziging van de Landbouw- 
crisiswet-1933, het Voedselvoorzieningsbesluit en het Besluit Tuchtrecht
spraak Voedselvoorziening, dat op 24 november 1947 bij de Tweede Kamer 
werd ingediend, werd nadrukkelijk een bepaling opgenomen, waarbij de 
minister de bevoegdheid werd verleend om reglementen van de organisa
ties bedoeld in het Organisatiebesluit Voedselvoorziening te wijzigen. Voor 
deze reglementen, vastgesteld door nadere besluiten van de secretaris-gene
raal in de bezettingstijd, eiste de Grondwet geen wet, aldus de Memorie van 
Toelichting; de betrokken besluiten hadden echter wel kracht van wet, zodat 
in een wettelijke delegatie moest worden voorzien. Met een ministeriële 
beschikking kon, conform ook het advies van de Staatscommissie Bezet
tingsrecht, niet worden volstaan. Daarmede heeft ook Kortenhorst in dit ge-
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val achteraf gelijk gekregen, al had hij tevoren wel verklaard aan te nemen 
dat de minister niet opzettelijk de Grondwet had geschonden en dat hij der
halve de minister niet op basis van de Wet op de Ministeriële Verantwoor
delijkheid voor de Hoge Raad zou doen dagen wegens schennis van de 
Grondwet.8

Van den Heuvel heeft in zijn interpellatie verder vragen gesteld over de 
prijszetting. Had Mansholt niet een onhoudbare toestand voor de groente
handel geschapen? Was het niet redelijk, bij de consumptiewoede van de 
Nederlandse bevolking, van de bevolking wat meer te vragen voor de 
groenten en dus voor de tussenhandel? Mansholt meende in zijn antwoord 
dat de winstmarge van de tussenhandel hoog genoeg was. Hij achtte het so
ciaal ongewenst de consumentenprijzen, gelet op de schaarste, geheel los te 
laten. De minister was wel bereid weer met de vakgroep te gaan praten na 
intrekking van het sabotageprotocol. Aan een van bovenaf opgelegde maxi
mumprijs voor groenten was volgens hem echter niet te ontkomen. Van 
den Heuvel kreeg voor zijn standpunt steun van Bachg (KVP) - jurist en al
gemeen secretaris van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond -, die 
vond dat het overheidsbeleid een onhoudbare toestand had geschapen. Het 
stakingsparool achtte hij niettemin onjuist en "een vergissing uit de incu
batieperiode van de p.b.o.".9 Een soortgelijk betoog hield de liberaal Korthals. 
Zandt (SGP) vond dat men moest kiezen: ofwel grotere vrijheid voor het 
bedrijfsleven scheppen ofwel bij gebonden prijzen de prijszetting voor de 
middenstand verbeteren. Allen - met inbegrip van Schilthuis (PvdA) die het 
als oud-ondernemer niet zo gek vond dat handelaren weigerden te kopen 
tegen prijzen die als verliesgevend moesten worden beschouwd - die Van 
den Heuvel in zijn kritiek op het prijsbeleid voor de groenten min of meer 
konden volgen, vroegen of het niet mogelijk was de veilingprijzen te be
heersen en de verdeling van de producten over de handelaren dan aan de 
overheid te laten.10 De minister zag dit ook wel als oplossing, maar deze op
lossing was afhankelijk van de instemming van telers en handelaren. Aan
gezien deze groepen belang hadden bij een zekere vrijheid lag het niet voor 
de hand dat de veilingprijzen zouden worden gebonden aan maxima. In ie
der geval leek het de minister geen goed idee om de handel uit te schakelen 
en de verdeling van groenten en fruit over te laten aan de overheid (b.v. 
gemeentebesturen). Hij werd niet weersproken, toen hij in dit verband con
cludeerde dat men in de Kamer algemeen een vrijlaten van de consumen
tenprijzen ongewenst achtte. Wilde de handel nog functioneren, dan moest 
de handel met de gestelde grenzen aan deze prijzen genoegen nemen.

In zijn stellingname vond Mansholt sterke steun bij zijn partijgenoot 
Suurhoff, die niet wilde ingaan op de vraag of de minister taktisch en juri
disch juist had gehandeld. Hij had geen goed woord over voor de vakgroep, 
die zich vierkant tegen het regeringsbeleid had gekeerd. Wanneer er een ge
leide loonpolitiek werd gevoerd, waarbij van de arbeiders werd gevraagd 
zich neer te leggen bij de beslissingen van het College van Rijksbemidde
laars, was het rechtvaardig "dat ook de prijzen en de winsten terdege in de 
hand worden gehouden”. De ingreep van de overheid tegen "een groep
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dwarsdrijvende en eigen belangen najagende belanghebbenden" had dan 
ook volgens hem onder de arbeidersbevolking "een gevoel van opluchting 
teweeggebracht". Al te zeer had men tot dan toe toegegeven aan de aandrang 
van de groentehandel om de prijzen vrij te laten, waardoor er prijzen wer
den gevraagd die het gemiddelde arbeidersgezin niet kon betalen. Hij ver
wierp dan ook de klachten van Van den Heuvel over de slechte positie van 
de groentehandel, die veroorzaakt zou zijn door de handelwijze van Mans
holt. Als de land- en tuinbouw steun vroeg van de overheid in slechte tij
den, was het redelijk dat de overheid zich bemoeide met de prijzen.11 
Eveneens ontving Mansholt steun van de communist Borst, die als oud- 
tuinder en redacteur van De Echo van het Land de CPN-woordvoerder voor 
land- en tuinbouwkwesties was. Borst meende dat alleen een geleide eco
nomie de tuinbouw kon redden. Juist de tussenhandel had de belangen van 
de tuinders geschaad. "In het vrijhandelssysteem is de handel gegroeid tot 
een geweldig grote kettinghandel, wat zich nu begint te wreken".12 Het ant
woord op deze stellingname van Borst zag Mansholt eerder in de door 
Suurhoff bepleite opneming van het consumentenbelang in de bedrijfsor
ganisatie. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zou zonder deze belan
genvertegenwoordiging te veel een producentenzaak kunnen worden.13

Hiermede was deze interpellatie geëindigd. Er volgde geen motie, waarin 
de minister iets werd verweten of iets werd verzocht. Het leek er eerder op 
dat deze interpellatie was bedoeld om de handelaren duidelijk te maken dat 
het gebonden prijssysteem voorlopig niet kon worden gemist en aan de mi
nister te vragen enig begrip te hebben voor de onbekookte reactie van de 
handelaren. De lucht klaarde wat. Op 24 februari 1947 besloten de organisa
ties van de groentehandel met de minister alsnog overleg te gaan voeren 
onder intrekking van het "stakings"-parool. Op 27 februari 1947 kwam 
Mansholt met een nieuwe prijsbeschikking, waarbij niet alleen voor de 
groot- en kleinhandel de prijzen van een aantal groenten werden vastge
steld, maar ook voor de teler. Per saldo werd het standpunt van de handels
organisaties met deze prijsbeschikking erkend. Indirect betekende dit dat de 
veilingprijzen naar boven toe werden gebonden. De handelsorganisaties 
trokken het "stakings"-parool definitief in; de minister hief op 7 maart 1947 
de schorsing van de verordenende bevoegdheid voor groenten en fruit op.14 
Een gevolg van de periode van vrije koop die de minister had toegestaan 
was dat zich ongeveer 70 personen als groothandelaren hadden gevestigd, 
die na de beëindiging van het conflict formeel in het bezit van een erken
ning als handelaar werden gesteld. Slechts enkele van deze handelaren wis
ten zich in de branche te handhaven. Een ander gevolg van dit conflict - dat 
snel in vergetelheid raakte doordat de distributie- en prijsregelingen spoedig 
tot het verleden gingen behoren - was de aandrang van de tussenhandel om 
bij de opzet van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (speciaal bij de uit
bouw van de verticale productschappen) een goede vertegenwoordiging van 
de handel te bewerkstelligen. De agrarische handel en industrie kreeg in de 
PBO-opzet de plaats die haar toekwam.15
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b. De interpellatie-Hacke over de bakkersstaking
De tweede interpellatie die Mansholt naar aanleiding van zijn prijsbeleid 

voor voedselproducten kreeg te verwerken, was die van Hacke (PvdV) over 
Mansholts maatregelen halverwege 1947 inzake de prijs van bloem en het 
daarvan gebakken brood en de daardoor teweeg gebrachte bakkersstaking in 
een groot deel van het land.16

Mansholt had in het kader van de regeringspolitiek om tot prijs- en sub
sidieverlaging te komen - de paragraaf over het loon- en prijsbeleid in het 
vorige hoofdstuk - eind juni 1947 aangekondigd met ingang van 15 juli 1947 
de overheidssubsidie op bloem te verlagen, waardoor de bakkers voor 100 
kg. bloem ƒ 1,70 meer moesten gaan betalen. Dit mocht niet worden bere
kend in de prijs van het gewone volksbrood (een mengeling van import- 
graan en eigen teelt). Wél was de bakker vrij de prijs voor het luxebrood, ca. 
10% van de omzet van de gemiddelde bakker, te verhogen. De besparing 
voor het rijk was ongeveer 15 miljoen gulden. Tegelijk besloot Mansholt 
een prijsverlaging voor het volksbrood af te kondigen, waaruit voor de gro
te steden 2 cent en voor de rest van Nederland 1 cent verlaging voor dit 
product resulteerde. Basis voor deze maatregelen was de uitslag van het tus
sen overheid en de Nederlandse Bakkerijstichting overeengekomen ac
countantsonderzoek naar de werkelijke kosten en inkomsten in het gemid
delde bakkerijbedrijf. Van 250 bedrijven, die representatief konden worden 
genoemd voor de Nederlandse bakkerij, waren de cijfers nagegaan. Hieruit 
was gebleken dat de bakkerijen het in 1946 zo goed hadden gedaan bij de gel
dende prijzen, dat niet alleen subsidieverlaging voor bloem en prijsverla
ging voor brood konden worden doorgevoerd, maar ook kon worden be
paald dat de verhoging van de sociale lasten - kinderbijslagpremie voor 
werknemers - niet in de eindprijs mocht worden doorberekend. Evenals bij 
de groentehandelaren dreigden de maatregelen van de minister de vrij ri
ante positie van veel bakkers aan te tasten, waardoor natuurlijk ontevre
denheid ontstond. Ook bij de bakkers waren het de marginale ondernemers 
die echt in de knel zouden komen, die binnen de organisaties van bakkers 
het hevigst ageerden tegen de maatregelen van minister Mansholt. De mi
nister stond echter sterk op basis van de cijfers van het accountantsrapport. 
Er waren in 1947 geen bijzondere dingen gebeurd die tot herziening van 
deze cijfers moesten leiden, zoals dat wel is gedaan voor de cijfers over de 
inkomsten in de landbouw naar aanleiding van bepaalde ontwikkelingen 
voor de landbouw in 1947. Wel kon Mansholt worden verweten nogal on
verhoeds zijn maatregelen te hebben afgekondigd, namelijk voordat volle
dige overeenstemming was bereikt tussen ministerie en bedrijfsleven. De 
onderhandelingen tussen overheid en georganiseerd bedrijfsleven over de 
voorgenomen maatregelen liepen steeds spaak op de bewering van het be
drijfsleven dat de kleinere bedrijven - ca. 8300, ongeveer 2/3  van het totaal - 
aan de ondergang zouden worden prijs gegeven. De meeste van deze kleine 
bedrijven konden echter niet marginaal worden genoemd, al kon niet wor
den uitgesloten dat zij dat in de toekomst bij vrije prijzen wel zouden wor
den. De Bakkerijstichting was in ieder geval van mening dat de uitkomsten
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van het accountantsrapport aanvechtbaar waren en derhalve de prijsvoor
stellen van Mansholt discutabel. Het breed overleg van 27 juni 1947 tussen 
het Hoofdbedrijfschap Akkerbouwproducten, de afdeling Prijsvorming van 
de Vereniging van Ondernemers, de Rijksaccountantsdienst, het Directo
raat-generaal van de Prijzen en de Bakkerijstichting over de nieuwe prijzen 
leverde geen resultaten op. De bakkers hadden de indruk dat de minister, 
ongeacht het overleg, van plan was de nieuwe maatregelen af te kondigen. 
Het Tweede Kamerlid Hooij (KVP) poogde tevergeefs te bemiddelen en de 
bezwaren van het Hoofdbedrijfschap en de Bakkerijstichting aan de minister 
over te brengen.17

De minister kondigde vervolgens zijn maatregelen af. De Amsterdamse 
bakkers werden toen zo kwaad dat zij besloten op 19 juli 1947 te staken. On
der bemiddeling van de burgemeester van Amsterdam kwam Mansholt 
naar de hoofdstad om met de bakkers te praten. In dit overleg bracht Mans
holt het dreigende conflict in Indonesië ter sprake en men zag in Am
sterdam in, dat het onjuist zou zijn op dat moment extra-moeilijkheden te 
veroorzaken. Er werd daar besloten 4 weken op de oude voet - de oude prij
zen en toeslagen - verder te gaan. In deze bestandsperiode zou het accoun
tantsrapport kritisch worden bekeken. De aankondiging van Mansholt op 11 
augustus om op 18 augustus - het einde van het bestand - de prijsverhoging 
voor bloem en de andere maatregelen te doen ingaan, was niet verstandig. 
Het scheen dat het de minister niets kon schelen wat de uitkomst van het 
onderzoek naar de rendementspositie van de bakkers was. Zo althans 
ervoeren de bakkers het, die zich inmiddels hadden geformeerd tot een lan
delijk comité dat gericht was op acties tegen de maatregelen van Mansholt. 
Toen dan ook het bestand afliep en de maatregelen van de minister ingin
gen, werd op 18 augustus 1947 een staking in het bakkerijbedrijf afgekon- 
digd, waardoor in een groot deel van het land geen brood werd gebakken. 
Alleen de coöperaties en de leveranciers voor ziekenhuizen en bejaarden
oorden bakten door. De mijnwerkers in Limburg dreigden het werk neer te 
leggen, indien geen brood meer werd gebakken. De staking was een staking 
van zelfstandigen (werkgevers). De vakbeweging - die van de bakkersgezel
len - nam een neutrale houding aan in dit conflict, aangezien het in hun be
lang was dat er lonende bedrijven waren. Zij keerde zich derhalve niet tegen 
de patroons, maar wenste zich ook niet uit te spreken tegen het beleid van 
de socialistische minister van Landbouw. De staking werd wel af gekeurd 
door een organisatie als het Prot. Christ. Verbond van Werkgevers in het 
Bakkerijbedrijf, maar ook dit Verbond hekelde de maatregelen van Mans
holt. De staking was voor drie dagen afgekondigd, maar zou in feite onge
veer een week duren, doordat het op gang brengen van de ovens veel tijd 
vergde.18 Het antwoord van de regering was kort en krachtig. Op dinsdag 19 
augustus 1947 werd bekend gemaakt, dat Mansholt besloten had een aantal 
bakkerijen te vorderen, hetgeen hij kon doen op basis van het Algemeen 
Vorderingsbesluit 1940 (VB 110), teneinde een beperkte broodvoorziening te 
handhaven. Aldus kon, samen met de coöperaties, ongeveer 50% van de 
voorziening in Amsterdam en elders worden gaande gehouden. De bevol-
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king heeft verder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf bloem(- 
producten) te kopen en thuis aan het bakken te slaan.19

Het parlement volgde de gebeurtenissen op de voet. Op 21 augustus 1947 
vroeg Hacke (PvdV) verlof om een interpellatie over dit onderwerp te hou
den, hetgeen hem werd toegestaan. Dit liberale Kamerlid (geboren 1893) was 
een sieraad voor de Kamerfractie van de PvdV, die verder over weinig op
vallende persoonlijkheden beschikte in tegenstelling met de liberale fractie 
in de senaat met lieden als Molenaar en Stikker. A.H.W. Hacke was een ge
promoveerd elektrotechnisch ingenieur, die bij de Inspectie van de Arbeid 
terecht was gekomen. Tot aan zijn intrede in de Tweede Kamer, in 1946, had 
hij hiervan de topfunctie, directeur-generaal van de Arbeid, bekleed. Zijn 
betrokkenheid in deze bakkerijstaking was naar het lijkt in hoofdzaak terug 
te voeren op de onvrede van hem en zijn liberale collega’s over de beklem
mende regelzucht van juist deze socialistische minister. Het uitdragen van 
deze onvrede kon de kleine liberale partij meer profileren als beschermer 
van de belangen van de kleine zelfstandigen, binnen het kiezerspotentieel 
een belangrijke groep. Vanuit deze optiek is het te begrijpen dat ook de 
PvdA grote moeite deed voor segmenten van dezelfde groep - de boeren en 
tuinders - op te komen en van de eigen minister, die in dit geval naar dua
listisch beginsel werd gezien als vertegenwoordiger van de regering, conces
sies in het prijs- en toeslagbeleid los te krijgen. Toevallig zijn de acties van 
de PvdV en de PvdA op dezelfde dag voor het parlementaire voetlicht ge
komen. De interpellatie van Hacke kon namelijk door de gebeurtenissen in 
Nederlands-Indië pas een maand na de aanvrage, op 24 september 1947, 
worden gehouden. Het prijsbeleid van Mansholt voor de landbouw had in
middels daar tot zo'n alarmstemming geleid, dat Vondeling (PvdA) redenen 
zag om een interpellatie over dit beleid aan te vragen, die op diezelfde 24e 
september, aansluitend op die van Hacke werd gehouden (conform in dit 
hoofdstuk behandeld). Mansholt heeft derhalve alle zeilen moeten bijzetten 
om zijn beleid overeind te houden.

In zijn interpellatie heeft Hacke, nadat hij de staking ontoelaatbaar had 
genoemd, gevraagd naar de feiten die de achtergrond vormden van het con
flict met het bakkersbedrijf en tevens naar de wijze waarop de prijzen voor 
het bakkersproduct werden vastgesteld. Hij achtte het niet juist dat door een 
prijsbepaling een sanering van het bakkerijbedrijf - die Hacke overigens wel 
nodig achtte, maar niet op deze wijze - werd afgedwongen. Met name vond 
hij het onverantwoord de bakkers te dwingen het zogeheten vrije, luxe 
brood te bakken om uit de kosten te komen. Dit was sociaal gezien volgens 
hem onverantwoord. Uit het antwoord van Mansholt bleek dat hij niet van 
plan was toe te geven ten aanzien van de prijsregelingen, die inderdaad wa
ren gebaseerd op een geschat inkomen uit de verkoop van vrije én prijsge- 
bonden producten. Ook in de landbouw werd gekeken naar de opbrengst 
van alle producten te zamen voor het gemiddelde bedrijf. Omdat de bakkers 
niet tot overeenstemming kwamen met de overheid, had de overheid de 
knoop maar doorgehakt, aldus verdedigde Mansholt het beleid. Afgezien 
van zijn inmiddels gedane concessie om het volksbrood met 1 cent te ver-
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hogen - een gevolg van de hogere bloemprijs, conform de wereldmarkt 
wenste Mansholt niet te wijken. Ook nieuw onderzoek naar de prijsstelling 
in het bakkersbedrijf, waar Hacke om gevraagd had, achtte Mansholt over
bodig. Wél leek het hem wenselijk een onderzoek te doen naar de rentabi
liteit van het gehele bakkersbedrijf. Uit becijferingen van de minister bleek 
dat de bakker altijd nog gemiddeld 2,5 keer het inkomen van een gemid
delde werknemer verdiende, hetgeen hij voldoende achtte. Deze becijferin
gen heeft Mansholt de Kamer op 16 december 1947 toegestuurd (het z.g. 
broodrapport).

In deze kwestie divergeerden de meningen van de KVP- en de PvdA- 
fracties in de Tweede Kamer nauwelijks. In wezen stond het gehele loon- en 
prijsbeleid op het spel, indien minister Mansholt aan de wensen van de 
bakkers zonder meer zou toegeven. Beide politieke groeperingen hadden er 
op dat moment alle belang bij dat dit beleid niet op de helling werd gezet. 
Zeker voor de KVP-fractie moet het, met de hete adem van de Welter-groep 
in de nek, niet prettig zijn geweest om te zien hoe de liberalen deze kwestie 
hebben uitgediept. Met des te meer kracht zou de KVP-Kamerfractie zich 
opwerpen, tijdens de debatten naar aanleiding van de interpellatie-Vonde
ling, als beschermer van het land- en tuinbouwfront, toen overduidelijk 
was geworden dat de prijszetting op agrarisch gebied mis was.

KVP-woordvoerder Hooij keurde de staking van de bakkers onom
wonden af. Eigenlijk behoorde het volgens hem zo te zijn dat het beroep op 
de volksvertegenwoordiging aan het conflict had behoren vooraf te gaan. 
Aan de andere kant kon de vice-voorzitter van de Katholieke Midden
standsbond er niet omheen toch enig begrip te tonen voor de moeilijkhe
den, waarin de ondernemers door het overheidsbeleid terecht waren geko
men. Prijspolitiek was voor veel kleine ondernemers tevens inkomenspo
litiek en daarover diende dan wel met de betrokkenen voldoende overleg te 
worden gevoerd. Romme had in De Volkskrant tijdens de staking al ge
schreven: "de stakende bakkers houden ons het brood uit de mond, omdat - 
zo is hun stelling - de overheid met haar te lage prijszetting hun het brood 
uit de mond stoot."20 Volgens Hooij stonden de bakkers inderdaad voor een 
sterke inkomstenverlaging: ze mochten prijsverhogingen voor bloem en de 
verhoging van de sociale lasten en de brandstofkosten niet in de eindprijs 
verdisconteren. Tenslotte had Mansholt op 22 september 1947 een rantsoen
verlaging van 10% voor brood afgekondigd, die op 29 september 1947 zou 
ingaan. Daardoor zouden de inkomsten van de bakkers ook nog verder da
len.

Voor Nederhorst (PvdA) stond het vast dat de regering tot taak had om de 
kosten van het levensonderhoud zo laag mogelijk te houden én te zorgen 
dat de producenten een redelijke beloning kregen en de verlaging van de 
prijzen niet ten koste zou gaan van het sociale, redelijke welvaartsniveau 
van de producenten. Hij bepleitte derhalve een ongedifferentieerd systeem 
van prijsvaststellingen voor verschillende producten en een beroepsinstan
tie voor het bedrijfsleven, een soort rijksbemiddelaar zoals voor de werkne
mers. Aldus kon men in beroep gaan tegen een door de overheid opgelegde
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prijs voor een eindproduct. Met dit betoog toonde Nederhorst - econoom, 
oud-secretaris van de Stichting van de Arbeid en bedrijfsadviseur - meer be
grip voor de bakkers dan de minister, die aanvankelijk tijdens de staking 
had gesproken van een strijd om persoonlijke belangen. Mansholt consta
teerde dan ook dat hij en Nederhorst verschillend dachten over de prijs
vaststelling. Voor een beroepsinstantie voelde de regering wel, daar men in 
dit soort technische zaken "niet voldoende heeft aan een bespreking in het 
parlement" als vorm van beroep.

Ook enige andere Kamerleden lieten hun licht over deze zaak schijnen. 
Smeenk (ARP) keurde de collectieve actie af, zeker nu het parlement nog 
niet bij deze zaak was ingeschakeld. Aan de andere kant had Smeenk aan
merkingen op de wijze van procederen van de regering en de ongelijke be
handeling van de verschillende groepen in de maatschappij. Sommige 
groepen werd kinderbijslag en een vacantieuitkering gegund; andere kregen 
uitsluitend zwaardere lasten opgelegd. Ook Schmal (CHU) kon zich de irri
tatie van de bakkers voorstellen. Voor Koenen (CPN) lag de zaak eenvoudig: 
het Indonesisch avontuur had zoveel deviezen gevergd, dat de tekorten op 
bepaalde bevolkingsgroepen moesten worden verhaald. Uitkomst kon graan 
uit de Sovjet-Unie brengen.21

Van een herziening van zijn beleid wilde de minister niets weten. Er 
volgde geen motie, waarbij de Kamer uitsprak dat de minister zijn beleid 
moest bijstellen zoals in het geval van de landbouwprijzen, op dezelfde dag 
aan de orde gesteld. Men nam genoegen met de toezegging van de minister 
dat er een commissie voor het bakkerijbedrijf zou komen, die ook zou gaan 
fungeren als een soort beroepsinstantie. In antwoord op vragen van het 
Kamerlid Verkerk (ARP) kon de minister begin december 1947 mededelen 
dat de commissie op korte termijn zou worden ingesteld, hetgeen ook op 11 
december 1947 is geschied.22 Deze commissie kreeg slechts tot taak de eco
nomische situatie van het bakkerijbedrijf door te lichten 23 Het rapport van 
deze commissie uit 1949 kwam tot de conclusie dat sanering was gewenst 
wegens overcapaciteit en verspilling in de distributiekanalen. De kostprijs 
diende terecht aan de hand van de bedrijfsuitkomsten van het efficiënte be
drijf te worden berekend. Wél achtte de commissie het mogelijk het bakke
rijbedrijf door middel van centrale boekhoudbureaus een beter inzicht te 
geven in de eigen kosten, waardoor een groter rendement in de bedrijven 
kon worden bereikt. Deze laatste suggestie is door het bakkerijbedrijf over
genomen. Het rapport bevestigde in hoofdlijnen het beleid van de minister, 
zodat deze met des te meer kracht vasthield aan zijn oogmerk de broodprijs 
te bevriezen en het bakkerijbedrijf een "koude" sanering op te dringen. Dat 
dit hem ook later tot conflicten met de Kamer zou brengen bewijst de inter
pellatie van F.H. van de Wetering (CHU), van 31 mei 1951, over de vorming 
en vaststelling van de broodprijs, de daarop gevolgde nota van Mansholt 
over dit onderwerp (14 juni 1951) en de debatten begin februari 1952, die 
uitmondden in de zonder hoofdelijke stemming aangenomen motie-Van 
de Wetering, waarin om een zodanige prijsstelling werd gevraagd dat een 
redelijke ondernemerswinst kon worden behaald.24 De minimumbroodprijs
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werd eind 1954 afgeschaft; in 1955 verviel de verplichting volksbrood te bak
ken.25 De teugels van de prijspolitiek werden voorzichtig gevierd.

De bakkersstaking heeft op korte termijn bereikt dat de overheid zorgvul
diger te werk ging bij de prijsvaststelling. Aan de grondslag - op basis van 
accountantsrapporten over de gemiddelde bedrijfsuitkomsten komen tot 
prijsvaststellingen die werden vastgesteld aan de hand van het totaal van de 
verkochte producten - werd niet getornd. Het rapport van de commissie- 
Polak-Schilthuis is aanvaard. De Kamerleden zouden pas naar het wapen 
van de motie grijpen ten gunste van de bakkers, toen door allerlei ontwik
kelingen bij het systeem van de prijsvaststelling onvoldoende rekening was 
gehouden met de afkalvende rendementspositie in het gehele bakkerijbe
drijf. Die situatie deed zich pas enkele jaren later voor. Alleen in het geval 
van de prijzen van de landbouwproducten is door de Kamer onmiddellijk 
in 1947 het wapen van de motie ingezet om tot herziening van het prijssys- 
teem te komen, omdat de indruk bestond dat de bedrijfsuitkomsten in de 
landbouw door allerlei omstandigheden buiten de schuld van de onderne
mers alarmerend pover waren. Alles wijst er op dat de Kamers in 1947 
voorzichtig zijn geweest in het hanteren van dit wapen als drukmiddel op 
de regering wanneer het ging om het bepalen van prijzen en marges voor 
sectoren die geacht konden worden voor het overgrote deel in een uitste
kende positie te verkeren (zie de beschouwing over de positie van het mid- 
den- en kleinbedrijf in de periode-Beel, hoofdstuk VI, par. VI. a).

c. De interpellatie Vondeling en de strijd rond de landbouwprijzen 1947-
1948

1. Mansholt tegenover de Stichting voor de Landbouw
In de periode 1945-1946 was het contact tussen de sedert 2 juli 1945 be

staande Stichting voor de Landbouw en de minister van Landbouw inten
sief geweest.26 Er werd 18 keer overleg gevoerd tussen de minister en de 
Stichting. Zelfs werd een keer, op 28 februari 1946, het Dagelijks Bestuur van 
de Stichting in een vergadering van de REA ontvangen. Het belang van een 
goed functionerende land- en tuinbouw voor de eigen voedselvoorziening 
en die van andere naties (export) werd door het vorige kabinet daarmede er
kend. Op concrete wensen van de Stichting voor de Landbouw moest dit ka
binet door omstandigheden gedwongen meestal negatief antwoorden. De 
nadrukkelijke wens van de Stichting naar gelijktrekking van de lonen van 
de landarbeiders met die van de industriearbeiders stuitte op het bezwaar dat 
inwilliging van deze wens prijsverhogingen mee zou brengen en daarmee 
de eis tot loonsverhogingen voor de industriearbeiders. Ondanks vele ar
gumenten van de Stichting bleven de landarbeiders, die ten opzichte van 
het loon voor de oorlog - afgezien van de inflatie - er sterk op vooruit waren 
gegaan, in hun loon achter bij dat van de industriearbeiders (ca. 10%). Ern
stiger was het geschil over de prijsvaststelling voor de land- en tuinbouw
producten voor 1946. Mansholt richtte zich in zijn prijsstelling op de goed
koopst producerende bedrijven, die meestal van behoorlijke omvang, gele
gen waren op zeer vruchtbare gronden (klei). Deze oriëntatie was een on-
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derdeel van het beleid van Mansholt om in het kader van de algemene 
loon- en prijspolitiek van het eerste na-oorlogse kabinet de kosten van le
vensonderhoud zo laag mogelijk te houden. Het was slechts mogelijk tot 
een geleidelijke vermindering te komen van de toeslagen op de levensmid
delen uit het Landbouwegalisatiefonds, wanneer de boeren en tuinders 
gedwongen zouden worden goedkoper te produceren. Dat met deze politiek 
echter tevens de bestaansmogelijkheden van de boer en tuinder met een 
kleiner bedrijf op slechtere grond (zand- en veenkoloniale gebieden) in het 
geding waren, was evident. Zeker door het gebrek aan kunstmest was het 
deze laatste groep producenten niet mogelijk een minimaal inkomen te be
halen. Het gebrek aan veevoeders - een importgoed dat deviezen eiste - sloot 
ook een behoorlijk aanvullend inkomen uit het houden van varkens en 
kippen uit. Mansholt kwam deze laatste groep na onderhandelingen met de 
Stichting voor de Landbouw slechts tegemoet door voor één jaar (1946) een 
subsidie uit de staatskas van 60 miljoen gulden voor bedrijven op arme 
gronden toe te kennen. Dit geld werd aan de hand van bedrijfsuitkomsten 
van deze groep boeren en tuinders verdeeld. Jaarinkomens van 800 tot 1400 
gulden werden aldus gesuppleerd met een bedrag tot ca. 500 gulden maxi
maal.27

Onmiddellijk na de formatie van het kabinet-Beel diende de Stichting 
voor de Landbouw bij het nieuwe kabinet een verlanglijstje in, waarin om 
verbetering van de landarbeiderslonen, voortzetting van de toeslag op de 
zogeheten lichte gronden voor 1947, toewijzing van materiaal voor de her
bouw van boerderijen, deviezen voor de aanschaf van landbouwmachines 
en verbetering van de transportmogelijkheden op het platteland (fietsen) 
werd gevraagd.28 Veel effect heeft dit alles niet gehad. Op 4 oktober 1946 
volgde de loon- en prijsstop door het kabinet-Beel, waarmede elke illusie bij 
de Stichting voor de Landbouw over mogelijke verhoging van de landar
beiderslonen en prijsverhogingen voor land- en tuinbouwproducten in 
rook opging. Mansholt kondigde bij de behandeling van zijn begroting in de 
Tweede Kamer voor 1947 aan te streven naar verlaging van de productie
kosten zonder daarbij de bestaansmogelijkheden in de land- en tuinbouw te 
willen aan tasten. De minister gaf echter toe dat de prijsstelling voor land- en 
tuinbouw, op basis van de berekeningen van het Landbouw Economisch In
stituut (LEI), moeilijk was. Door verbeterde werkmethoden en rationalisatie 
konden boer en tuinder volgens Mansholt echter de arbeidsprestatie toch 
nog opvoeren. Alleen met lagere prijzen zou de Nederlandse boer op de in
ternationale markt kunnen concurreren.29 In de Kamers heeft men bij de 
begrotingsbehandeling de minister in zijn opzet het voordeel van de twijfel 
gegeven, al waren er wel parlementsleden die enige kanttekeningen plaat
sten. Vondeling (PvdA) achtte het op 19 november 1946 beter bij de maxi
mumprijzen een berekening aan te houden die het midden zou houden 
tussen het efficiënte bedrijf en het bedrijf op arme gronden. Droesen (KVP) 
vond de minister al te optimistisch in zijn idee van kostprijsverlaging on
der handhaving van het inkomenspeil van de boer en tuinder. In de Eerste 
Kamer was het Kolff (CHU) die op 13 februari 1947 de prijsbepaling voor een
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bepaald product voor het gehele land onbillijk achtte. Mansholt bleef van 
mening dat naar verlaging van de prijzen moest worden gestreefd. Voor ak
kerbouwproducten zag hij een prijsverlaging in 1947 in het verschiet. Daar
bij stelde hij nadrukkelijk - Eerste Kamer, 19 februari 1947 - dat de prijzen 
voor akkerbouwproducten niet op alle bedrijven in Nederland een redelijk 
inkomen voor de boeren overlieten, zeker niet voor de boeren op de zand
gronden. Hun inkomen was derhalve afhankelijk van andere inkomsten
bronnen, zoals de verkoop van melk, eieren, e.d., al naar de aard van het 
gemengde bedrijf. Met deze stellingname bracht Mansholt vanzelf de vraag 
naar voren of de prijszettingen voor andere dan akkerbouwproducten dan 
voldoende mogelijkheid boden voor de boer op de zandgronden om een re
delijk inkomen te behalen. Met deze kwestie kreeg Mansholt in de loop van
1947 volop te maken.30

Dat de minister van Landbouw weigerde om de landarbeiderslonen met 
die van de industriearbeiders gelijk te trekken leverde een geschil op tussen 
minister en Stichting voor de Landbouw in 1947. Nog belangrijker was het 
geschil over de landbouwprijzen. Aanvankelijk waren minister en Stichting 
het begin 1947 over de meeste richtprijzen eens geweest. Toen bleek dat de 
wereldmarktprijzen voor kunstmest en veevoeders stegen, de loon- en 
prijsbeheersing in Nederland niet optimaal was, de vrijlating van de meeste 
groente- en fruitprijzen had geleid tot een ineenstorting van de prijzen 
(doordraaiing) door het ruime aanbod en de bedrijfsinkomsten van boeren 
en tuinders in de loop van 1947 snel terugliepen, wenste de Stichting voor 
de Landbouw herziening van de prijsafspraken voor melk en akkerbouw
producten voor de tweede helft van 1947 en compensaties voor de te laag 
geschatte prijzen van het begin van 1947. Ook voor de tuinbouw zou een 
minimumprijsgarantie moeten worden ingevoerd om deze tak van bedrij
vigheid te kunnen laten voortbestaan. De minister gaf aan deze wens van de 
Stichting niet toe en weigerde over een dergelijk pakket van maatregelen te 
praten, zo althans de officiële kant van de zaak. Het bestuur van de Stichting 
voor de Landbouw wendde zich daarop tot de land- en tuinbouwspecialisten 
van de meeste fracties in de Tweede en Eerste Kamer om hen op de hoogte 
te stellen van de snel gegroeide problemen in de land- en tuinbouw. Op 20 
augustus 1947 deed de Stichting openlijk een beroep op het parlement voor 
de boeren- en tuindersbelangen op te komen. Door de lange werktijden, de 
geringe beloning, de onzekerheid over de prijsbepalingen en tegemoetko
mingen voelden boer en tuinder zich volgens deze oproep de sluitpost van 
het regeringsbeleid. Terwijl in het bedrijfsleven in de periode 1946-1947 toe
slagen waren overeengekomen - verruiming van de kinderbijslag, vacantie- 
uitkering (zie vorig hoofdstuk, Sociale Zaken, par.VI.b en d) - werden de 
boeren en tuinders volgens de Stichting voor de Landbouw geconfronteerd 
met een dalend inkomen. De landbouwproductie dreigde in 1947 trouwens 
sterk terug te zakken door de zeer droge zomer, zodat alleen al op basis van 
deze omstandigheden herziening van de prijspolitiek voor de landbouw 
moest worden gevraagd. De Stichting voor de Landbouw trok duidelijk aan 
de bel op grond van de verslechterde inkomens bij sommige bedrijven. Uit
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de in het najaar van 1947 officieel gepubliceerde cijfers van het LEI bleek dat 
voor de periode 1946-1947 het gewogen totaal gemiddelde der gezinsinko
mens drie maal het gemiddelde van deze grootheid voor de drie laatste 
vooroorlogse jaren bedroeg. Het was derhalve te voorzien dat er nooit een 
herziening van de prijzen voor de gehele bedrijfstak zou kunnen komen, 
maar dat slechts aanleiding was om te bezien in hoeverre sommige pro
ducenten zouden kunnen worden geholpen.31

2. De interpellatie-Vondeling
Het is het socialistische Tweede Kamerlid Vondeling geweest, die op 10 

september 1947 verlof vroeg en kreeg tot het houden van een interpellatie 
"naar aanleiding van de ernstige ongerustheid in landbouwkringen als ge
volg van het feit dat de bedrijfsuitkomsten in vele streken van ons land 
verre ten achter blijven bij de verwachtingen ten tijde van het vaststellen 
van de prijzen der belangrijkste producten". Dr. Anne Vondeling (1916- 
1979) was een van de weinige socialistische "groene fronters", ook al was 
zijn betrokkenheid bij het wel en wee op het platteland - anders dan bij een 
man als Mansholt - niet terug te voeren op praktijkervaring en bekleedde 
hij geen functies in belangenorganisaties van de land- en tuinbouw. Wél 
had hij gestudeerd aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, waar hij in
1948 zou promoveren op een onderwerp, waarvoor zijn belangstelling door 
zijn werkkring gewekt was: De bedrijfsvergelijking in de landbouw. Hij was 
namelijk, na enige tijd gewerkt te hebben voor het provinciale bestuur in 
Friesland, vanaf 1945 directeur van de "Coöperatieve Centrale Landbouw
boekhouding", een soort accountants- en belastingadviesbureau in Leeu
warden, geworden. Zijn kennis op dit gebied zou de basis vormen voor zijn 
interpellatie in 1947. Afkomstig uit een vrijzinnig-democratisch milieu was 
hij na de oorlog tot de PvdA toegetreden en kwam in juli 1946 voor deze 
partij in de Tweede Kamer, waarin hij met onderbrekingen tot in 1979 zit
ting zou houden. Hij zou later nog bekendheid genieten als minister (1958: 
Landbouw; 1965-1966: Financiën), als fractievoorzitter van de PvdA in de 
Tweede Kamer (1962-1965), PvdA-partijvoorzitter (1969-1971), en als Kamer
voorzitter (1972-1979). In een aantal publicaties zou hij een terugblik werpen 
op zijn tijd als minister van Financiën en lijnen uittekenen voor het goed 
functioneren van het parlement.32

De interpellatie-Vondeling vond plaats op 24 september 1947, dezelfde 
dag, waarop Mansholt de interpellatie van Hacke over de bakkersstaking 
moest aanhoren. Vondeling ging in zijn interpellatie uit van de ernst van 
de berichten in de agrarische pers, waaruit bleek dat er een kritiek punt rond 
de inkomensvorming van boer en tuinder was bereikt.33 Het had er alle 
schijn van dat zonder maatregelen van overheidswege om betere prijzen 
voor landbouwproducten te bepalen de boeren en tuinders wel eens hun 
medewerking bij de voedselvoorziening van Nederland konden opzeggen. 
De boeren en tuinders hadden het gevoel gekregen dat de stedelijke ge
meenschappen zich slechts afvroegen waar het voedsel zo goedkoop moge
lijk kon worden betrokken, waardoor een niets ontziend kapitalisme werd
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ingevoerd. De geleide economie, die volgens Vondeling op lange termijn de 
beste uitkomsten bood voor de land- en tuinbouw, kon in 1947 nog slechts 
geleide armoede betekenen. Het leek er echter op dat door die geleide ar
moede de boeren en tuinders meer werden getroffen dan andere Nederlan
ders. Aan de hand van cijfers maakte Vondeling duidelijk dat vooral de 
kleine boer op arme grond "de slechtst betaalde arbeider in Nederland" was. 
Hij ging er van uit dat de socialistische minister van Landbouw van deze 
cijfers zelf geschrokken zou zijn. "Iedereen, die weet hoezeer socialisten ij
veren voor een behoorlijk en gewaarborgd bestaan voor iedereen, die zijn of 
haar best doet om de algemene welvaart te verhogen, zal begrijpen dat hier 
(i.c. de prijszetting) van een vergissing sprake is." Vondeling wilde niet naar 
het Engelse systeem om de prijs te laten bepalen door uit te gaan van de 
slechtste bedrijven; aan de andere kant vond hij het geldende prijzensys
teem te generaliserend. Zijn oplossing was de invoering van een bodemega- 
lisatiefonds op lange termijn en op korte termijn een compensatie voor de 
boeren op de slechte gronden. Hij vroeg de minister derhalve welke maat
regelen deze dacht te nemen om het verschil in bedrijfsuitkomsten in de 
land- en tuinbouw weg te werken, met name voor die bedrijven die van de 
droogte in 1947 hadden te lijden. Het grote verschil tussen de prijs die de 
boeren en tuinders voor hun producten kregen en die de consument voor 
deze producten betaalde deed Vondeling aan de minister vragen welke 
maatregelen deze beraamde om de hoge kosten en winsten in de handel op 
de eindproducten te bestrijden. Ook bij de handel op grondstoffen (veevoe
ders) voor het boerenbedrijf werd volgens Vondeling te veel berekend.34

Mansholt verdedigde in zijn antwoord de kostprijsberekeningen van het 
LEI, al achtte hij het gewenst in de toekomst een andere basis voor deze be
rekeningen te vinden (b.v. op basis van een soort ondernemersloon voor de 
boer en tuinder). Vervolgens achtte hij het oogstrisico voor rekening van de 
boer en tuinder. De periodiek vastgestelde prijzen konden volgens de 
minister niet door actie of druk zo maar worden gewijzigd, tenzij op basis 
van nieuwe gegevens van het LEI. Het najaar 1946 was beter geweest voor de 
land- en tuinbouw dan 1947, maar Mansholt zag daarin geen reden de prij
zen te herzien. De boeren op de zandgronden werden volgens de minister in 
zoverre al tegemoet gekomen, dat de graanprijs dan wel was afgesteld op het 
goed renderende bedrijf - dus onvoldoende voor de zandgronden - , maar 
dat de prijzen voor (varkens-)vlees en eieren, veelal afkomstig van de ge
mengde bedrijven op de zandgronden, waren afgesteld op de uitkomsten 
van de slechtere bedrijven. Wat de tuinbouw betrof waren vrijwel alle 
groenten en fruitsoorten vrij in de prijs, zodat de regering er niet voor voel
de een minimumprijs voor deze bedrijfstak in te voeren, tenzij ook een 
maximumprijs voor groenten en fruit voor het gehele jaar werd geaccep
teerd (zoals voor de producten van het boerenbedrijf). Concreet kon de mi
nister de boeren niets toezeggen, al sloot hij prijsverhogingen voor enkele 
producten op basis van nieuwe gegevens van het LEI niet uit. De marges 
voor de tussenhandel waren volgens hem eerder een zaak voor het directo
raat-generaal van de prijzen (EZ). De boeren konden door coöperatie op het
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gebied zelf veel ondernemen. Het vraagstuk was te ingewikkeld om zo maar 
op te lossen. Het met een maand vervroegen van de winterprijzen voor en
kele producten moest de slechte oogstresultaten van 1947 voor een klein 
deel compenseren. De gevolgen van de slechte zomer 1947 konden volgens 
Mansholt noch geheel, noch gedeeltelijk ongedaan worden gemaakt.35

Vondeling kon met dit vrij "harde" antwoord van Mansholt moeilijk te
vreden zijn. Slechts de toezegging van Mansholt dat hij zou blijven uitgaan 
van de bedrijfsuitkomsten zoals becijferd door het LEI bood enige zekerheid 
op aanpassing van de prijzen in het algemeen. Er kon echter uit het ant
woord van de minister geen hoop op verbetering van het inkomensniveau 
van de boer op schrale grond worden afgeleid. In dit licht vond Vondeling 
het weglaten uit de Troonrede-1947 van een passage over het verzekeren 
van een behoorlijk inkomen aan economisch verantwoorde bedrijven - in
1946 had zo'n passage wél in de Troonrede gestaan - omineus. Om meer ze
kerheid te krijgen over het inkomensbeleid voor de boeren diende Vonde
ling een motie in, waarin een behoorlijk bestaan voor alle werkers op eco
nomisch verantwoorde land- en tuinbouwbedrijven - met inachtneming 
van de nationale armoede - als doel voor de regeringspolitiek werd ge
noemd, verontrusting werd uitgesproken over de slechte bedrijfsresultaten 
op de schrale gronden en de regering werd gevraagd maatregelen te nemen 
om een behoorlijk bestaan van de boeren en tuinders te verzekeren, zonder 
dat dit het reële inkomen van de minder draagkrachtigen mocht aantasten. 
Toeslagen aan de boer en tuinder moesten derhalve betaald worden uit be
lastingen die de beter gesitueerden moesten treffen.36

Met deze interpellatie en de daaraan verbonden motie zette Vondeling 
zijn partijgenoot-minister en zijn partij schijnbaar de voet dwars. De offi
ciële politiek van Mansholt, zoals gesteund door de PvdA - bijvoorbeeld in 
een brief aan de Stichting voor de Landbouw uit de zomer van 1947 - luidde 
immers dat, zolang er nog geen rationeel gebruik van de Nederlandse bo
dem had plaats gevonden, gelijke beloning tussen stad en platteland was 
uitgesloten. Vondeling echter kwam met cijfers, waaruit bleek dat ook de 
economisch verantwoorde bedrijven in de problemen zaten, zodat de doel
stelling van Mansholt om een redelijk inkomen voor de economisch ope
rerende boer - vergelijkbaar met een kleine ondernemer in de stad - te berei
ken niet haalbaar was. De hele prijsbepaling bleek een slag in de lucht, waar
van de kleinere boerenbedrijven onmiddellijk en de grotere boerenbedrij
ven op termijn slachtoffer zouden worden.

Het rechterdeel van de oppositie, ARP, CHU en PvdV, verzuimde niet 
uitgebreid aandacht te besteden aan het fenomeen van een socialistische 
minister die door zijn partijgenoot werd geïnterpelleerd over de mislukking 
van een deel van zijn beleid. Naast Van den Heuvel (ARP) lieten De Ruiter 
(CHU) en Den Hartog (PvdV) zich horen. J. de Ruiter, geboren 1893, lid van 
de Tweede Kamer sedert 20 november 1945, was directeur van een land
bouwschool; F. den Hartog (1898) was veehouder geweest in Nederland en 
Frankrijk, maar had, ten tijde van zijn Kamerlidmaatschap (sedert 4 juni 
1946) functies als dijkgraaf, lid van een Grondkamer, voorzitter van de Hol-
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landse Maatschappij van Landbouw. Deze drie Kamerleden waren eensge
zind in hun oordeel dat de prijsbepaling voor land- en tuinbouwproducten 
(voor zover niet vrij verhandelbaar) te laag was. Van den Heuvel eiste een 
gelijkwaardig loon - en niet een "redelijk", zoals Vondeling had gevraagd - 
voor de boerenbevolking, gelijk aan dat in andere bedrijfstakken. De Ruiter 
achtte het onaanvaardbaar dat in andere sectoren de prijzen stegen en de 
verlaging van de kosten van het levensonderhoud voor de gewone burger 
moest worden opgebracht door de boerenstand. Den Hartog hield de minis
ter voor dat moeder natuur in 1947 het had laten afweten en zich niet had 
willen voegen in de geleide economie van de socialisten. Hij achtte het wel 
in beginsel juist dat de boeren eigen risico’s droegen, maar dan moesten de 
prijzen de vorming van reserves mogelijk maken. Als liberaal was hij voor 
een vrij stelsel van prijsbepalingen, maar hij kon het ingrijpen van de 
overheid op dat moment rechtvaardigen. De overheid had dan wel de plicht 
dat zodanig te doen dat "aan hen, die in de regeling waren betrokken, recht 
wordt gedaan". Bij een al te schriel beleid van de regering dreigden de boe
ren uit zelfbehoud hun toevlucht te moeten nemen tot de zwarte handel of, 
als ze zich aan de voorschriften hielden, hun ondergang tegemoet te gaan. 
De rest van de oppositie trok ook partij voor de boeren. Van Dis (SGP) vond 
dat de arbeider, naar Gods woord, zijn loon waard was. De boer diende der
halve behoorlijke prijzen voor zijn producten te ontvangen. Ook de CPN, 
bij monde van Borst, schaarde zich achter het boerenverzet. Dat de boeren 
hogere eisen stelden aan het leven zag Borst als een uiting van het zich 
losmaken van een slavernij en de eerste stap naar een nieuwe maatschappij. 
Deze analyse over ontevredenheid van een groep zelfstandige ondernemers 
die voor het merendeel hun politieke onderdak vonden bij de rechterzijde 
in het politieke spectrum kan uit de mond van een communist verrassend 
worden genoemd. Opkomend voor de werkenden op het platteland vroeg 
Borst om drastische herziening van de prijzen voor landbouwproducten.37

Met nogal zwaar geschut trad de KVP-fractie in de Tweede Kamer in het 
strijdperk over de landbouwprijzen. Van der Weijden, Droesen en Groen 
behandelden voor deze fractie dit vraagstuk en kapittelden de minister over 
zijn prijsbeleid. Alle drie waren typische vertegenwoordigers van de binnen 
de KVP-fractie zwaar vertegenwoordigde land- en tuinbouwsector. M.P. van 
der Weijden (geboren in 1900) was sinds 1922 landbouwer. In 1933 kwam hij 
voor de RKSP in de Tweede Kamer en werd twee jaar later ook lid van GS 
van Zuid-Holland voor deze partij. In 1947 was hij burgemeester van Ze
venhoven geworden. Hij was lid van de Grondkamer voor Zuid-Holland 
en bekleedde talloze functies bij instellingen op landbouwgebied. Dr. ir. W.J. 
Droesen (geboren in 1898) had in Wageningen gestudeerd en zijn doctorsbul 
in 1927 behaald. Na korte tijd in het landbouwonderwijs werkzaam te zijn 
geweest werd hij landbouwconsulent, eerst voor de Limburgse Land- en 
Tuinbouwbond en vervolgens voor het Rijk in Limburg. Naast het Kamer
lidmaatschap, dat hij sinds 1933 bekleedde, was hij Raad van de Pachtkamer 
van het Gerechtshof in Arnhem en lid van de Centrale Grondkamer aldaar. 
In dit debat over de landbouwprijzen trad J. Groen Azn. het meest op de
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voorgrond. Dit, in 1887 geboren, Kamerlid was voorzitter van de R.K. Tuin- 
dersvakbond (LTB) in het bisdom Haarlem en lid van de Provinciale Staten 
in Noord-Holland. Ook hij had in talloze (katholieke) land- en tuinbouwor
ganisaties functies.

In zijn Kamerrede betoogde Van der Weijden dat rationalisatie van de 
bedrijfsvoering op het platteland alleen maar kon lukken bij voldoende be
drijfskapitaal. Daarvoor alleen al was een behoorlijke prijs voor de land
bouwproducten noodzakelijk. Daarnaast was een goede prijs vereist om 
zwarte handel en massale ontevredenheid te voorkomen. Met name he
kelde Van der Weijden de technocratische behandeling vanuit Den Haag in 
deze zaak, waarbij hij vooral het optreden van de directeur-generaal van de 
Prijzen, Brouwers, ter sprake bracht. Droesen kwam met cijfermateriaal over 
de onmogelijkheid voor de kleine boer op schrale grond uit het houden van 
pluimvee en varkens een aanvullend inkomen te verwerven, voldoende 
om met de vergoeding voor akkerbouwproducten van te kunnen leven. De 
inkomens van de kleine boeren bleven volgens hem achter bij die van de 
arbeiders. Een mogelijkheid hierin verbetering te brengen was volgens hem 
een kinderbijslagregeling voor boer en tuinder. Tenslotte diende Groen na 
een betoog ten gunste van de tuinbouw een motie, ondertekend door 13 
KVP-ers in, waarin een aantal concrete verlangens ter verbetering van de 
inkomenspositie van de boeren en tuinders werd geuit. De motie-Vonde- 
ling achtte de KVP-fractie te vaag. De regering werd uitgenodigd om op korte 
termijn in overleg met de georganiseerde boeren- en tuindersstand de prijs
bepaling nader te overwegen en daarbij bijzondere aandacht te willen 
schenken aan het verlenen van een compensatie toeslag voor de lichtere 
gronden, het verlenen van een overbruggingstoelage aan het kleine land
bouwbedrijf en het geven van toeslagen aan tuinders, wier groenten een be
paalde prijs niet hadden gehaald (doordraai).38

In zijn antwoord heeft Mansholt aan zijn beleid vastgehouden. Hij er
kende de lage bedrijfsuitkomsten. "Het resultaat moet dus worden gezien als 
een combinatie van mischien te voren iets te laag gestelde prijzen enerzijds 
en de weersomstandigheden anderzijds. Het lijkt mij daarom onmogelijk 
thans correcties aan te brengen, omdat ... de invloed van het weer op het 
landbouwbedrijf een blijvende factor is." De poging van de Stichting voor de 
Landbouw om plotseling eerder overeengekomen prijzen onvoldoende te 
vinden voor een goede bedrijfsvoering achtte Mansholt getuigen van "in
stabiliteit". Herziening van de prijzen zou grote gevaren kunnen oproepen 
voor het algemene loon- en prijsbeleid van het land. Alleen op reële grond
slag, op basis van cijfers van het LEI, was Mansholt bereid over nieuwe prij
zen te gaan praten.39

Een meerderheid van de Tweede Kamer achtte het toch maar beter door 
middel van moties de regering aan te sporen daadwerkelijk iets voor de 
boeren en tuinders te gaan doen; de toezeggingen van Mansholt waren dan 
ook veel te vaag geweest. Enige strijd was er wel over de vraag of de motie- 
Vondeling nog wel gesteund moest worden, nu er de veel duidelijker mo- 
tie-Groen op tafel lag. Vondeling zelf vond de motie-Groen in zoverre ge-
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vaarlijk dat het de mogelijkheden tot verbetering van de inkomens beperkte 
door een reeks maatregelen op te sommen. De fractie van de PvdA zou de 
motie-Groen niettemin steunen. Daarop kreeg Vondeling de steun van de 
meeste KVP-ers (onder wie Romme en Groen), alsook van de CPN: 49 
stemmen voor; 35 tegen (onder wie de KVP-er Droesen). De rechtse opposi
tiepartijen vonden deze motie te vaag. De motie-Groen werd met algemene 
stemmen aangenomen (82 stemmen).40

3. De afwikkeling van de moties Vondeling-Groen
Ondanks zijn opstelling in de Tweede Kamer was Mansholt al geruime 

tijd overtuigd van de juistheid van de klachten uit landbouwkringen. Toen 
in het voorjaar van 1947 in de REA een verlaging van de melkprijs werd af
gesproken, had Mansholt er tevergeefs op gewezen dat de kleine boeren 
door deze prijsverlaging in grote problemen zouden komen. Ook had hij 
verzet geboden bij de besluitvorming van het kabinet over de verlaging van 
de prijzen voor akkerbouwproducten. De prijsverlagingen, die hier en daar 
in de industriële sector konden worden bereikt, hadden geen invloed op de 
bedrijfsvoering van de boer, terwijl deze wel meer moest betalen voor 
veevoeders en kunstmest. Mansholt stond echter tegenover Drees en de di
recteur-generaal van de Prijzen van het ministerie van Economische Zaken 
Brouwers, die kostenverhoging voor de consument (loonontwikkeling) of 
de staat - via de subsidies aan producenten (landbouw, bakkers) - onder alle 
omstandigheden wilden voorkomen. Op de dag dat de Stichting voor de 
Landbouw met een klachtenlijst bij het parlement aanklopte, namelijk 20 
augustus 1947, heeft Mansholt het landbouwbeleid in de REA principieel 
aan de orde gesteld. Daarbij ging het om de prijsvaststelling van het agra
risch product, zowel met het oog op de inkomenspositie van de producent 
en de koopkracht van de consument, als in verband met de na te streven 
harmonisatie van de prijzen voor land- en tuinbouwproducten in Benelux- 
verband. Mansholt, die kennelijk nog niet de oproep van de Stichting voor 
de Landbouw had ontvangen, had geen haast, maar hij nam geen genoegen 
met het voorstel van Beel om de kwestie door de interdepartementale 
commissie voor de loon- en prijspolitiek te laten bestuderen. De REA moest 
volgens hem principezaken als door hem aan de orde gesteld zelf afdoen. 
Lieftinck knoopte hier onmiddellijk bij aan door te stellen dat de REA had te 
mikken op stopzetting van de subsidiepolitiek, waardoor de tekorten van 
het Landbouwegalisatiefonds konden afnemen. De subsidies achtte hij nog 
slechts aanvaardbaar als middel ter overbrugging en aanpassing aan de in
ternationale marktverhoudingen. Vos was daarentegen van mening dat de 
internationale ontwikkelingen de noodzaak nationaal voldoende voedsel 
ter beschikking te hebben - los van overwegingen van rentabiliteit - hadden 
onderstreept. Subsidies waren dan onvermijdelijk, waartegen Huysmans 
weer bezwaar had. Volgens deze minister kwam het neer op steunverlening 
aan een monopoliestelsel, wat buitengewoon gevaarlijk was. Het besluit 
werd genomen om zich te beraden.
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Ook nadat de oproep van de Stichting voor de Landbouw in Den Haag 
terdege was bestudeerd en Mansholt zijn collega's in de REA van de moge
lijkheid van interpellaties in het parlement op de hoogte had gesteld - op 10 
september 1947, de dag dat Vondeling daadwerkelijk een interpellatie in de 
Tweede Kamer over de agrarische problematiek aan de orde stelde: een op
merkelijke coïncidentie - was men voorshands in de REA niet bereid de 
klaagzangen van Mansholt serieus te nemen. Op de dag van de interpellatie- 
Vondeling zelf, 24 september 1947, toen Mansholt in de REA een pleidooi 
hield voor hogere prijzen voor bepaalde landbouwproducten, waarbij hij 
wees op de algemene prijsindexstijging van 12,5%, kreeg de minister van 
Landbouw geen enkele steun. De loon- en prijspolitiek, die neerkwam op 
een loon- en prijsstop - zie hoofdstuk VI, par. VI Het loon- en prijsbeleid - ,  
wilden de andere leden van de REA onder geen beding doorbroken zien. 
Holtrop, de gezaghebbende President van De Nederlandsche Bank, en de se
cretaris-generaal van Sociale Zaken en voorzitter van de interdepartemen
tale commissie inzake de loon- en prijspolitiek, Van Rhijn, hebben op deze 
dag gewezen op de gevaren van prijsverhoging in een belangrijke sector als 
die van het voedsel. Zeker Holtrop was gedecideerd: verhoging was moge
lijk bij stijging van het maatschappelijk product of door verlaging van het 
reële inkomen van andere groepen. Verhoging van het deel van het natio
naal inkomen, dat geconsumeerd kon worden, zou de investeringen aan
tasten. Zijn conclusie was dat de betrokken bevolkingsgroepen moesten we
ten dat de armoede ook door hen gedragen moest worden. Brouwers wees er 
in dit verband op dat de boeren toch al ten opzichte van vóór de oorlog hun 
inkomen verdrie- of verviervoudigd hadden. De linkerzijde in dit REA-be- 
raad kwam Mansholt tegemoet in diens streven de agrarische ondernemer 
te helpen, mits wegen gevonden konden worden waardoor de consument 
door prijsverlaging van andere onderdelen in zijn consumptiepakket meer 
kon betalen voor zijn voedsel. Zo had Lieftinck, die overigens het standpunt 
huldigde dat er geen geld in kas was voor hulp aan de land- en tuinbouw, 
begrip voor de problemen in de landbouw. Hij stelde voor om door scher
pere prijsbeheersing bij de industriële productie en de afroming van de hoge 
exportwinsten bij een aantal bedrijven compensatie te vinden voor de con
sument. Ook Drees liet niet na zijn stokpaardje, de hoge winsten in het be
drijfsleven, te berijden. Aanpak van deze winsten die tot prijsverlagingen 
moesten leiden kon de voorbeeldige stabiliteit van het loon- en prijsniveau 
in Nederland redden en toch de boeren helpen, aldus Drees. Een beslissing 
werd echter niet genomen - men wilde wachten totdat meer betrokken mi
nisters met de minister-president aan het beraad konden deelnemen -, zodat 
Mansholt zich gedwongen zag diezelfde dag tegenover de Kamer geen centi
meter ruimte aan de boerenverlangens te geven.41

De interpellatie, die door Vondeling ongetwijfeld is ondernomen in de 
wetenschap dat Mansholt in het kabinet onvoldoende weerklank vond voor 
zijn pogingen de boeren en sommige tuinders te helpen, leverde Mansholt 
de nodige steun in de rug op om in het kabinet verder te werken ten gunste 
van de agrarische sector. Ter uitvoering van de moties Vondeling en Groen
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vroeg Mansholt op 1 oktober 1947 aan de Stichting voor de Landbouw welke 
verlangens men had. Op 24 oktober 1947 antwoordde de Stichting met een 
nota, waarin werd gevraagd om prijscorrecties met terugwerkende kracht 
voor granen, fabrieksaardappelen en eieren en om een herziening van de 
melktoeslag, om compensatie voor de lichte gronden, vergoeding voor 
doordraaigroenten en een overbruggingstoeslag voor kleine bedrijven. De 
inhoud van de motie-Groen werd vrijwel letterlijk herhaald.42

Binnen het kabinet ging Mansholt tot actie over. Op 15 oktober 1947 (pt. 3) 
stelde hij in de REA concreet een verhoging van de melkprijs met 3 cent per 
liter voor (een minimumbod, aangezien de Stichting voor de Landbouw 7 
ct. had voorgesteld). Beel en Drees vonden dit gevaarlijk voor de loon- en 
prijspolitiek. Mansholt maakte echter gewag van mogelijke problemen in de 
voorziening door de land- en tuinbouw, indien niets werd ondernomen. 
Steun kreeg hij van Lieftinck, die prijsverlaging in de industriesector moge
lijk achtte en bereid was met belastingmaatregelen deze verlaging op te leg
gen. Wél vond hij dat de hulp voor de land- en tuinbouw slechts moest 
gelden voor bepaalde onrendabele gebieden. De arbeidersklasse moest vol
gens hem bereid zijn eventueel een offer te brengen voor deze sector. Daar
entegen bestreed hij Mansholt, waar deze om verhoging van de lonen van 
de landarbeiders vroeg. De lagere landbouwlonen werden immers gecom
penseerd door betaling in natura. Aangezien alle ministers, die betrokken 
waren bij mogelijke prijsvaststellingen, incluis die voor diensten van de 
overheid, meenden dat er geen sprake kon zijn van prijsverlagingen, leek 
het vinden van compensatie voor de hulp aan de land- en tuinbouw vrij
wel onmogelijk. Beel zei echter dat hoe dan ook die compensatie door mid
del van prijsverlagingen elders moest worden gevonden. Mansholt op zijn 
beurt kon in verband met zijn verantwoordelijkheid, zoals hij zei, niets aan 
zijn voorstel - onder meer melkprijsverhoging eind oktober 1947 - afdoen. 
Er leek een kleine crisis te zijn uitgebroken. Doordat, zoals in de paragraaf 
over Lonen en Prijzen in hoofdstuk VI is geschreven, na interdepartemen
taal overleg het d.g. van de Prijzen alsnog met een prijsverlagingsschema 
voor industrieproducten kwam - merkwaardig genoeg lag dit kennelijk ge
reed, al was tot het laatste toe volgehouden dat prijsverlaging in deze sector 
niet veel zou uithalen of de investeringen in gevaar zou brengen -, kon de 
REA tot een akkoord komen. Nadat met de bedrijfsgroepen handel en in
dustrie was gesproken, werd op 12 november 1947 in de REA beslist dat en
kele artikelen als melk (2 ct.), boter (92 ct. per kilo) en kaas (40 ct. per kilo) in 
prijs mochten worden verhoogd op 27 oktober 1947, evenzo varkensvlees 
op 17 oktober 1947. Daar tegenover moest Mansholt zorgen voor een lichte 
verlaging van de prijs voor kleiaardappelen en een belangrijke verlaging 
van de groenteprijzen (aanpak van de marges). Een eerdere poging van 
Mansholt in de REA op 28 augustus 1947 (pt. 6) om zich voor de uiteinde
lijke verantwoordelijkheid voor de prijsvaststelling voor de land- en tuin
bouw te verschuilen achter de verordenende bevoegdheid van de voedsel- 
organisaties was mislukt: de minister had immers in begin 1947 bewezen de 
verordenende bevoegdheid van deze organen zelf ook niet als ultima ratio
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te nemen (conflict met de groentehandel). Verwacht mocht worden dat 
Mansholt, die zich toen uiteindelijk bij de bevoegdheid van het d.g. van de 
Prijzen als coördinerend orgaan voor het prijsbeleid onder instructie van de 
REA had neergelegd, in staat zou zijn de groentehandel tot margeverlaging 
voor een aantal producten zou weten te bewegen. Zulks is dan ook geschied. 
In het pakket, waarover in de REA overeenstemming werd bereikt, nam de 
verlaging van de prijzen van een aantal industrieartikelen, die binnen twee 
maanden moest worden bereikt, een centrale plaats in. Afgesproken was dat 
bij de voorlichting over het pakket van maatregelen zou worden duidelijk 
gemaakt dat de noodzakelijke verbetering van de inkomens in de land- en 
tuinbouw niet mocht leiden tot vergroting van de lasten van het Land
bouwegalisatiefonds.43

Gelet op de wensen van de Stichting voor de Landbouw was hetgeen 
Mansholt op 12 november 1947 had binnengehaald nog niet veel. Het was 
wel een eerste en noodzakelijke stap, ook ter inlossing van de moties Vond
eling en Groen. Het was duidelijk dat de prijsverlagingsactie voor industrie
producten slechts eenmaal soelaas kon bieden voor prijsverhogingen voor 
producten uit de land- en tuinbouw. Verdere hulp zou uit andere bron 
moeten worden gefinancierd. Mansholt wist dat Lieftinck niet ongenegen 
was hem de helpende hand te bieden door de belastingschroef voor bepaalde 
groepen te verhogen.

Op 15 december 1947 heeft Mansholt de volgende stap gezet en in de ple
naire ministerraad de noden van de landbouw nogmaals uiteengezet, waar
bij hij vooral wees op de onzekere aanvoer van grondstoffen voor de land
bouw uit de V.S. en Canada. Hoewel Mansholt zelf ook wilde vasthouden 
aan de noodzaak de landbouw te saneren en de prijszetting te blijven oriën
teren op de betere bedrijven, stelde hij voor om een toeslag voor de bedrij
ven op de lichte gronden toe te staan. Lieftinck, die moest instemmen met 
de belastingverhoging die hiervoor nodig was, toonde zich huiverig om on
verantwoorde investeringen in kleine bedrijven hierdoor mogelijk te ma
ken. De Raad nam nog geen besluit. Een dag later kwam de begroting van 
Landbouw in de Tweede Kamer aan de orde. Mansholt kon over de uitvoe
ring van de moties-Vondeling-Groen niets anders meedelen dan dat de 
wensen van de Stichting voor de Landbouw voorwerp van bespreking in de 
ministerraad vormden. Deze mededeling werd in de Kamer sterk bekriti
seerd. Groen (KVP) vond het onzinnig de mensen in de landbouw en in de 
tuinbouw te laten werken, zonder aan hen de zekerheid te geven dat hun 
arbeid lonend zou zijn. De bevolking van Nederland, aldus De Ruiter 
(CHU), kreeg de agrarische producten beneden kostprijs ten nadele van de 
landbouwers. Waarom mocht in de landbouw de noodzakelijke loonsver
hoging niet worden doorberekend in de kostprijs en in andere bedrijfssecto
ren wel? Ook Van den Heuvel (ARP) en Den Hartog (PvdV) toonden zich 
teleurgesteld over de minister, die niet tijdig genoeg had geluisterd naar de 
klachten van de georganiseerde landbouw. Men behoefde toch waarachtig 
niet te wachten op cijfers van het LEI om te zien dat het fout ging, aldus de 
algemene klacht. De CPN-er Borst plaatste zich tot verbazing van veel Ka-
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merleden van harte achter een artikel van het KVP-Kamerlid Droesen in 
Katholiek Staatkundig Maandschrift, waarin deze aandrong op spoedige af
handeling van deze kwestie, opdat "de boeren en tuinders niet ten gronde 
gaan, terwijl de leiders onderhandelen".44 Vondeling wilde zijn partijgenoot 
niet afvallen, maar hoopte wel dat het overleg zou opschieten.45 Mansholt 
toonde zich in zijn antwoord tegenover de Kamer niet bereid extra toeslagen 
te geven voor het jaar 1946. Het jaar 1947 was voor boeren en tuinders 
moeilijk geweest, erkende de minister. Toeslagen achtte hij echter slechts 
mogelijk voor de lichte gronden. Volgens hem waren de inkomens in de 
landbouw in het algemeen niet achtergebleven bij die van de rest van de 
bevolking. De uitwerking van de moties-Vondeling-Groen kostte zeer veel 
studie, zodat het overleg lang duurde.46 Dat Mansholt slechts enkele moge
lijkheden zag om het inkomen van de boeren te verbeteren, bleek ook uit 
zijn radiorede van 9 januari 1948, waarin hij op de gevaren wees van een 
loon-prijsspiraal.47

Inmiddels ging de minister van Landbouw voort het kabinet tot steun 
aan de landbouw over te halen. Mansholt stelde eind januari 1948 in de 
REA voor om de melkprijs te herzien en een toeslag te geven op de lichte 
gronden. Het bleek dat dit voorstel door twee socialistische ministers aan
vankelijk werd bestreden: Drees, die bezorgd voor de loonontwikkeling elke 
melkprijsverhoging afwees; Lieftinck, die vond dat onrendabele bedrijven 
maar meer varkens en kippen moesten gaan houden. In meerderheid, 
uiteindelijk ook met steun van deze beide ministers, kwam de REA tot de 
conclusie dat de boeren op de lichte gronden een toeslag moesten krijgen. De 
betaling van deze toeslag weerspiegelde het coalitiekarakter van dit kabinet. 
Lieftinck heeft een extra-belasting op de hogere inkomens voorgesteld; Beel 
voelde hiervoor niets en wenste de agrarische sector te laten opdraaien voor 
de kosten. Een prijsverhoging, zoals Van den Brink wilde, was tegen het 
zere been van Drees. Van den Brink wees een extra heffing op het bedrijfs
leven af, omdat dat een grondige vernieuwing van het bedrijfsleven in de 
weg stond. Besloten werd om deels het geld te vinden in een verhoging van 
de inkomstenbelasting, deels in een verhoging van de ondernemingsbelas
ting. De totale kosten van dit pakket kwamen op 68 miljoen gulden. Afge
sproken werd ook dat de melkprijs zou worden verhoogd en dat de landar
beiderslonen - conform het advies van de Stichting van de Arbeid - zouden 
kunnen worden verhoogd tot 68 cent per uur (was: 64). Van den Brink en 
Lieftinck wensten aantekening van hun tegenstem tegen de verhoging van 
de uurlonen van landarbeiders. Ten aanzien van alle andere punten was 
men het gemakkelijk eens geworden over het pakket dat in de onderhande
lingen met de Stichting voor de Landbouw ingébracht zou worden.48 Op 6 
februari 1948 deed Beel aan de Stichting een brief toekomen met de uitnodi
ging over het pakket regeringsvoorstellen te komen praten.49

Op 10 en 13 februari 1948 kwamen in het ministerie van Algemene Zaken 
een regeringsdelegatie, waarvan Beel, Drees, Lieftinck en Mansholt deel 
uitmaakten, en een delegatie van de Stichting voor de Landbouw, waarin 
ook de (KVP) Kamerleden Smits van Oyen, Droesen en Groen vanwege hun

1602



Par. IV. Drie interpellaties over de prijsbeschikkingen van Mansholt

functies bij de KNBTB en de organisaties van kleine boeren en tuinders wa
ren opgenomen, bijeen. De Stichting wenste een overbruggingstoelage voor 
de kleine bedrijven op alle gronden, behalve zeeklei, voor 1946 en 1947, een 
compensatie toeslag voor het jaar 1947 (vanwege de slechte zomer), een na
betaling voor de melk over het grootste deel van 1947 en een nabetaling 
voor groenteprijzen. De Stichting voor de Landbouw was overtuigd van de 
achterstand van de gemiddelde land- en tuinbouwer in de inkomensont
wikkeling na de oorlog; de regering stelde zich op het standpunt dat bij de 
armoede van het land ook van de land- en tuinbouw offers mochten wor
den gevraagd. Zij zag derhalve geen mogelijkheid aan alle wensen van de 
Stichting tegemoet te komen. De adviseurs van de regering stelden in het 
overleg met de Stichting dat de boeren en tuinders niet efficiënt genoeg pro
duceerden door te veel veevoer en te veel arbeiders in de productie te ge
bruiken. Voorzitter Louwes van de Stichting voor de Landbouw betoogde, 
met de cijfers van het LEI in de hand, dat alle boeren en tuinders door de te 
lage prijzen getroffen waren. De land- en tuinbouw kon volgens hem slechts 
meewerken aan het regeringsbeleid bij de voedselvoorziening van het land 
tegen redelijke prijzen en bij de exportinspanning, indien de regering con
structief zou handelen en een behoorlijke beloning aan de land- en tuin
bouwers in het vooruitzicht kon stellen. Ook op het punt van de gelijke be
taling tussen landarbeiders en industriearbeiders divergeerden de menin
gen. De Stichting stelde een verhoging tot 70 cent per uur voor, maar dat 
werd door de regering afgewezen. Vooral Drees was mordicus tegen een 
dergelijke gelijktrekking met het laagste industrieloon. Hij betoogde dat de 
kosten van de landarbeiders toch al waren opgelopen door de premies voor 
het bedrijfspensioenfonds.50

Na het overleg heeft de REA zich op 25 februari 1948 nader beraden over 
hetgeen voor de land- en tuinbouw moest geschieden. Uitgangspunt bleef 
voor de regering dat stabilisatie van de lonen en prijzen voorop moest 
staan. Dit betekende dat verhoging van de prijzen van levensmiddelen 
moest worden vermeden. Een correctie op het prijsbeleid in de landbouw 
zou alleen dan kunnen worden aanvaard, wanneer hiermede een recht
vaardiger verdeling van het nationale inkomen zou kunnen worden be
reikt en de spanning tussen lonen en prijzen niet zou worden vergroot. Ook 
al had Mansholt in de onderhandelingen met de Stichting voor de Land
bouw taai vastgehouden aan de regeringsvoorstellen, toch zei hij in dit 
regeringsberaad voor een deel de klachten van de Stichting over de onvol
doende prijzen voor agrarische producten in 1947 te kunnen aanvaarden. 
Hij meende dat toeslagen voor 1947 en ook voor 1948 - niet voor 1946, dat 
volgens hem gemiddeld een goed jaar was voor de land- en tuinbouw - ge
wenst waren. De medewerking van de georganiseerde landbouw aan het re
geringsbeleid was volgens hem dit offer waard. Hij kwam op een hoger be
drag uit voor alle compensaties en toeslagen dan aanvankelijk was geraamd 
(87 miljoen in plaats van 68 miljoen), maar in dit bedrag was tevens een 
toeslag voor 1948 verrekend.
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De REA wilde het voorstel van Mansholt voor dit bedrag en de verdeling 
over de verschillende soorten landbouwprijzen - hier verderop aan te geven
- wel billijken. De vraag was wel hoe dit bedrag moest worden opgebracht, 
want het door Lieftinck in herinnering gebrachte voorlopige besluit om de 
inkomsten- en ondernemingsbelasting te verhogen bleek in deze definitieve 
ronde op verzet in de ministerraad te stuiten. Beel bleek nu niets te voelen 
voor verhoging van de inkomstenbelasting; de ondernemingsbelasting 
vond in Van den Brink een fel tegenstander en in Drees een warm voor
stander. Uiteindelijk werd toch besloten om de ondernemingsbelasting te 
verhogen - Van den Brink wenste aantekening hiertegen te hebben gestemd
- alsook de tabaksaccijns en het weeldetarief van de omzetbelasting. Een 
wetsontwerp van deze strekking is op 22 mei 1948 bij de Tweede Kamer in
gediend en verscheen, na amendering door Lucas (KVP) om de tijdelijkheid 
van deze belastingverhogingen vast te leggen (2 jaar), eind december 1948 in 
het Staatsblad.51

Op 1 maart 1948 stuurde Beel aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 
naar aanleiding van de motie van orde van Groen, een beknopt overzicht 
van de besluiten van de regering in aansluiting op het overleg van de rege
ring met de georganiseerde boeren- en tuindersstand. De melkprijs en een 
aantal akkerbouwprijzen zouden worden verhoogd, ook om de verhoging 
van de basisuurlonen van de landarbeiders te kunnen betalen. In het bij
zonder ten behoeve van bepaalde melkveehouders en van bedrijven op de 
lichtere gronden werden de volgende toeslagen bepaald: een toeslag van 17 
miljoen gulden ter compensatie voor de onvoldoende uitkomsten van 
melkveehouderijen door de slechte zomer van 1947; een toeslag van 40 
miljoen voor de in 1947 onvoldoende bedrijfsuitkomsten van bepaalde be
drijven op de lichtere gronden; een toeslag van 11 miljoen voor 1948 voor 
dezelfde groep bedrijven; een toeslag van 18 miljoen ter ondersteuning van 
de onvoldoende melkprijs voor bedrijven op lichtere gronden in de periode 
november 1947-oktober 1948; een toeslag van 1 miljoen voor bepaalde tuin
ders op zeer slechte gronden (de z.g. venen). De regering wees nadrukkelijk 
een compensatietoeslag voor onvoldoende bedrijfsuitkomsten van kleine 
bedrijven op lichtere gronden over 1946 af; eveneens werd niet ingegaan op 
de wens van de Stichting voor de Landbouw - zoals ook tot uiting gekomen 
in de motie-Groen, - naar een uitbreiding van de vergoedingsregeling voor 
groenten in 1947.52

De Stichting voor de Landbouw was in een eerste reactie officieel teleur
gesteld. Aan het parlement liet de Stichting echter weten ook dankbaar te 
zijn, zij het niet voldaan. Achteraf bezien was de actie van het parlement 
zeer succesvol: het jaarverslag van de Stichting voor de Landbouw over 1948 
was daar zeer positief over.53 De Tweede Kamer is op de serie beslissingen 
van de regering na de onderhandelingen met de Stichting voor de Land
bouw niet meer teruggekomen in de periode-Beel. Alleen de Eerste Kamer 
was door de verlate behandeling van de begroting voor Landbouw in staat 
commentaar te geven op deze beslissingen. Enkele senatoren bleven onte
vreden. Verhey (KVP) en Biewenga (ARP), beiden van het "groene front” -
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Biewenga had aan het overleg met de regering als adviseur van de Stichting 
voor de Landbouw deelgenomen meenden dat de regering onvoldoende 
aan de wensen van de land- en tuinbouw tegemoet was gekomen. De nieu
we prijsbepalingen voor 1948 kenden immers naast verhogingen ook verla
gingen voor een aantal akkerbouwproducten, zodat volgens deze twee spre
kers het beleid even schriel bleef als het voordien was. Mansholt heeft in 
zijn antwoord op 11 maart 1948 er op gewezen dat bij de prijsstelling de be
langen van producenten en van consumenten, van het gehele economische 
en sociale leven in Nederland, zorgvuldig moesten worden afgewogen. 
"Prijszetting zonder meer betekent in wezen niets." Alleen productiviteits- 
vergroting zou hogere welvaart in het gehele land kunnen verschaffen. Elke 
groep achtte zich volgens Mansholt bij de verdeling van het nationale in
komen benadeeld. Als men echter de klachten kritisch bekeek, bijvoorbeeld 
met behulp van accountantsrapporten, bleek het vaak met de hulpbehoe
vendheid van vele kleine ondernemers minder slecht gesteld dan aanvan
kelijk uit de klachten zou kunnen worden geconcludeerd. Dat de regering 
had besloten tot compensatie aan boerenbedrijven had te maken met de we
tenschap dat veel bedrijven op lichtere gronden als gevolg van gebrek aan 
kunstmest en veevoeder niet tot een volledige bezetting konden komen. De 
bedrijfsuitkomsten van deze bedrijven erkende Mansholt als op dat mo
ment te laag. De regering erkende ook dat de melkprijs in 1947 te laag was 
geweest gelet op de schade in de meeste bedrijven door de grote droogte. In 
het algemeen echter wilde Mansholt blijven streven naar een situatie waar
bij de compensatiemaatregelen overbodig zouden worden, door productivi- 
teitsvergroting, coöperatief gebruik van landbouwwerktuigen en sanering 
van te kleine bedrijven.54

Met dit korte debat in de Eerste Kamer was een einde gekomen aan een 
van de meest klemmende problemen voor Mansholt in de periode-Beel. 
Het kabinetsbeleid had Mansholt aanvankelijk onvoldoende ruimte gelaten 
om met de Stichting voor de Landbouw tot prijsregelingen en compensaties 
te komen die rekening hielden met de buitengewone omstandigheden in 
1947. Mansholt zelf heeft, anders dan de buitenwacht dacht, de Stichting 
voor de Landbouw in haar eisen grotendeels tegemoet willen komen. Het 
beroep van de Stichting voor de Landbouw, na de mislukte aandrang op de 
minister van Landbouw om tot een herziening van de prijzen en tot een 
compensatieregeling te komen, op de Tweede Kamer leidde tot het initiatief 
van Vondeling, die daarmede ongetwijfeld het imago van de PvdA als partij 
waar ook de boerenbelangen redelijk veilig waren heeft willen opvijzelen. 
Zijn initiatief werd echter blijkens de motie-Groen overgenomen door het 
brede professionele "groene front" dat vooral in de confessionele partijen 
was vertegenwoordigd en zich moest sterk maken voor het behartigen van 
het boeren- en tuindersbelang. De massieve druk van de volksvertegen
woordiging om onderhandelingen met de Stichting voor de Landbouw te 
openen over enige vormen van steun aan de land- en tuinbouw gaf Mans
holt gelegenheid het kabinet onder druk te zetten akkoord te gaan met een 
bepaald pakket van maatregelen. Naar buiten toe moet de hele kwestie van
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de landbouwprijzen de indruk hebben gewekt van een socialistische mi
nister van Landbouw die zijn schriel beleid onder druk van de Tweede Ka
mer heeft moeten bijstellen. Het zal de aanhang onder de boeren en tuin
ders voor de PvdA er niet sterker op hebben gemaakt.

Overigens was Mansholt zeker geen voorstander van een blijvend sys
teem van prijsbepalingen door de overheid. Als socialist billijkte hij dit sys
teem slechts als onderdeel van een rechtvaardige verdeling van redelijk ge
prijsde agrarische producten onder de bevolking. Naarmate de ergste nood 
was gelenigd en de schaarste aan voedsel afnam, streefde hij er naar om zo
veel mogelijk agrarische producten in prijs vrij te maken, waardoor het 
stelsel van prijsgaranties en afzetgaranties kon verdwijnen en de overheid 
minder aansprakelijk zou worden gesteld voor het inkomensniveau van de 
boeren en tuinders. De ondernemers in de agrarische sector zouden door de 
grotere vrijheid worden gedwongen voor de markt in binnen- en buiten
land te produceren en zelf de risico's moeten dragen. Zo was Mansholt een 
voorstander van het loslaten van de aardappelprijzen, toen dit in juni 1948 
in de REA aan de orde kwam.55 De prijscontroledienst en de distributie
dienst waren ook zeer kostbare instanties, die zo snel mogelijk moesten 
worden geliquideerd. In zoverre was de socialist Mansholt een warm voor
stander van de markteconomie, waarbij de overheid er slechts voor had te 
zorgen dat de land- en tuinbouw aan deze economie deel kon nemen. In dat 
licht moeten ook zijn steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw uit 
maart 1948 worden gezien: het ging om tijdelijke hulp voor de land- en 
tuinbouw als gevolg van de overheidsbemoeiing met de prijzen. De be
perkte toelageregeling voor bepaalde groepen producenten (slechte gronden) 
voorkwam een algemeen productie-overschot: de markt bleef richtsnoer. 
Liquidatie van bedrijven op slechte gronden werd voorlopig voorkomen.

Hieraan moet worden toegevoegd, dat Mansholt in zijn beleid om slechts 
tijdelijk financiële overheidshulp aan de land- en tuinbouw te verlenen ook 
internationale factoren meewoog. Het protocol van Chateau d'Ardennes 
(1948) immers noodzaakte de Nederlandse landbouwpolitiek zich te oriën
teren op die van de twee partners in de Benelux, België en Luxemburg. In 
deze twee landen kende men geen vorm van bedrijfs- en marktordening als 
in Nederland bestond sedert de invoering van de landbouwcrisiswetgeving 
en de daarop gebaseerde verordeningen en bepalingen. Wilde men een eco
nomische unie ook bereiken op het belangrijke terrein van de land- en 
tuinbouwproducten dan moest het subsidiesysteem op de consumenten
prijzen worden gewijzigd en de rantsoenering beëindigd. Al in 1947 was de 
landbouw het grote struikelblok gebleken in de totstandkoming van een 
veel eenvoudiger douane-unie. Door de land- en tuinbouwkwestie min of 
meer buiten de opzet van deze Beneluxdouane-unie te plaatsen gelukte het 
deze douane-unie op gang te brengen. De centrale politiek van de drie aan
gesloten landen was er echter op gericht ook op dit gebied eenwording bin
nen de Benelux te bereiken. Het streven naar een Benelux-landbouwpolitiek 
onderstreepte nog eens te meer de noodzaak voor de Nederlandse landbouw 
zo efficiënt mogelijk te produceren, waardoor - ook zonder toeslagen en
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subsidies - de producten blijvend lager in prijs konden zijn dan die in België 
en Luxemburg. Dat deze politiek al enkele jaren later succes had en de Zui
derburen zou dwingen tot speciale maatregelen om hun producenten op het 
platteland te beschermen kon niet onmiddellijk worden voorzien, maar be
wees wel de juistheid van het in Nederland gevoerde land- en tuinbouwbe
leid zoals dat - ondanks de regelmatige kritiek vanuit de rijen van het 
"groene front” in de Staten-Generaal - toch door de volksvertegenwoordi
ging werd gedragen.
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lage prijzen voor de zomermelk op 2  juli 1947, resp. vel 1 1 2  en 1 1 1 , antw. Mansholt, 4 resp. 6  

aug. 1947, p. 229, vel 112.
Voor Vondeling: KHA  1979, p. 864; J. Bosmans, Anne Vondeling, in: J. Charité (red.), Biogra
fisch Woordenboek van Nederland, dl. II, Amsterdam 1985, pp. 588-590. Zie verder: A. Von
deling, De bedrijfsvergelijking in de landbouw. Een economisch-statistische studie, Wage- 
ningen 1948; idem, Nasmaak en voorproef, Amsterdam 1968 en idem, Tweede Kamer: lam 
of leeuw?, Amsterdam 1977^.

3 3  Zo het orgaan Boer en Tuinder van de LLTB, waarvan het Kamerlid Groen (KVP) 
voorzitter was, op 26 juli 1947. Zo "Ons Platteland", van de CBTB, waarvan Van den Heuvel 
(ARP) voorzitter was, aug. 1947. De Volkskrant van 17 sept. 1947 had een wilde actie van de 
boeren voorspeld.

3 4  Vondeling, TK 24 sept. 1947, pp. 55 II- 60 I. Inzake het bodemegalisatiefonds: op 29 okt.
1948 heeft Mansholt een commissie o.l.v. Vondeling ingesteld ter bestudering van de vraag 
of instelling van een bodemegalisatiefonds een oplossing kon zijn voor het vraagstuk van 
het verschil in bedrijfsuitkomsten van landbouwbedrijven op goede en slechte gronden. 
Leden waren: W.J. Droesen, lid TK; dr. j. Horring, dir. LEI; prof.dr. P.B. Kreukniet, hoogl. te 
Groningen; prof.mr. C.H.F. Polak, hoogl. te Wageningen; J. Takken, oud-dir. belastingen; ir. 
H. Vos, lid TK s. 1948 voor PvdA; secr. dr. ir. M.J. Boerendonk, hfd. afd. Grond-Pachtzaken 
van min. v. LVV.

3 5  Antw. Mansholt, a.v., pp. 60-64.

36  Motie-Vondeling, TK 25 sept. 1947, pp. 79-80.

3 7  Zie de reacties van Van den Heuvel, a.v., pp. 81-83; De Ruiter, pp. 83 II- 85 I; Den Hartog, 
pp. 85-871; Van Dis, pp. 9711-98; Borst, pp. 91-93 I.

3 8  Van der Weijden, a.v., pp. 87-89; Droesen, idem, pp. 93-95; Groen, pp. 95-97 I, alwaar motie. 

3  ̂Mansholt, a.v., pp. 98 II- 103.

4 0  Stemming over de moties: TK 26 sept. 1947, pp. 112 11-113.

41 Ontleend aan de notulen REA 29 jan. 1947, pt. 3, akkerbouwprijzen; idem, 9 april 1947, pt.
3 melkprijzen 1947; idem, 10 sept. 1947, pt. 4: Mansholt bereid hogere prijzen toe te staan, en 
idem, 24 sept. 1947, pt. 3.

4 2  Jaarverslag Stichting voor de Landbouw 1947, p. 19.

4 3  REA 12 nov. 1947, pt. 3; ook: aantekening 2, par. VI van hoofdstuk VI.

4 4  Groen, TK 16 dec. 1947, pp. 814 II- 815 I; De Ruiter, p. 823 I; Van den Heuvel, pp. 829-830; 
Den Hartog, p. 820 I; Borst, pp. 816-819 I. Het artikel van W.J. Droesen, Het prijsbeleid in de 
Land- en Tuinbouw, in: K.S.M . 1 (1947-1948), pp. 282-287. Volgens Droesen had de KVP veel 
vragen gekregen over het feit dat niet de KVP een interpellatie over het landbouwprijsbeleid 
had aangekaart. Droesen verklaarde op p. 282 dat de KVP aanvankelijk had getracht met 
enkele ministers eerst een gesprek te hebben, omdat men niet alleen Mansholt schuldig 
achtte aan de situatie. Men was toen verrast door het initiatief van de PvdA.

4:5 Vondeling, 18 dec. 1947, TK p. 883 II.

4 6  Mansholt, a.v., pp. 883 II- 885.

4 7  KHA p. 7443, nr. 865, jan. 1948.

4 8  REA 21 jan. 1948, pt. 3; REA 4 febr. 1948, pt. 3.

4  ̂ Jaarverslag Stichting voor de Landbouw over 1948, ’s-Gravenhage, z.jr., p. 17.

5 0  Notulen REA 10 en 13 febr. 1948. Aan het overleg namen deel: Beel, Drees, Lieftinck, 
Mansholt, vergezeld van adviseurs: drs. G. Brouwers, dir. gen. v.d. Prijzen, ministerie van 
Econom ische Zaken; ir. J.A .P. Franke; ir. J.S. Keyser, wnd. dir. gen. van de
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Par. IV. Drie interpellaties over de prijsbeschikkingen van Mansholt

voedselvoorziening; prof. Koopmans, adviseur van Financiën; dr. T.P. Kooy, secr. gen. Ec. 
Zaken; ir. C. Maliepaard, van het dir. gen. van de Prijzen en ir. C.Staf, van het dir. gen. v.d. 
Landbouw. Van Stichtingszijde: het DB, H.D. Louwes, mr. W. Rip, secr. Christ. Boeren en 
Tuindersbond; F.J.M. Smits van Oyen, voorz. KNBTB; J. Lageveen, voorz. Alg. Nedl. 
Landarbeidersbond; C.J. van der Ploeg, voorz. Kath. Landarbeidersbond; C.J. van Mastrigt, 
voorz. Nedl. Christ. Landarbeidersbond; adviseurs A.W. Biewenga (Soc. Zaken), R. Visser 
(Veehouderij), ir. M.A. Geuze (Akkerbouw), dir. ir. W.J. Droesen (Kleine boeren), J. Groen 
(Tuinbouw) en ir. C.P.F. Royackers, alg. secr..

51 REA 25 febr. 1948, pt. 5. Op 22 mei 1948 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp inge
diend tot verhoging van de opbrengst van enkele belastingen (tabaksaccijns, weelde- 
goederen, ondernemingsbelasting) ter dekking van de toeslagen voor de landbouwbedrijven 
op de lichte gronden voor de jaren 1947 en 1948 (tot.: 85 miljoen), HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 
839. Het Voorlopig Verslag van 15 juli 1948 gaf aan dat de KVP moeite had met deze 
belastingverhogingen. De kosten konden worden gedekt uit de meevallende opbrengsten 
van 1948. De Mem. v. Antw. van 24 sept. 1948 wees dit voorstel af (HTK 1948-1949 Bijlagen 
nr. 839 stuknr. 5). Bij de behandeling van dit wetsontwerp in de plenaire zitting van de TK 
op 18 nov. 1948 heeft Lucas (KVP) aangedrongen op tijdelijkheid van deze verhogingen. 
Zijn amendement daartoe strekkende werd met 49-20 (PvdA-Gerbrandy) aangenomen. De 
verhoging zou gelden voor 1949 en 1950, waarbij Lucas vooral het oog had op een mogelijke 
unificatie van de tarieven in Beneluxverband, waarvan de Unie op economisch gebied 
verwacht werd op 1 jan. 1950 in te gaan. Lieftinck heeft dit voorstel niet echt willen 
blokkeren. Het wetsontwerp werd z.h.st. aangenomen met alleen de aantekening dat de CPN 
werd geacht te hebben tegengestemd (bezwaren tegen bestemmingsbelasting; verhoging 
tabaksaccijns tast koopkracht arbeidersgezinnen aan). Zie TK 18 nov. 1948, pp. 321 I- 338. In 
EK 14 dec. 1948, pp. 83 II- 91, z.h.st. aangenomen, met weer stemmen van de CPN bij 
aantekening tegen. De wet is vastgesteld op 15 december 1948, Stbl. I. 546.

5 2  Zie de brief met bijlage van 1 maart 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 743, stuknr. 1. De 
minister van Landbouw is later met een uitvoerige berekening gekomen, d.d. 21 april 1948, 
idem, nr. 743, stuknr. 2. De becijfering van de totale bedragen klopt niet, zoals er wel meer 
vergissingen in dit stuk zitten (b.v. de toeslag voor bedrijven op de zandgronden voor 1948- 
1949, moet zijn: 1947-1948). De totale bedragen komen uit op 8 6  miljoen plus 1 miljoen voor 
de tuinders op de z.g. venen. Overal is sprake van 85 miljoen. Ik houd het op 87 miljoen. Zie 
ook: Jaarverslag Stichting voor de Landbouw 1948, pp. 17-21.

53 Jaarverslag Stichting voor de Landbouw 1948, p. 21.

54 Zie Verhey, EK 11 maart 1948, pp. 287-288; Biewenga, pp. 293-294; Mansholt, pp. 300-301.

5 5  Zie REA 12 mei 1948, pt. 7; idem, 30 juni 1948, pt. 5.
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