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EEN WOORD VOORAF

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) dankt zijn ontstaan 
aan de bijzondere belangstelling van prof. mr. F.J.F.M. Duynstee voor de po
litiek en haar historische wortels en achtergronden. Deze hoogleraar staats
recht en commentator van de parlementaire ontwikkelingen, liet zich door 
de hoofdrolspelers informeren en schreef ondermeer het standaardwerk: De 
kabinetsformaties 1946-1965. De beschrijving van de opeenvolgende forma
ties vulde hij aan met 'enige lotgevallen' van het betreffende kabinet. Deze 
'lotgevallen' waren vrij willekeurig gekozen en de beschrijving ervan va
rieerde van uitvoerig tot zeer beknopt. Zij verrieden de ambitie van 
Duynstee om de naoorlogse parlementaire geschiedenis te (doen) beschrij
ven bij wijze van vervolg op de publikaties van Van Welderen Rengers en 
Oud.

In 1970 wist prof. Duynstee de Juridische Faculteit van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen te overtuigen van de wenselijkheid om een cen
trum voor parlementaire geschiedenis in het leven te roepen, dat zich meer 
in het bijzonder met de beschrijving van het doen en laten van het parle
ment onder de opeenvolgende kabinetten zou belasten. De inmiddels toe
gankelijke notulen van de ministerraad zouden naast de Handelingen van 
de Staten-Generaal de belangrijkste bronnen vormen voor onderzoek en 
beschrijving. Nog in 1970 begon dr. J. Bosmans aan het onderzoek van de 
periode Schermerhorn-Drees (1945-1946), terwijl een jaar later dr. M.D. 
Bogaarts de periode Beel (1946-1948) entameerde. ZWO was bereid gevon
den om dat laatste project voor vier tot vijf jaar te subsidiëren. In 1977 ver
scheen het eerste deel in de reeks en wel van de hand van Bosmans en 
Duynstee (756 pag.) In datzelfde jaar benoemde de faculteit dr. P.F. Maas, die 
de dagelijkse leiding van het CPG opgedragen kreeg en bovendien de be
schrijving van de periode Drees (1948-1958) voor zijn rekening zou nemen. 
De juridische faculteit had inmiddels ingestemd met een meerjaren-pro- 
gram, waarin voor het CPG een bezetting voorzien was van twee senior- en 
twee junior-medewerk(st)ers.

Eind 1977 schreef Maas een rapport betreffende selectie en planning voor 
de 'periode Drees-Van Schaik (1948-1951). Met gebruikmaking van de opge
dane ervaring en deskundigheid en door toetsing van het bronnenmateri
aal aan een aantal selectiecriteria, was een voorlopige inventarisatie ge
maakt van onderwerpen, die voor nader onderzoek in aanmerking kwa
men. Het rapport werd aan een aantal deskundigen toegestuurd met het 
verzoek de selectie van commentaar te voorzien. Prof. dr. N. Cramer, prof. 
dr. L Schöffer, prof. dr. I. Lipschits, prof. dr. S.E. van der Wal en dr. W. Drees 
sr. reageerden doorgaans positief. Wel waarschuwde een enkele deskundige 
voor de verpletterende omvang van het primaire bronnenmateriaal én
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voor het gevaar van 'integrale' c.q. 'totale' geschiedschrijving als teveel 
aandacht geschonken zou worden aan de partijpolitieke en maatschappe
lijke context van de parlementaire bemoeienis.

Toen het onderzoeksplan gereed was, kon de benodigde tijd voor de uit
voering vrij nauwkeurig berekend worden. De uitkomst verwekte enige 
verbijstering. Enkel de bewerking van bronnenmateriaal en literatuur zou 
tenminste tweeëntwintig mensjaren vergen. Voor de schrijffase moest 
tenminste op nog eens tien mensjaren gerekend worden. Na ampel beraad 
besloot de staf dat een rigoureuze beperking van de onderwerpen, zonder 
voorafgaand en tijdrovend vooronderzoek, zich niet verdroeg met de doel
stelling: een parlementaire geschiedenis die recht zou doen aan de veelzij
dige bemoeienis van het parlement en die bovendien wetenschappelijk 
verantwoord diende te zijn. Zomaar een reeks onderwerpen laten vallen 
zou niet of onvoldoende te verdedigen zijn bij handhaving van de doelstel
lingen. Een dergelijke ingreep zou leiden tot vrij willekeurige 'capita se
lecta' zonder de mogelijkheid van een brede evaluatie van de parlemen
taire verantwoordelijkheid voor wetgeving en bestuur.

Een en ander noopte tot langdurige en intensieve teambesprekingen over 
de vraag wat de beste, dat wil zeggen de meest effectieve methode van wer
ken was met als achtergrond de vraag naar de essentie van parlementaire 
geschiedschrijving en derhalve naar een heldere probleemstelling en toe
pasbare selectiecriteria. Ook de bespreking van concept-teksten van Bogaarts 
onder leiding van Duynstee stond permanent onder zware druk van de 
prangende vraag: kan het niet anders en vooral sneller? Deze druk bracht 
Bogaarts ertoe zijn ambitieuze opzet, zoals deze door de Stichting voor 
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) was goedgekeurd, steeds meer 
af te slanken en zich voornamelijk te beperken tot het primaire bronnen
materiaal en de onmisbare literatuur.

Een tweede rapport van Maas over de vooruitzichten van het project 
Drees-Van Schaik sloot in zoverre de interne discussie af dat hij aan 
Duynstee en het faculteitsbestuur liet weten dat met de beschikbare perso
nele middelen de verschijning van de delen Drees onverantwoord lang op 
zich zou laten wachten. Hij verzocht het bestuur van de faculteit een keuze 
te maken uit een drietal opties: 1) Liquidatie van het CPG, dat uiteindelijk 
voor de faculteit der rechtsgeleerdheid een perifeer onderzoeksinstituut 
was. 2) Wijziging van de doelstelling van het CPG in dier voege dat de am
bitie om een algemene en brede parlementaire geschiedenis te schrijven ge
heel losgelaten zou worden ten faveure van deelstudies e.d. 3) Verdub
beling van de personeelsterkte indien de faculteit de oorspronkelijke doel
stelling wilde handhaven. Het faculteitsbestuur verenigde zich met de con
clusies en koos vooralsnog voor de 'verdubbelings-optie', mits daarvoor ex
terne financiering gevonden kon en zou worden. Deze keuze kon niet ver
hinderen dat de beide andere opties boven de markt bleven hangen, vooral 
op momenten dat de faculteit moest bezuinigen, terwijl bovendien de ex
terne financiering lang op zich liet wachten.

Ondertussen had het CPG zich verzekerd van de bijstand van een Raad 
van Advies, waarin zitting hadden de hoogleraren A.F. Manning en A.M.
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Donner, en voorts ex-premier P.J.S. de Jong, H.J.L. Vonhoff, drs. E. van 
Thijn, in 1981 opgevolgd door dr. D. Dolman, dr. G.W.B. Borrie en P. 
Jongeling. Deze Raad beoordeelde de jaarstukken en programma’s en stond 
het CPG met raad en daad ter zijde waarvoor een woord van bijzondere 
dank en erkentelijkheid op zijn plaats is. De Raad van Advies, het facul
teitsbestuur en het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen (KUN) gingen eind 1979 akkoord met een reeks voorstellen van 
Duynstee en Maas, die ondermeer voorzagen in de opbouw van een multi
disciplinair onderzoekscentrum onder eigen wetenschappelijke en dage
lijkse leiding in de vorm van een bijzonder hoogleraar. Een nationale stich
ting zou als buffer tussen overheid en geschiedschrijvers fungeren voor het 
geval de overheid de gevraagde subsidie van ƒ400.000 zou toekennen. Het 
bestuur van de Stichting zou toezicht houden op de besteding van de mid
delen en de voortgang van de projecten. De faculteit verbond zich met deze 
voorstellen tot de bekostiging van twee senior-medewerkers en een junior- 
medewerker, anderhalve formatieplaats voor de benodigde administratieve 
ondersteuning, huisvesting en kantoorbehoeften. De voorstellen werden al
lereerst voorgelegd en besproken met de fungerende voorzitter van de 
Tweede Kamer, Dolman, die geheel de wenselijkheid onderschreef van een 
wetenschappelijk verantwoorde parlementaire geschiedschrijving over de 
periode na 1945. Op zijn initiatief nam het parlement een p.m.-post van 
ƒ100.000 in zijn begroting op ten gunste van de voorgenomen herstructue- 
ring en uitbreiding van het CPG. Ook premier Van Agt en vice-premier 
Wiegel lieten desgevraagd weten de voorstellen van het CPG te ondersteu
nen wegens het grote politieke en maatschappelijke belang van het onder
zoek zoals het CPG dat voorgesteld had.

Het plotselinge en zeer betreurde overlijden van Duynstee in 1981 en het 
uitblijven van enigerlei beslissing over de subsidie-voorstellen schiepen 
een uiterst onzekere situatie rond het voortbestaan van het CPG. In overleg 
met de dekaan van de faculteit, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, werd be
sloten het project-Drees te bevriezen in afwachting van de finale besluit
vorming over subsidie-aanvraag, doelstelling en voortbestaan van het CPG. 
De faculteit bevroor de vervulling van vacatures waardoor 'de facto' enkel 
Bogaarts en Maas nog werkzaam waren aan het CPG. De laatste publiceerde 
nadien o.m. Kabinetsformaties 1959-1973, waarvoor Duynstee al enig voor
bereidend werk had verricht en een reeks artikelen en columns, terwijl 
Bogaarts doorwerkte aan het project-Beel, onder supervisie van prof. mr. C. 
Kortmann en later ook van prof. Manning als co-promotor. In zijn laatste 
bijeenkomst op 29 augustus 1982 besloot het kabinet-Van Agt-III de subsidie
aanvraag onder bepaalde voorwaarden te honoreren. Premier Van Agt 
lichtte op de persconferentie deze historische daad toe door ondermeer naar 
de p.m.-post van het parlement te verwijzen. Hij noemde het kabinetsbe
sluit een 'hommage' aan de allerwege betreurde Duynstee.

De opeenvolgende ministers van Onderwijs en Wetenschappen, dr. A. 
Pais, dr. J. van Kemenade en drs. W. Deetman toonden daadwerkelijke be
langstelling voor de verwezenlijking van de CPG-plannen. Zo stelde O en 
W in 1982 alvast ƒ200.000 ter beschikking van de faculteit bij wijze van
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voorschot en met de bedoeling het voortbestaan van het CPG te verzekeren. 
Deze geste, voorbereid door de directeur-generaal van Wetenschapsbeleid, 
dr. E. van Spiegel, kon niet beletten dat de faculteit ernstig overwoog het 
CPG te liquideren als het College van Bestuur zou volharden in zijn voor
nemen fors te bezuinigen op het facultaire budget. De voorzitter van het 
CvB, ir. W.C.M. van Lieshout voorkwam liquidatie door een geclausuleerde 
tegemoetkoming aan de faculteit. Ook nadien zou het CvB zich metterdaad 
inzetten voor het voortbestaan van het CPG. Ongeveer tegelijkertijd (1983) 
consulteerde het ministerie van O en W tal van gezaghebbende instanties 
over het voornemen in Nijmegen een min of meer 'nationaal' onderzoeks
instituut voor de parlementaire geschiedenis te vestigen. ZWO, de Stichting 
voor Historisch Onderzoek, de Rijkscommissie Vaderlandse Geschiedenis 
en de Coördinatiecommissie voor de bestudering van de parlementaire ge
schiedenis erkenden eenstemmig het belang van de voorgestelde projecten, 
maar verschilden onderling van mening over prioriteit, vestigingsplaats, 
bestuurlijke vormgeving en haalbaarheid.

Uiteindelijk bleef de afronding van het CPG-dossier steken op de bezwa
ren van de Koninklijke Nederlandse Akademie van W etenschappen 
(KNAW) tegen de voorgestelde structuur van het CPG. De KNAW liet zich 
zeer welwillend uit over het Centrum: 'Het betreft hier een belangwekkend 
initatief ten behoeve van de parlementaire geschiedenis en er bestaat in de 
kring van de Akademie veel waardering voor het wetenschappelijk onder
zoek dat het CPG verricht.’ (KNAW, 1984). De Akademie wenste öf een 
zuiver facultair instituut öf een waarlijk nationaal onderzoekscentrum. 
Zolang de bezwaren tegen de tweeslachtigheid van de voorgestelde struc
tuur, uitkomst van een lange en moeizame voorgeschiedenis, niet wegge
nomen waren, weigerde de Akademie mee te werken aan de oprichting 
ener stichting, waartoe de minister van O en W haar uitgenodigd had. Pas 
medio 1986 hakte minister Deetman de knoop door. De Raad van Advies 
van het CPG zou de stichting oprichten en tevens als bestuur gaan optreden. 
De minister koos voor een duidelijke scheiding van de bestuurlijke en we
tenschappelijke verantwoordelijkheden door de plaatsen in het bestuur te 
reserveren voor (ex-)politici en (ex-)bestuurders, bijgestaan door een 
Wetenschappelijke Raad van Advies (WRvA).

De oprichters, die tevens het eerste bestuur vormden van de Stichting 
Parlementaire Geschiedenis, waren drs. Y.P.W. van der W erff (voorzitter), 
dr. G.W.B. Borrie (vice-voorzitter), M. Bakker (secretaris en penningmees
ter), dr. D. Dolman en prof. dr. P.A.J.M. Steenkamp. Zonder onrecht te wil
len doen aan de inspanningen van de overige bestuursleden, mogen met 
name de secure en onophoudelijke werkzaamheid van Van der Werff ge
noemd worden. Het voorzitterschap bleek tot zijn verrassing aanzienlijk 
méér dan een sinecure. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor zijn mede
bestuurders, onder wie zijn opvolger, Borrie, en de opvolger van Dolman, 
Deetman. Ik overdrijf werkelijk niet als ik onomwonden erken dat zonder 
hun bereidheid zich zo nodig volledig voor het CPG in te zetten, datzelfde 
CPG niet de kans had gekregen de projecten naar behoren te voltooien. In 
nog sterker mate geldt dit voor prof. dr. A.F. Manning, die eerst als lid van
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de Raad van Advies, later in zijn hoedanigheid van lid van de Algemene 
Wetenschappelijke Leiding (AWL) van het CPG, het centrum met het volle 
gewicht van zijn deskundigheid en kennis van 'wetenschapsland' bijstond, 
óók op momenten dat de vooruitzichten uitermate somber waren. Op zulke 
momenten pleegt daadwerkelijke hulp schaars te zijn.

Tot leden van de Wetenschappelijke Raad van Advies werden benoemd 
prof. dr. N. Cramer, prof. dr. A.E. Kersten en prof. dr. I. Schöffer. Tezamen 
met prof. mr. O. Moorman van Kappen, voorzitter van de Algemene 
Wetenschappelijke Leiding van het CPG hebben zij de concept-teksten kri
tisch getoetst. Vooral door toedoen van de WRvA ontstond binnen de CPG- 
organen opnieuw een discussie over voortgang en methodiek met voor
alsnog weinig uitzicht op een verantwoord en bruikbaar alternatief. In 1989 
publiceerde Bogaarts drie volumineuze delen over het kabinet-Beel. Het 
laatste deel-Beel met o.m. de dekolonisatiepolitiek mag in 1992 tegemoet ge
zien worden.

In januari 1986 sloot de Stichting Parlementaire Geschiedenis een sa
menwerkingsovereenkomst met de KUN en de Juridische Faculteit. De 
overeenkomst voorziet in o.m. subsidiëring voor twaalf tot vijftien jaar 
met een tussentijdse totaal-evalutie van het CPG in 1993. In de loop van 
1986 kwam het CPG op de beoogde sterkte van zeven medewerk(st)ers en 
kon met de uitvoering van het project Drees-Van Schaik eerst goed begon
nen worden. Naar verwachting zullen de banden Drees-Van Schaik B en C 
nog in 1992 verschijnen. In dat geval zal het project Drees-Van Schaik bin
nen de gestelde termijn van vijf en dertig mensjaren voltooid zijn. Destijds 
was berekend dat met zeven full-time medewerk(st)ers in vijf jaar tijd het 
werk gedaan kon worden. Door allerlei omstandigheden waren steeds min
der dan zeven mensen beschikbaar. Aan dit deel over de periode 1948-1951 
werkten twee economen, twee historici en een historicus-jurist mee, zodat 
van een multidisciplinair onderzoek gesproken mag worden.

Tot zover een summiere schets van de voorgeschiedenis van deze publi- 
katie. Een goed verstaander zal begrepen hebben dat die voorgeschiedenis 
niet gemakkelijk is geweest. In dat licht past grote dankbaarheid t.o.v. een 
aantal betrokkenen. Daartoe gerekend worden de beide secretaresses van het 
CPG, mevr. R.R. de Valk en mevr. G.H.T. Janssen-Hoeven voor wie weinig 
of niets teveel was als publikaties van het CPG in de maak waren. Voor de 
co-auteurs, dr. J.M.M.J. Clerx, drs. P.G.T.W. van Griensven, mr. drs. J.C.F.J. 
van Merriënboer en drs. J.J.M. Ramakers spreekt een en ander vanzelf. 
Vooral Van Griensven en Van Merriënboer, moesten in relatief korte tijd 
en onder enorme druk hun bijdrage leveren. Dat kon enkel lukken dank zij 
de hulp van de overige teamleden, onder wie op de eerste plaats dr. Clerx, 
aan wie ik zo nodig de dagelijkse zorg voor het CPG kon overlaten.

Met dankbaarheid denken we ook terug aan de gastvrijheid en medewer
king van het departement van Algemene Zaken, waar wij de eerste jaren de 
notulen van de ministerraad raadpleegden. De secretaris-generaal, dr. D. 
Ringnalda en zijn opvolger mr. R.J. Hoekstra onderwezen mij in de fijne 
kneepjes van het politiek-ambtelijk verkeer in Den Haag. Ook op het 
Kabinet van de Koningin werd nimmer tevergeefs een beroep gedaan. Jhr.
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mr. W.H.D. Quarles van Ufford en drs. F.E.R. Rhodius gaven steeds blijk 
van respect voor de muze Kleio en haar gedienstigen. Volstrekt onmisbaar 
voor elke contemporaine historicus is het Algemeen Rijksarchief in Den 
Haag, waar dr. F.C.J. Ketelaar, drs. E. van Laar, mevrouw drs. E. van Anrooy 
en S.F.M. Plantinga alles in het werk stellen om de geschiedbeoefenaren be
hulpzaam te zijn bij hun speurtochten, vaak ook tijdelijk gesubsidieerde 
overlevingstochten, door de archieven. Ook het Katholieke Documentatie 
Centrum te Nijmegen, door dr. J. Roes zo vakkundig ingericht en geleid, 
verleende soepel alle medewerking.

Velen waren bereid de concept-teksten van kritisch commentaar te voor
zien. We noemden al de leden van de AWL en de WRvA, de hoogleraren 
Cramer, Kersten, Manning, Moorman van Kappen en Schöffer. Voorts ont
vingen we waardevolle informatie, kanttekeningen en correcties van de 
volgende personen: mevrouw dr. C.C. van Baaien (oud-medewerkster CPG, 
universitair docent Universiteit voor Humanistiek), dr. E.H. van der Beugel 
(voormalig secretaris van de REA, oud-directeur van het bureau van de re
geringscommissaris voor het Economisch Herstelprogramma en voormalig 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken), dr. H.W.J. Bosman (emeritus
hoogleraar geld-, krediet- en bankwezen, KUB), dr. J.R.M. van den Brink 
(oud-minister van Economische Zaken), drs. H. Burger (voormalig plv. di- 
recteur-generaal voor Fiscale Zaken), dr. W. Drees (oud-directeur voor de 
rijksbegroting en oud-thesaurier-generaal van het ministerie van Finan
ciën), mr. J.J.A.M. van Gennip (directeur wetenschappelijk bureau van het 
CDA), jhr. mr. M. van der Goes van Naters (voormalig voorzitter Tweede 
Kamer-fractie van de PvdA), drs. F. de Haan (lid stafbureau van het Di- 
rectoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening van het ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), drs. M.L. de Heer (voorzitter 
Algemene Nederlandse Zuivelbond), prof. dr. J.M.H.J. Hemels (hoogleraar 
communicatiewetenschappen UvA), drs. P. Kalma (directeur van de Wiardi 
Beekman Stichting), drs. R.A. Koole (universitair docent vakgroep politieke 
wetenschappen, RUL), mevrouw drs. A.M.J. Leemhuis (medewerkster vak
groep regionale en agronomisch-historische studiën, RUG), jhr. mr. E. van 
Lennep (voormalig thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën), 
dr. S.L. Mansholt (oud-minister van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening), drs. P.G.C. van Schie (wetenschappelijk medewerker prof. mr. 
B.M. Telders-Stichting), dr. Th.A. Stevers (emeritus-hoogleraar openbare 
financiën, KUB), dr. G.M.T. Trienekens (wetenschappelijk medewerker vak
groep geschiedenis, RUU), prof. dr. K.F.E. Veraghtert (hoogleraar econo
mische geschiedenis, KUB), J.P. Verheul (oud-plv. secretaris-generaal van 
het ministerie van Sociale Zaken, en Werkgelegenheid) en prof. dr. Joh. de 
Vries (historicus bij De Nederlandsche Bank en buitengewoon hoogleraar 
economische geschiedenis aan de KUB).

Voor hun bijdragen aan de totstandkoming van dit boek verdienen 
voorts vermelding: oud-CPG-medewerker mr. J.H.Th.M. Cuppen, drs. R.J.J. 
Stevens, F.L.M. Lafort, J.J.M. Beyersbergen (hoofd pers en voorlichting, 
KUN) en de student-assistenten Otto Poelen, Angeline Rasing, Elena 
Seferiadis, Bea Verbruggen en Ingeborg Verschuuren. De lay-out van dit
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boek werd verzorgd door W.H. Jansen, het register door J.Th.L.M. van 
Schijndel.

Rest mij de mededeling dat deze publikatie weliswaar de vrucht is van 
'teamwork', maar dat alle fouten en gebreken ten laste komen van de redac
teur, die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van dit 
boek.

Deurne, 17 augustus 1991 
P.F. Maas
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VERANTWOORDING EN INLEIDING

P.F. Maas

Enige kanttekeningen

Manning stelde enkele jaren terug de prikkelende vraag: 'Is er wel een dui
delijke conceptie van parlementaire geschiedenis?’ Zijn medewerker en 
opvolger, Bosmans, gaf feitelijk een ontkennend antwoord: 'Het object van 
de parlementaire geschiedschrijving is diffuus. De termen parlementaire 
geschiedenis, staatkundige geschiedenis en politieke geschiedenis zijn in de 
regel inwisselbaar. Omschrijft men het object van de parlementaire ge
schiedschrijving met parlement en politiek, dan staat de historiograaf voor 
een onmogelijke opgave. Alleen al om het gedrukte ook maar door de vin
gers te laten glijden heeft men aan een mensenleven niet genoeg (...).11 
Dezelfde Bosmans en co-auteur Duynstee verantwoordden de opzet van 
Het kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946, het eerste deel in de reeks pu- 
blikaties over de parlementaire geschiedenis van na de tweede wereldoor
log, als volgt: 'Hoewel de serie in eerste aanleg is opgezet als een inventari
satie van de na-oorlogse parlementaire problemen, gaat het toch niet uit
sluitend om een afgezonderde beschrijving van de gebeurtenissen in het 
parlement. Zonder de pretentie te hebben een doorlichting te geven van de 
samenleving in al haar facetten, zullen tevens die maatschappelijke ont
wikkelingen aandacht krijgen, waarvan de weerslag in de politieke verhou
dingen in het algemeen en in het parlement in het bijzonder duidelijk is 
aan te tonen. Met andere woorden getracht wordt om niet alleen het parle
mentaire gebeuren in kaart te brengen, maar om ook in grote lijnen de his
torische context te schetsen, waarbinnen dit parlementaire gebeuren zich 
heeft afgespeeld: zo kan een beschrijving van een schijnbaar geïsoleerde 
arena voorkomen.

Voor een redelijke weergave van de historische context wordt gebruik 
gemaakt van de notulen van de ministerraad en zijn onderraden; dag- en 
weekbladen en verslagen van talloze instellingen en instanties, alsmede 
inmiddels verschenen literatuur zijn daarnaast belangrijke vindplaatsen. 
Het onderzoek naar de achtergronden van de na-oorlogse politiek is dus be
scheiden gehouden. Gezien de beperkt beschikbare literatuur zou een brede 
schets van deze achtergronden diepgaand en tijdrovend archiefonderzoek 
vergen, waarvoor binnen het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 
(CPG) de middelen ontbreken. En gelet op de omvang van het eerste deel
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zou zo'n schets ofwel de delen onhanteerbaar maken ofwel het centrale 
thema: de gebeurtenissen in het parlement, in gedrang brengen. Wij hopen 
dan ook dat de door het Centrum te bieden inventarisatie een aanzet zal 
zijn tot nader onderzoek.’2 Laat ik allereerst vaststellen dat de methodiek 
van het CPG sedert Duynstee-Bosmans niet wezenlijk veranderde. Nog 
immer vormen de Handelingen, notulen van de ministerraad en persreac
ties de belangrijkste bronnen, waarvan de bewerking overigens gelijkenis 
vertoont met Sisyphusarbeid vanwege de enorme omvang en de weerbar
stigheid. De delen-Beel van de hand van Bogaarts bewijzen het. Of het ob
ject van parlementaire geschiedschrijving zo diffuus is als Bosmans meent, 
zal hierna besproken worden.

Ook Bogaarts beperkte zijn verantwoording goeddeels tot een beschrij
ving van de methodiek. Een citaat van E.N. van Kleffens gebruikte hij om 
het belang van parlementaire geschiedenis aan te geven: 'In zekere zin is 
(...) parlementaire geschiedenis een spiegel van wat het Nederlandse volk in 
een bepaalde periode op maatschappelijk gebied bezig heeft gehouden; zij 
heeft dus een essentiële betekenis.' Bij wijze van aanduiding van het con
cept, dat het CPG hanteert bij de beschrijving van de parlementaire geschie
denis, sprak Bogaarts van: 'Een kruising tussen de summiere wetsgeschie
denis van Nederlands Bestuursrecht (bijzonder deel), de uiteenzetting van 
argumenten zoals toegepast in de Parlem entaire geschiedenis van het 
nieuive Burgerlijk Wetboek van C.J. van Zeben (Deventer 1965-1977) en de 
series van Van Welderen Rengers en Oud (,..).'3

Met behulp van dit concept wil het CPG 'naslagwerken (...) leveren voor 
politici, ambtenaren, juristen, historici, economen, journalisten en studen
ten in vervolg op de eerder genoemde series, die - naar de aantekeningen in 
talloze studies bewijzen - zó functioneren.' En dan volgt verderop een 
summiere objectomschrijving: 'Het object van de parlementaire geschied
schrijving, zoals door het CPG beoefend, is het samenspel tussen parlement 
en regering, zo mogelijk geplaatst in het kader van algemene-internatio- 
nale, sociale, economische, maatschappelijke, juridische - ontwikkelingen. 
Door dit optreden van een regering onder controle en in samenwerking 
met de volksvertegenwoordiging te bestuderen kan een bijdrage worden ge
leverd aan het begrip van de vorming van de hedendaagse samenleving.'4 
Het object bestaat derhalve uit het samenspel tussen regering en parlement, 
waar mogelijk geplaatst in een bepaald kader. Hier wordt op z'n minst een 
wezenlijk bestanddeel aangewezen in de diffusie van Bosmans.

Dat neemt niet weg dat wie op zoek gaat naar een bruikbare definitie van 
parlementaire geschiedenis met een heldere objectomschrijving welke te
vens het terrein van onderzoek duidelijk beperkt en afbakent, tot de verras
sende conclusie komt dat zo'n definitie niet bestaat. Verrassend, omdat 
Nederland inmiddels een rijke traditie aan publikaties op dit terein kent 
met vermaarde en veel geraadpleegde 'overzichtswerken' van o.m. Van 
Welderen Rengers en Oud. Bovendien kent Nederland sedert de jaren zes
tig een leerstoel parlementaire geschiedenis, gevestigd te Leiden. De leer- 
stoelhouder sprak in zijn inaugurale rede terecht van de 'Dode Zee der par
lementaire beraadslagingen' en hij omschreef de parlementaire geschied-
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schrijving als een 'schijnbaar nimmer eindigende dialoog van een volk in 
gesprek met zichzelf, waarbij de historicus niet de rol van de onfeilbare poli
ticus van gisteren moet willen spelen'.5 Een goede raad voor de historicus, 
maar geen definitie van het vakgebied derhalve.

De historicus I.J. Brugmans recenseerde het derde deel uit de Van 
Welderen Rengers-reeks, geschreven door W.H. Vermeulen en gaf volgens 
Bosmans 'een soort blauwdruk' voor de parlementaire geschiedschrijving: 
'Parlementaire geschiedenis dient méér te geven dan een resumé van de be
sprekingen (...) in de Kamers; de stromingen in de samenleving en de staat
kundige partijvorming, beide in hun verband met de evolutie der maat
schappelijke toestanden, moeten evenzeer worden belicht, zonder dat de 
parlementaire werkzaamheden schuil gaan achter een teveel aan "achter
grond". Van personen, die in het parlement naar voren komen, dient een 
beeld te worden gegeven, maar het beeld mag nimmer worden tot een 
kleine biografie. De auteur van een parlementaire geschiedenis moet zijn 
persoonlijke inzichten omtrent de in de Kamers besproken onderwerpen 
onder de korenmaat laten, hij behoort enkel uiteen te zetten welke stand
punten naar voren kwamen en op welke gronden deze berustten.'6

Met name de kern van deze blauwdruk: 'beide in verband met de evolu
tie der maatschappelijke toestanden', deed mij eerder opmerken: 'Hiermee 
zou ik gaarne instemmen, ware het niet dat we hier een welluidend en ver
leidelijk Sirenen-gezang beluisteren, dat van de onderzoekers weinig meer 
overlaat dan geraamten en knoken aan de stranden van "Cramers Dode 
Zee". Brugmans bepleit, onbewust van de methodische problemen, een in
tegrale geschiedschrijving van alle facetten en segmenten van de samenle
ving voor zover deze raakvlakken hebben met en veelal van invloed zijn 
op, het doen en laten van regering en parlement. De schier volkomen ver
vlechting van overheid en samenleving in vrijwel elk bereik maakt 
Brugmans model tot een bekoorlijke utopie.'7

Wie politieke, staatkundige en parlementaire geschiedenis inwisselbare 
begrippen acht, maakt parlementaire geschiedenis tot een onmogelijke op
gave, tenminste als we de historici Righart en Kossmann mogen geloven. 
Righart: 'De dualiteit tussen staat en maatschappij, in de negentiende eeuw 
nog evident en voor iedereen herkenbaar, is in onze tijd nog nauwelijks 
zichtbaar. Alles lijkt inderdaad politiek te zijn geworden (...) niettemin lij
ken mij twee gevolgtrekkingen in deze context relevant en boven discussie 
verheven. Ten eerste door de symbiose van staat en maatschappij in de 
twintigste eeuw is het werkterrein van de politiek historicus gigantisch uit
gedijd. Alle machtsrelaties zijn immers gepolitiseerd. Sommige historici 
zullen dit wijd gapend holisme wellicht als ontmoedigend ervaren en zich 
vertwijfeld afvragen wat nog specifiek is aan de geschiedenis van de poli
tiek. Persoonlijk zie ik het echter als een prachtige passepartout en boven
dien als een enorme aansporing tot inter- en intradisciplinaire samenwer
kingsvormen. W at de vraag naar het eigene van de contemporaine poli
tieke geschiedenis betreft: bepalend lijkt mij bovenal het probleemstellend 
kader van waaruit gewerkt wordt. Bij de politieke historicus is dat altijd de 
machtsdimensie. Concreter kan en hoeft het niet voor mij (...).'8
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In het voorbijgaan merken we op dat het CPG steeds een inter- en intra- 
disciplinair onderzoek als uitgangspunt en voorwaarde voor parlementaire 
geschiedschrijving koos. De stellige bewering over 'de machtsdimensie' 
helpt ons een stukje op de goede weg, zeker waar Righart Lasswells definitie 
van politiek aanhaalt: 'Politics: who gets what, when, how?' Tot op zekere 
hoogte geeft dat een zinnige omschrijving van parlementaire geschiedenis: 
wie krijgt wat, wanneer en hoe binnen het kader van de politieke en maat
schappelijke machtsverhoudingen zoals deze tot uitdrukking komen in de 
dialoog èn de confrontatie tussen regering en parlement, waarbij regering 
en parlement óók zelve machtsfactoren vormen. Blijft de vraag wat precies 
onder 'machtsdimensie' begrepen moet worden. Waarom zou dat altijd het 
probleemstellend kader moeten zijn? Wat doen we dan met het veel voor
komend politieke verschijnsel van de consensus of met de persoonlijke 
verhoudingen tussen politici, waarvan eenieder weet dat zij soms van be
slissend belang zijn voor de loop der geschiedenis?

Ook Kossmann lijkt ons te willen overtuigen van de onmogelijkheid 
van parlementaire geschiedschrijving: 'De staat is alomvattend; omdat de 
staat over alles zijn woordje meespreekt, is eigenlijk alles politiek (...) of 
niets, want een centrum waar beslissingen genomen worden is nauwelijks 
nog aan te wijzen. Beleidsvoorbereiding, -vorming en -uitvoering zijn der
mate met elkaar verstrengeld en zo veelomvattend, dat het gelijkstellen 
van de staat met regering en volksvertegenwoordiging een onaanvaardbare 
versimpeling van de werkelijkheid is. De identiteit van de staat en daarmee 
van de politiek is zoek geraakt. Periferie is vaak veelzeggender ter verkla
ring dan het centrum zelf.' Hij adviseert de historicus een wat afstandelijk- 
ironische schrijfstijl te kiezen 'want als de historicus het huis van zijn vak 
verlaat en zich op straat begeeft, waaien hem twijfels en tegenstrijdigheden 
tegemoet’. Van dat laatste heeft Righart duidelijk minder last, gelet op zijn 
energieke poging het primaat van de politieke geschiedschrijving te herstel
len tegenover de aanmatiging van de volgens hem overgewaardeerde soci- 
aal-economische geschiedbeoefening (Braudel, Annales etc.)

Ook de roep om eerherstel van de politieke geschiedschrijving is niet 
nieuw. In 1925 riep Colenbrander uit: 'O, wat heeft het verburgerlijkt, ver
eenzaamd Nederlandsche volk aan groote politieke geschiedschrijving een 
behoefte!'9 Sociale geschiedenis vond hij onpersoonlijk en geestdodend. 
Colenbrander stond aan het einde van een liberale traditie van politieke ge
schiedschrijving, die triomfaal-nationalistisch en finalistisch van aard was. 
Eerder had Blok de 'heldenkamp, door de vaderen gestreden voor de hoog
ste goederen der menschheid' bejubeld. 'De dagen van prins Willem, van 
prins Maurits en Oldebarnevelt zijn rijk aan merkwaardige, aan treffende 
gebeurtenissen. Het te boek stellen ervan was voor den auteur meer dan 
twee jaar lang eene bron van onbeschrijvelijk genot, van hartverheffende 
aandoeningen. Mocht het hem gelukt zijn ook zijne lezers te doen deelen 
in de gevoelens, die hem bij de bewerking bezielden.'10 Wellicht heeft het 
wat te maken met de spreekwoordelijke saaiheid en stijfheid van veel 
naoorlogse politici, onder wie Drees, maar navraag leerde dat de stafleden
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van het CPG zich nauwelijks herkenden in de gelukzalige geestesgesteld
heid van Blok.

Sprekend over de 'aard' van de geschiedschrijving, over de impliciete of 
expliciete vooroordelen van auteurs, mag niet onvermeld blijven dat zowel 
Van Welderen Rengers als Oud behept waren met typisch verlicht-liberale 
maatschappijopvattingen, hetgeen doorklonk in hun geschiedkundig werk. 
Van Welderen Rengers wilde daarmee de uitingen van misnoegen en on
voldaanheid over de grondwettige vertegenwoordiging der natie weerspre
ken. Oud beoogde de aandrift van de illegale pers naar grondige staatkun
dige hervormingen te matigen door de kennis van de staatkundige ver
houdingen in het verleden te vergroten. Ze waren beiden tijdgenoten en 
participanten in de politieke machtsstrijd. Zij schreven over een tijd waarin 
staat en maatschappij nog duidelijk te onderscheiden identiteiten waren, 
min of meer tegenover elkaar stonden. Staat en volksvertegenwoordiging 
deden hun werk en vervulden hun taken nog vrij onafhankelijk. Het 'ge
meen overleg' vond maar enkele dagen per week en enkele maanden per 
jaar plaats. Thorbecke redigeerde eigenhandig wetsontwerpen en het beslag 
van de centrale overheid op de nationale middelen bleef beneden de tien 
procent. Een wet was nog een opzienbarende en veelal omstreden ge
beurtenis. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de overheidsbemoeiing defi
nitief het karakter van 'projectontwikkeling' met de wetgeving als maat
schappelijke bulldozer. De collectieve lasten verveelvoudigden. De beperkte 
taak van de vooroorlogse overheid verklaart waarom de parlementaire ge
schiedschrijving lang het werk van eenlingen kon blijven.

Al met al heeft de consultatie van enkele deskundigen ons geen werkbare 
definitie van parlementaire geschiedenis opgeleverd, integendeel. Vragen 
naar het object voor de parlementaire geschiedschrijving dwingt tot een be
zinning op de wezenlijke betekenis van het parlement, op zijn wezens
kenmerken. Ontegenzeggelijk is dat zijn volksvertegenwoordigende functie 
tegenover de gezagsuitoefenig van de overheid. Overheidsgezag dat lang 
rechtstreeks afgeleid werd, ontleend werd aan een almachtige God, maar ge
leidelijk aan zijn legitimatie moest zoeken en vinden in de volkssouverei- 
niteit, in een democratische ordening, kortom in een parlementaire demo
cratie. Hoewel de christelijke partijen Gods almacht als oorsprong en basis 
van het gezag bleven belijden, erkenden ze evenzeer de facto de volkssou- 
vereiniteit als premisse van het parlementaire stelsel. Het overheidsgezag 
kon en mocht enkel nog uitgeoefend worden in overeenstemming met de 
soevereine wil van het volk zoals tot gelding gebracht in het parlement. Dat 
geldt voor het bestuur, waarop het parlement in toenemende mate controle 
ging uitoefenen, dat geldt voor de wetgeving waarvoor de regering de me
dewerking en instemming van het parlement behoeft. Daarmee hebben we 
tevens de wezenskenmerken van het parlement aangegeven: controleur 
van de regering en medewetgever.

De overheid beschikt in haar bestier over de zwaardmacht, over het ge
weldsmonopolie, waarmee in laatste instantie de naleving van de gestelde 
normen afgedwongen kan worden, De norm zelve wordt gesteld, door rege
ring en parlement die bovendien samen beslissen over de ordening en in-
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richting van de samenleving, hetgeen een politiek proces impliceert waarin 
machtsverhoudingen beslissen over de vraag 'who gets what, when, how?' 
De essentie van het parlement bestaat hierin dat zijn doen en laten moet 
bijdragen, desnoods dwingend door gebruikmaking van de constitutionele 
bevoegdheden, tot een gezagsuitoefening die strookt met de wil en de 
rechtsovertuigingen van het volk, van de burgers dus. Rechtsovertuigingen 
omdat de samenleving pluriform is en derhalve één of dé rechtsovertui
ging van het volk doorgaans een fictie is. Een waarachtige democratie doet 
zoveel als mogelijk recht aan die verscheidenheid van rechtsovertuigingen 
welke voor een belangrijk deel terug te vinden zijn, verwoord zijn in de be
ginselprogramma's en politieke programma's van de politieke partijen.

Juist omdat overheidsgezag zelden vrijblijvend, maar veelal dwingend 
wordt uitgeoefend met sancties op het overtreden van de norm, raakt het 
parlementair handelen een wezenlijk belang van iedere burger: zijn vrij
heid van handelen, zijn autonomie wordt met instemming van de gekozen 
volksvertegenwoordigers geconditioneerd en beperkt öf in een enkel geval 
verruimd, desnoods door de aanwending van geweld. Vandaar ook de be
langstelling van burgers en media voor het parlementair handelen. Belang 
van en belangstelling voor de parlementaire geschiedenis spreekt eigenlijk 
voor zichzelf. Immers, in de naoorlogse verhoudingen dient het overheids
gezag, i.c. de regering, zich te verantwoorden tegenover de Staten-Generaal, 
die op hun beurt moeten trachten het doen en laten van de regering in 
overeenstemming te houden of te brengen met de wil en de rechtsovertui
gingen van de burgers. Daartoe overleggen regering en parlement zeer veel
vuldig, intensief en indringend met elkaar en bij verschil van mening ma
ken beide partijen gebruik van hun constitutionele en politieke machts
middelen of zij bedreigen elkaar daarmee, impliciet of expliciet. In het par
lement verantwoorden zowel regering als volksvertegenwoordiging zich 
tegenover het volk, dat door de media voorgelicht, bij de eerstvolgende 
verkiezingen een oordeel uitspreekt over het doen en laten van de volks
vertegenwoordigers en indirect over het regeringsbeleid.

Naar mijn oordeel ligt het wezenlijke van parlementaire geschiedschrij
ving in de vraag naar de ratio van de interactie tussen regering en volksver
tegenwoordiging in het parlement. In de vraag waarom de regering juist die 
beslissingen nam of juist die wetgeving initieerde en waarom het parle
ment daar wel of geen genoegen mee nam. Beide organen verantwoorden 
zich publiekelijk en deze verantwoording in combinatie met het gebruik 
van de machtsmiddelen maken het object uit van de parlementaire ge
schiedschrijving. Ministers, parlementariërs, topambtenaren, maatschappe
lijke organisaties en partij-elites kunnen onderling kongsies vormen, in de 
periferie van het parlement intrigeren en samenspannen, media en mede
standers mobiliseren, kortom politiek bedrijven zoveel als ze willen, uit
eindelijk moeten ministers en volksvertegenwoordigers zich publiekelijk 
verantwoorden voor hun standpunten, opstellingen en beslissingen. Hoe
zeer wellicht sprake is van functieverlies van het parlement ten gunste van 
bijvoorbeeld de bureaucratie of ten gunste van de media, waarin politici, 
soms met voorbijgaan aan het parlement, verantwoording afleggen, uit-
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eindelijk vindt in het parlement de formalisatie en legitimatie van poli
tieke en bestuurlijke processen plaats én van de beslissingen met veelal 
bindende gevolgen voor de burgerij.

In het parlement voeren regering en volksvertegenwoordiging, constitu
tioneel gescheiden en tegelijkertijd met elkaar verbonden als een siamese 
tweeling, het gemeen overleg. In de Nederlandse verhoudingen heeft de re
gering doorgaans het initiatief. Zij laat door regeringsverklaring, troonredes, 
miljoenennota's, begrotingen en wetsvoorstellen weten wat zij voorne
mens is, welke maatregelen zij nam of overweegt te nemen en om welke 
redenen zij daar zo'n belang aan hecht. In het parlement reageert de volks
vertegenwoordiging hierop. Een vertegenwoordiging die bestaat uit repre
sentanten van verschillende politieke stromingen met veelal een geheel ei
gen ideologie en historie en in 1948 nog diep wortelend in een eigen ver
zuilde subcultuur. Deze parlementariërs worden geacht het beleid en de 
maatregelen van de regering te toetsen aan de opvattingen, gevoelens, wen
sen en rechtsovertuigingen van de bevolking, onder wie de kiezers. Daar
voor geven beginsel- en verkiezingsprogram van de eigen partij een, soms 
bindend, richtsnoer.

Sterk vereenvoudigd komt de probleemstelling voor de parlementaire 
geschiedschrijving hierop neer: een beschrijving van de regeringsvoorstel
len en maatregelen, van de bemoeienis van het parlement hiermee en van 
het resultaat van deze interactie, met vermelding van de uitgewisselde ar
gumenten, al dan niet ondersteund door de machtsmiddelen van beide or
ganen. Voor zover een parlementair historicus een en ander verklaart en 
analyseert zal hij allereerst en vooral moeten aanknopen bij het publieke 
debat, dat tevens verantwoording is. Dat betekent een aanzienlijke beper
king in breedte en diepte van het onderzoek, maar draagt desondanks we
zenlijk bij aan een beter begrip van en inzicht in de motieven die tot een 
bepaalde ordening van de samenleving geleid hebben. Parlementaire ge
schiedschrijving is uiteraard sterk descriptief, maar de weergave van het 
parlementaire gebeuren geeft als het ware 'vanzelf' een verklaring voor het 
waarom van bestuur of wetgeving, omdat de actores gehouden zijn dat te 
doen.

Natuurlijk is parlementaire geschiedenis óók staatkundige, óók politieke 
geschiedenis, óók sociaal-economische geschiedenis, óók beleidsgeschiede- 
nis, maar daarbinnen vormt zij een afgebakend en herkenbaar segment. 
Niet de lotgevallen van de staat of de ontwikkeling van de politieke stro
mingen of van de maatschappelijke organisaties of van de betalingsbalans 
staan centraal, maar de publieke verantwoording van en voor het over
heidshandelen, dat bepalend was voor de wijze van bestuur, voor de nor
mering en structurering van de samenleving en voor de verdeling van de 
schaarse middelen en voordelen over de verschillende bevolkingsgroepen. 
Het 'who gets what, when and why?', maar dan verwoord door regering en 
parlem ent, beide uitgerust met publiekrechtelijke bevoegdheden en 
machtsmiddelen, waardoor zij zich onderscheiden van welke andere orga
nisatie of instantie ook. Bovenstaande probleemstelling leidt onverbiddelijk 
en tegen wil en dank tot een zeer breed onderzoek, dat uiteindelijk empi-
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risch gestaafde conclusies over rol en betekenis van het parlement gedu
rende een kabinetsperiode of over een langere termijn mogelijk moet ma
ken. Vooralsnog bleven de publikaties over de betekenis van het parlement 
nogal fragmentarisch of theoretisch en tegenstrijdig in hun conclusies: van 
'papieren tijger’ tot 'pseudo-regering'.

Het CPG koos bewust voor een behandeling van de parlementaire ge
schiedenis per kabinetsperiode en niet voor bijvoorbeeld een longitudinale 
thematische aanpak. Door een kabinetsperiode als begrenzing in de tijd te 
nemen, kan recht gedaan worden aan de 'eigenaardigheden' van een be
paalde coalitie en de daaruit voortvloeiende machtsverhoudingen; aan de 
gevolgen van de voorafgaande kabinetsformatie; aan de politieke samen
hang en interferenties, bij de behandeling van de verschillende kwesties 
waardoor bijvoorbeeld 'de spanning' geleidelijk kan oplopen of waardoor 
het permanent 'afruilen' tussen coalitiegenoten zichtbaar wordt; aan de 
wisselingen in de verhoudingen in de Kamer als gevolg van de verkiezin
gen en de gevolgen daarvan voor de opstelling van de partijen. Het kabinet- 
Drees-Van Schaik regeerde in geheel andere verhoudingen dan het laatste 
kabinet-Drees (1956-1958). Het eerste kabinet-Drees moest het hoofd bieden 
aan de gevolgen van de dekolonisatie van Indonesië en van de Koude 
Oorlog, maar had de wind mee dank zij de Marshall-hulp en de saamhorig
heid en consensus op sociaal-economisch terrein. De KVP, maar ook de 
overige partijen wilden de PvdA regeringsverantwoordelijkheid laten dra
gen. Het laatste kabinet-Drees, door Romme begroet als een noodkabinet, 
moest zich een 'rechtse guerrilla’ in het parlement laten welgevallen omdat 
de 'noodzaak' van een coalitie met de PvdA inmiddels was vervallen en de 
tijd rijp scheen voor het loslaten van de brede-basis-politiek.

Ook hield het CPG vast aan een departementale verdeling van de stof, 
hetgeen uiteraard geen departem entale geschiedschrijving oplevert. 
Immers, niet de lotgevallen van het departement, noch de interne beleids
voorbereiding, noch de (machts-)verhoudingen binnen het departement 
vormen het object van onderzoek. Hooguit komen deze ter sprake als zij in 
het parlementaire debat een rol spelen. Tot het bijzondere en eigene van de 
Nederlandse constitutionele en staatkundige verhoudingen behoort nu 
eenmaal dat de bewindslieden ieder afzonderlijk geheel verantwoordelijk 
zijn voor - een deel van - het regeringsbeleid. In de VS of Frankrijk ligt dat 
anders. Het regeringsbeleid in Nederland ontplooit en verbijzondert zich in 
het beleid van de individuele bewindslieden en dat gegeven dicteert de ver
deling. Van het beleid van de ministers wordt steeds een chronologisch- 
thematische beschrijving gegeven ten einde het overvloedige bronnenma
teriaal enigszins te ordenen en daardoor toegankelijk te maken.

Natuurlijk zou het denkbaar zijn om delen van het regeringsbeleid als 
'politiek of parlementair minder interessant' geheel onbesproken te laten. 
Te denken ware aan Verkeer en Waterstaat of Buitenlandse Zaken. In het 
eerste geval hebben we met een sterk technisch-bestuurlijk departement 
van doen, in het andere geval met een terrein waarop het parlement o.a. 
door gebrek aan bevoegdheden, weinig greep had. Maar ook bij Verkeer en 
W aterstaat ging het om politieke prioriteiten en afwegingen, terwijl bij
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Enige kanttekeningen

Buitenlandse Zaken de parlementariërs permanent doende waren hun 
greep te versterken door op verandering van procedures en zelfs van de 
Grondwet aan te dringen. Wie een wetenschappelijk verantwoorde parle
mentaire geschiedschrijving bepleit zal niet lichtvaardig voorstellen om 
slechts enkel interessante of boeiende thema's te kiezen, want dat voert on
herroepelijk tot vrij willekeurig gekozen 'capita selecta', die op zichzelf best 
een voorkeursbehandeling verdienen, maar generieke conclusies over rol 
en betekenis van het parlement volstrekt uitsluiten. Overigens ging de in
vloed van het parlement veel verder dan zichtbaar werd en wordt in het 
parlement. Van de volksvertegenwoordiging gaat een preventieve invloed 
op het regeringsbeleid uit. De regering en de ministers afzonderlijk zijn 
doorgaans vertrouwd met de verhoudingen in het parlement, hetgeen de 
marges goeddeels bepaalt. Deze preventieve werking blijft doorgaans onbe
sproken, maar komt in zekere zin materieel tot gelding door de bemoeienis 
van de fractievoorzitters met de opstelling van het regeerprogram.

Inmiddels hebben we een (poging tot) objectomschrijving en een pro
bleemstelling en rest nog het vraagstuk van de selectie. Niet het geringste 
probleem met circa 36.000 pagina's Handelingen, groot formaat en dubbel- 
koloms. Wie Parlement en Kiezer raadpleegt, treft daar een schier eindeloze 
reeks onderwerpen aan, die blijkbaar in het parlement aan de orde zijn ge
weest. Als we te werk zouden gaan als menig bewerker of gebruiker van de 
Handelingen, dan zou dat uitmonden in een eindeloze reeks commentaren 
en annotaties, bijeengebracht in een eindeloze reeks publikaties. Welke se
lectiecriteria kunnen geformuleerd worden als deze niet rechtstreeks uit de 
probleemstelling voortvloeien, ja, die probleemstelling een allesomvattend 
onderzoek lijkt te dicteren? De omvang van de verslaggeving van de par
lementaire debatten? De controversiële thema's, waarvoor het stemgedrag 
een aanwijzing zou kunnen geven? Enkele thema's met raakvlakken met 
de 'grote' historische discussies (verzuiling, imperialisme, koude oorlog, 
dekolonisatie e.d.)?
Al deze vragen laten zich rangschikken onder een viertal criteria: 
l ö De politieke relevantie: De onderwerpen moeten voor regering en par

lementariërs, maar vooral voor de laatsten, aanleiding hebben gegeven 
tot het profileren van de politiek-ideologische overtuiging, mede ter on
derscheiding van de stellingname van anderen. Bijvoorbeeld de PBO- 
wetgeving.

2C De structurele relevantie: De behandelde wetgeving of thema's moeten 
van ingrijpende, blijvende en aantoonbare betekenis zijn geweest voor 
de structurering, normering en functionering van de samenleving 
(sociale wetgeving).

3Ö De eigentijdse relevantie: Typische en karakteristieke ontwikkelingen, 
gedragingen, opvattingen en maatregelen voor juist die periode in de ge
schiedenis, verdienen eveneens "aandacht (industrialisatie, herbewape
ning, emigratie).

4 2 De continuïteit in de parlementaire geschiedschrijving: In beginsel die
nen onafgemaakte thema's in voorafgaande delen, mits van voldoende 
belang voor de beschreven periode, verder in de tijd uitgewerkt worden.
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M et behulp van Parlement en Kiezer, Keesings H istorisch A rchief, De 
Volkskrant, troonredes, regeringsverklaringen, formatieakkoorden, partij
programma's, notulen van de ministerraad en de algemene beschouwin
gen, werd het bronnenmateriaal getoetst aan de selectiecriteria. Beslissend 
was steeds de vraag of de onderwerpen duidelijk terug te vinden waren in 
de verschillende primaire bronnen én voldeden aan de gestelde criteria. Zo 
ontstond een inventarisatie van thema's, die op z’n minst nader onderzoek 
verdienden. Bovendien werd besloten de periode Drees-Van Schaik (1948- 
1951) in drie banden te publiceren. Elke band zou een hoofdthema of sector 
van het regeringsbeleid bevatten. Voor dit deel was dat het sociaal-economi- 
sche beleid, zoals dat gestalte kreeg door toedoen van de ministers Lieftinck, 
Van den Brink, Joekes en Mansholt.

Niet enkel de omvang van het bronnenmateriaal stelt hoge eisen aan 
methodiek en selectie, ook de inhoud van de Handelingen vergt een grote 
mate van veelzijdige deskundigheid, die de parlementair historicus zich 
door onderzoek in de (vak)literatuur moet eigen maken. Een voorbeeld kan 
dit illustreren. Op 11 juni 1969 discussieerde de Tweede Kamer, althans een 
handjevol specialisten, over een wetsontwerp op de Vennootschaps
belasting, dat verdedigd werd door staatssecretaris F.H.M. Grapperhaus. Eén 
kamerlid, W. Scholten (CHU), inmiddels vice-president van de Raad van 
State, wees op de zwakke plek van dit ontwerp: 'Artikel 12 (over de deel
nemingsvrijstelling, PFM ) mijnheer de Voorzitter, is niet het eenvoudigste 
artikel van dit wetsvoorstel. Het is wel een bepaling die een belangrijke 
verruiming gaat geven aan de deelnemingsvrijstelling. (...) Ik vind dat een 
goede zaak, waarbij ik één kanttekening wil plaatsen. Er wordt namelijk in 
dit artikel geen onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse 
deelnemingen. Daarbij is bij mij de vraag gerezen, of de verruiming ten 
opzichte van in het buitenland gevestigde dochter-ondernemingen toch in 
dit gehele systeem niet wat gunstig is, in die zin dat er mogelijkheden van 
een zeker - "misbruik" is een zwaar woord - gebruik ontstaan, die de bedoe
lingen wat gaan doorkruisen. (...) Het is maar een klein puntje, mijnheer de 
Voorzitter, maar ik vind dit toch van voldoende belang om er bij dit 
plenaire debat enige aandacht aan te wijden (...).'

Grapperhaus: 'Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de geachte afgevaardigde de 
heer Scholten dankbaar, dat hij nog eens aandacht heeft gevraagd voor mo
gelijke gevolgen van het nieuwe régime voor de deelnemingsvrijstelling. 
(...) Dit effect is niet beoogd. (...) Ik heb het gevoelen, dat de gevaren, die de 
geachte afgevaardigde signaleert, op dit moment naar het zich laat aanzien 
niet van een dergelijke betekenis zijn, dat wij maatregelen zouden moeten 
nemen. Ik wil de geachte afgevaardigde echter toezeggen, dat als zich inder
daad een ontwikkeling in die richting manifesteert en als het van betekenis 
wordt, op dit punt een wijziging zal worden aangebracht in de deelne
mingsvrijstelling (,..).'

Zo op het eerste gezicht een onbelangrijk, 'technisch' debatje, waarvan de 
historicus weinig méér snapt dan dat. Maar waar ging het in werkelijkheid 
om? Alle winsten en andere voordelen uit deelnemingen werden vrijge
steld van vennootschapsbelasting, hetgeen ook zou gelden voor buiten-
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landse deelnemingen. Verliezen van buitenlandse deelnemingen bleven 
evenwel aftrekbaar. In feite werden de multinationals vrijgesteld van de 
vennootschapsbelasting, waarvan de opbrengsten sindsdien zijn gedaald 
van elf procent van de totale staatsinkomsten tot één procent in 1987. 
Kleine en middelgrote bedrijven zonder buitenlandse deelnemingen ble
ven gewoon schatplichtig. Door een initiatief van een kam erlid, W. 
Vermeend (PvdA), die deze toestand onaanvaardbaar achtte, kwam deze 
vrijstelling opnieuw in discussie (1987), bijna twintig jaar later... Mag van 
een historicus verwacht worden dat hij een dergelijke vergaande strekking 
van een ogenschijnlijk 'onschuldig' ogend wetsartikel onmiddellijk door
ziet? Neen, dus zal hij gehouden zijn steeds de vakliteratuur te raadplegen, 
want uiteraard gaat het hier om een politiek-maatschappelijk feit van ge
wicht. Enkel door de inzet van een econoom of jurist kan dit probleem niet 
ondervangen worden, hooguit enigszins verlicht. Dit voorbeeld maakt dui
delijk dat slechts een hoog minimum-niveau aan zeer uiteenlopende des
kundigheid de parlementair historicus kan behoeden voor enormiteiten of 
lacunes. Waar specialisten op bepaalde vakgebieden zulke pijnlijke tekort
komingen toch ontdekken, kan de historicus slechts berusten in de weten
schap dat een dergelijke reactie in ieder geval bijdraagt aan de evaluatie van 
de parlementaire geschiedenis.

Bovendien zal de parlementair historicus recht moeten doen aan de ver
schillende stromingen in het parlement, zoveel mogelijk naar evenredig
heid van hun machtspositie (zetelaantal, regeringspartij of oppositie). 
Zoveel mogelijk, omdat de interventies van de kleinere partijen niet zelden 
reliëf geven aan de posities van de grotere partijen, ook al omdat zij niet be
perkt worden in hun uitingen door de mogelijkheid ooit zelf deel uit te 
maken van een coalitie. Voorts zal aandacht geschonken moeten worden 
aan de opstelling van de Eerste Kamer, waar vaak meer doorwrochte analy
ses gegeven worden met soms duidelijk andere accenten of opvattingen dan 
te berde gebracht door de geestverwanten aan de overzijde, ja soms een af
wijkende opstelling gekozen wordt.

Tot zover enige kanttekeningen bij het object van de parlementaire ge
schiedschrijving, bij de vraagstelling en methodiek en bij de specifieke pro
blemen van deze tak van geschiedbeoefening.

Inleiding

Deel III, Band A, van de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland 
na 1945, bevat een weergave van de verkiezingsstrijd in 1948, een beschrij
ving van de kabinetsformatie; een bespreking van de financiële, economi
sche, sociale en agrarische politiek van het kabinet-Drees-Van Schaik en een 
beschrijving van de parlementaire bemoeienis met die politiek. Op woens
dag 7 juli 1948 werden de kiezers tussentijds opgeroepen om zich van hun 
stemplicht te kwijten. Het kabinet-Beel wilde de staatkundige hervormin
gen en met name een eventuele soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië 
van een grondwettelijke grondslag voorzien, hetgeen een wijziging van de
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Grondwet vereiste en dus algemene verkiezingen, voorafgaand aan de be
handeling van de betreffende wetsontwerpen in tweede lezing door de 
Staten-Generaal.

Nederland had begin 1948 op het Amerikaanse oorlogsschip de 'Renville' 
een overeenkomst gesloten met de opstandige Republiek van Soekarno c.s. 
De uitvoering van de overeenkomst, maar ook de onderhandelingen daar
over en de wapenstilstand lieten veel te wensen over. Met een gewapende 
macht van circa 150.000 manschappen en met een aantal marineschepen 
probeerde Nederland orde en rust te verzekeren in Indonesië, mede om het 
economisch leven in Indonesië weer op gang te brengen. Dat was noodzake
lijk omdat Indonesië vóór de Tweede Wereldoorlog harde valuta had opge
leverd, hetgeen de betalingsbalans van Nederland in evenwicht had gehou
den. Na de oorlog zat Nederland dringend verlegen om Amerikaanse dol
lars, waarmee de kostbare importen ten behoeve van het herstel betaald 
konden worden.

De politiek van het kabinet-Beel inzake het Indonesische vraagstuk was 
fel omstreden. De oppositiepartijen ARP, CHU en Partij voor de Vrijheid, 
later opgegaan in de VVD, verweten het kabinet wankelmoedigheid en toe
geeflijkheid, onder meer tegenover de inmenging van de VN, waardoor de 
gordel van smaragd verloren dreigde te gaan. Binnen het kabinet-Beel 
zorgde de dekolonisatiepolitiek voor een permanente crisissfeer, omdat de 
bewindslieden van KVP en PvdA verschillend dachten over hetgeen 

j Nederland te doen stond. De KVP streefde naar een blijvende en staatkun
dige verbondenheid met Indonesië in een Unie met eigen bevoegdheden en 
taken en dacht met behulp van de coöperatieve federalisten in Indonesië 
dat doel te kunnen bereiken, desnoods gewapenderhand. De PvdA deelde 
het streven naar een Unie, maar had ernstige bezwaren tegen enigerlei 
vorm van wilsoplegging door Nederland. Zo'n Unie moest de vrucht zijn 
van vrijwillige samenwerking tussen de Indonesische nationalisten en 
Nederland en mocht desnoods een volkenrechtelijk karakter bezitten. 
Tegen deze achtergrond voerden de politieke partijen hun verkiezingscam
pagne met de toekomst van de verhouding tussen Indonesië en Nederland 
als inzet.

Uit opinieonderzoek was inmiddels gebleken dat Indonesië de kiezers 
minder bezig hield dan de indringende berichtgeving over de Indonesische 
perikelen deed geloven. De kiezers hadden hun hoofd meer bij de zorgen 
van alle dag, bij de schaarste aan goederen en de betrekkelijk geringe koop
kracht. Zij maakten zich zorgen over de oplopende spanning, onder meer 
in en rond Berlijn, tussen de Sovjet-Unie en de Westerse mogendheden. 

i Wéér dreigde er oorlogsgevaar en mede hierom dacht ongeveer éénderde 
van de bevolking aan emigreren. De politieke partijen stemden hun cam
pagnes op deze realiteit af. Zij gaven de verkiezingsstrijd het karakter van 
een civiele mobilisatie tegen het communisme en de CPN. Zo eendrachtig 
als zij de communisten bestreden, zo verdeeld waren ze over de vraag of 
Nederland sociaal-economisch op de goede koers lag. De PvdA wenste 
voortzetting van de geleide economie, daarin gesteund door de CPN, terwijl 
ARP, CHU en VVD de geleide economie als een tijdelijk antwoord op de
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schaarste beschouwden. Zodra het economisch leven zich hersteld had van 
de gevolgen van de oorlog, zou weer ruim baan verschaft moeten worden </ 
aan het particulier initiatief en de werking van het marktmechanisme. De 
KVP kon daarin een eindweegs meegaan, maar wenste geen terugkeer naar 
de tijd van Colijn. De herinnering aan de crisis-jaren was een spookbeeld, 
dat door overheidsleiding en sociale ordening uitgebannen moest worden.

Na de verkiezingen volgde de onvermijdelijke strijd om de regeermacht. 
Aanvankelijk zag het ernaar uit dat Beel zijn premierschap zou prolonge
ren, zij het met een kabinet op bredere basis. Tot twee keer toe struikelde hij 
als formateur over de onwil van de PvdA om met 'roerommers' te gaan re
geren. Want dat was de leuze, waarmee ARP, CHU en VVD campagne had
den gevoerd. In die campagnes had vooral de PvdA het moeten ontgelden. 
Hierna kreeg de voorzitter van de Tweede Kamer, Van Schaik een forma- 
tieopdracht. Tot veler verrassing en na herhaaldelijk aandringen van Re
gentes Juliana, schoof hij Drees naar voren als toekomstig premier. Voor de 
PvdA een dermate aangename verrassing dat de bezwaren tegen de benoe
ming van de voorzitter van de VVD, Stikker, op Buitenlandse Zaken wegs
molten als sneeuw voor de zon. Al eerder had de PvdA haar blokkade tegen 
een verbreding van de basis van het kabinet met een tweetal representanten 
van CHU en VVD met merkbare tegenzin opgeheven.

Zowel Beel als Van Schaik hadden voor de bezetting van de sociaal-eco- 
nomische vierhoek steeds vastgehouden aan de zittende bewindslieden 
Lieftinck, Van den Brink, Drees en Mansholt. Doordat Drees van Sociale 
Zaken verhuisde naar Algemene Zaken, kwam er een plek vrij voor Joekes, 
de representant van de VDB-doorbraak naar de PvdA. Juist om die reden 
had de PvdA-top sterk aangedrongen op een portefeuille voor Joekes, die de 
werfkracht van Oud onder de voormalige vrijzinnig-democraten moest 
neutraliseren.

Op 12 augustus 1948 legde Drees in de Tweede Kamer de regeringsverkla
ring af, waarin hij een beeld schetste van de status quo en van het toekom
stig beleid. Als inleiding op de hoofdstukken over het doen en laten van 
Lieftinck, Van den Brink, Joekes en Mansholt op respectievelijk de depar
tementen van Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en over hun 'gemeen overleg' met de 
Staten-Generaal, zijn de betreffende passages van de regeringsverklaring 
zeer verhelderend.

'Waar staat Nederland op het ogenblik, dat dit Kabinet het bewind over
neemt? In menig opzicht is sinds de bevrijding grote vooruitgang te boeken 
geweest. Ons land en ons volk bieden een gans andere aanblik dan op het 
voor altijd gedenkwaardige moment, toen de bezetter, na vijf jaar ons volk 
onderdrukt en ons land verwoest en geplunderd te hebben, zich ten slotte 
gewonnen moest geven. Velerlei aspecten van het herstel wekken de be
wondering van wie na verloop van een paar jaren afwezigheid ons land 
terugziet. De totale productie is  boven de vooroorlogse omvang gestegen.
De goederenvoorziening is voortdurend verruimd. Aan de intering op het 
nationale vermogen is een einde gekomen. De gezondheidstoestand der be
volking is - al zijn er nog donkere punten, zoals b.v. de stijging van het aan-
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tal gevallen van tuberculose - toch zoveel verbeterd, dat bij een hoog ge
boortecijfer de sterftecijfers over de gehele linie beneden de voor-oorlogse 
zijn gekomen en een laagterecord te zien geven. Belangrijke sociale verbete
ringen zijn tot stand gekomen.

Niettemin is er allerminst reden tot berusting of zelfvoldaanheid. De ma
teriële nood is nog groot en de morele inzinking is nog niet geheel gewe
ken. Nog is er bij velen een wanverhouding tussen de inkomsten en de 
noodzakelijke uitgaven. Er is nog schaarste aan belangrijke goederen en nog 
jaren zullen wij gebukt gaan onder een woningnood, die hoge menselijke 
waarden in gevaar brengt. Bovendien is de economische toestand in wezen 
veel ernstiger dan in het algemeen wordt begrepen. Het verkregen levens
peil, dat nog door zo velen als onbevredigend wordt gevoeld, kunnen wij 
nog niet uit eigen kracht handhaven.

De algemene toestand van ons land besprekend, gewaagde ik er reeds 
van, dat deze met name in economisch opzicht zorgelijk is.’

Om zo snel mogelijk onze volkskracht te herstellen en de wederopbouw 
te verzekeren, is invoer op ongekend grote schaal nodig geweest en ook 
thans nog onvermijdelijk. Daartegenover was aanvankelijk slechts een ge
ringe uitvoer mogelijk, terwijl de inkomsten aan buitenlandse betaalmidde
len, vroeger voortvloeiend uit ons verkeer met Indië en met Duitsland, 
vrijwel waren weggevallen en onze koopvaardijvloot voor een groot deel 
in de grond was geboord. Zo is het nodig geweest de tekorten aan te vullen 
door kredieten en door een deel te gebruiken van wat nog resteerde aan 
goud, aan bezit van buitenlandse effecten en andere deviezenbronnen.

Ten slotte bleef een groot tekort op onze betalingsbalans bestaan, dat 
spoedig zou hebben moeten leiden tot inkrimping van onze bedrijvigheid 
en verlaging van ons levenspeil, als niet de hulp van de Verenigde Staten 
aan Europa de mogelijkheid van een overbrugging der moeilijkheden had 
geopend. Wij moeten echter voortdurend het oog gericht houden op de 
noodzaak om over enkele jaren zonder deze hulp onze betalingsbalans in 
evenwicht te brengen, wil het mogelijk zijn een snel groeiende bevolking 
een redelijk bestaan te verzekeren en arbeidsgelegenheid te waarborgen. De 
uiterste krachtsinspanning van ons volk zal daartoe nodig zijn. De Regering 
zal het hare doen om allen daarvan te doordringen en tevens om wegen te 
zoeken, die het bereiken van dit doel kunnen vergemakkelijken.

Onmisbaar blijft in dit verband een landbouwpolitiek, gericht op verho
ging van een rationele bodemproductie, die ook aan de welvaart en aan de 
bestaanszekerheid der producten ten goede kan komen. Een stelselmatige 
investerings-, industriële en conjunctuurpolitiek zal worden gevoerd. Aan 
de energievoorziening wordt bijzondere aandacht besteed. Jaarlijks zal een 
nationaal budget worden opgesteld, dat aan het Parlement zal worden over
gelegd.

De Regering vertrouwt, dat de Staten-Generaal bereid zullen zijn mede te 
werken tot spoedige behandeling van de wetsontwerpen in zake bedrijfsor
ganisatie en ondernemingsraden, waarna de indiening van wetten tot in
stelling van een aantal product- en bedrijfschappen zal worden bevorderd, 
opdat de Overheidsbemoeiingen, welke daarvoor naar haar aard in aan-
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merking komen, zullen kunnen worden overgebracht naar het georgani
seerde bedrijfsleven, met waarborging van het algemeen belang.

Naarmate de goederenvoorziening het toelaat, zal het distributiestelsel 
worden geliquideerd, waardoor de noodzakelijke verruiming van bewe
gingsvrijheid van het bedrijfsleven zal worden bevorderd. Ook aan verdere 
inkrimping van het Overheidsapparaat, die de Regering met kracht na
streeft, zal dit ten goede komen.

Een gezonde ontwikkeling van de middenstand, in detailhandel zowel 
als ambacht, zal worden bevorderd.

De Regering geeft zich ten volle rekenschap van de ernst van de finan
ciële toestand. Hoewel de niet sluitende betalingsbalans in wezen de groot
ste gevaren oplevert, kan ook in een niet sluitende begroting, die in de eer
ste tijd na de bevrijding onvermijdelijk was, niet blijvend worden berust. 
Zonder te kort te doen aan de bevordering der volkswelvaart en aan de ei
sen der sociale rechtvaardigheid, vertrouwt de Regering aan de Staten- 
Generaal voor het jaar 1949 weder een nagenoeg sluitende begroting te 
kunnen voorleggen, behalve voor zover betreft de kapitaalsuitgaven, waar
voor naar haar aard mag worden geleend, en het tekort van het Landbouw- 
Egalisatiefonds. Uiteraard behoort echter ook dit laatste tekort, voor zover 
het niet door geleidelijke vermindering der subsidies kan worden opgehe
ven, zo spoedig mogelijk uit de gewone middelen te worden bestreden. 
Efficiency en soberheid in de publieke dienst zullen met kracht worden be
vorderd.

In sociaal opzicht zal op de ingeslagen weg worden voortgegaan.
Een constructieve loon- en prijspolitiek zal worden gevoerd. Op meer be

staanszekerheid en het wegnemen van te grote tegenstellingen bij de inko
mensverdeling blijft het oog gericht. Daarbij wordt mede gedacht aan de ge- 
zinsbelangen met name die der kinderrijke gezinnen, zowel bij de belas- 
tingpolitiek als bij het sociaal beleid. Ook een krachtige woningpolitiek is uit 
dit oogpunt van grote betekenis.

Wij zijn zwaar beproefd en diep verarmd, maar wij hebben onze veer
kracht niet verloren. Grote moeilijkheden, maar ook grote mogelijkheden 
liggen voor ons. Moge het ons gegeven zijn, steunende op hogere beginse
len, ondanks de sterke verschillen in staatkundige overtuiging, die in ons 
volk leven, gezamenlijk de kracht te ontwikkelen, die ons opgewassen doet 
zijn tegen de zware, maar grootse taak, die Nederland in dit tijdsgewricht 
heeft te vervullen.’

Het overige gedeelte van de regeringsverklaring besprak hoofdzakelijk de 
toestand in Indonesië en de voornemens van de regering om de dekoloni
satie tot een goed einde te brengen. Hoe de Staten-Generaal reageerde op de 
klaroenstoten van het nieuwe kabinet, lezen we in de hoofdstukken III, IV, 
V en VI. Op sommige onderdelen zal de lezer niet alle informatie vinden, 
die hij op grönd van de chronologie zou mogen verwachten. De Korea-cri- 
sis (medio 1950) bracht evenwel een dermate ingrijpende cesuur aan in het 
beleid, dat er alle reden was daar de behandeling te beëindigen. Na de Korea- 
crisis was het kabinet immers doende het regeerprogram bij te stellen, het
geen bij de formatie in 1951 geformaliseerd werd. De periode na de Korea-
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crisis was in veel opzichten een prelude op de werkzaamheden van het ka
binet-Drees II, welke later beschreven zullen worden. De wetgevende arbeid 
van het kabinet-Drees-Van Schaik wordt besproken voor zover deze van 
bijzonder belang was en deze vóór de val van het kabinet in het Staatsblad 
verscheen.

In de slotbeschouwing wordt nog eens terug gekeken op de prestaties van 
regering en Staten-Generaal en enkele opvallende verschijnselen in hun 
omgang met elkaar geboekstaafd. Voor meer algemene conclusies over het 
functioneren van de Staten-Generaal biedt band A wel aanknopingspunten, 
maar onvoldoende grond voor een eindoordeel. Dat oordeel kan pas ver
antwoord gegeven worden in de derde en laatste band van deel III, dat de 
Indonesische kwestie en de buitenlandse betrekkingen beschrijft.
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HOOFDSTUK I 
KIEZERS TUSSENTIJDS OPGEROEPEN

P. F. Maas

De kiezers - Verzuilde burgers in een boze wereld

Medio 1948 ondervond de kiezer nog dagelijks de gevolgen van de oorlog in 
de vorm van schaarste en distributie. Hij was maar nauwelijks bekomen 
van de verschrikkingen van de nazi-bezetting met dat verwarrende feno
meen van een 'eigen' overheid die zich ineens 'vijandig' gedroeg. En al
weer verduisterde een beangstigend conflict, deze keer tussen Oost en West, 
het perspectief op een betere toekomst. Tegelijkertijd moest Nederland het 
hoofd bieden aan militante nationalisten en revolutionairen in Indonesië. 
Hun leider, Soekarno, eiste volledige onafhankelijkheid voor het meest 
profijtelijke gebiedsdeel, dat voorheen harde valuta opgeleverd had. Harde 
valuta, waar Nederland dringend om verlegen zat. De wederopbouw kon 
enkel slagen met behulp van kostbare importen uit de dollar- en sterlingge- 
bieden.

Zoveel was inmiddels wél duidelijk: de Grondwet bood onvoldoende 
ruimte voor een nieuwe rechtsorde in en met Indonesië. De voorgestelde 
herziening van de Grondwet sprak met geen woord over een onafhankelijk 
Indonesië, maar bond 'de uitkomst van het voortgezet gemeen overleg' aan 
'een Unie', waarvan de kroon gedragen zou worden 'door Hare Majesteit 
Koningin W ilhelmina, Prinses van Oranje-Nassau'. De Unie zou 'de 
rechtszekerheid, de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, en 
deugdelijk bestuur waarborgen'. Voorts 'zullen de Verenigde Staten van 
Indonesië federatief zijn opgebouwd uit onderling gelijkwaardige deelsta
ten'. De grondwetgever schiep een ontsnappingsclausule voor het geval af
geweken moest worden van de bepalingen. Dergelijke afwijkingen konden 
bij de wet geregeld worden, mits deze wet aangenomen werd met tweederde 
der uitgebrachte stemmen in de Kamers der Staten-Generaal. Ten slotte be
vatte het toegevoegde veertiende hoofdstuk in artikel 209 een passus, waar
door 'enig deel van Indonesië' buiten de toekomstige federatie kon blijven.

Nadat de Staten-Generaal de voorgestelde wijzigingen in eerste lezing 
hadden aangenomen, moesten de Kamers ontbonden en nieuwe verkiezin
gen uitgeschreven worden. Deze verkiezingen zouden op woensdag 7 juli 
1948 plaats vinden. Voor een democratie zijn vrije en geheime verkiezin
gen van wezenlijke betekenis. Niet enkel omdat de burgers dan hun volks-
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vertegenwoordigers kunnen kiezen, maar ook omdat partijen en vertegen
woordigers verantwoording afleggen en hun plannen voor de komende pe
riode ontvouwen. In de verkiezingsstrijd markeren de partijen hun eigen 
en de onderlinge posities, mede met het oog op de onvermijdelijke kabi
netsformatie. Kortom, hoogtijdagen voor de democratie en van groot en 
soms beslissend belang voor 's lands bestuur. Reden genoeg om de verkie
zingsstrijd van 1948 aan de vergetelheid te ontrukken en eens te kijken wat 
de kiezers bezig hield en wat de politici te vertellen hadden.

Schaarste, Koude Oorlog, Indonesië, waren dat de kwesties die de kiezers in 
1948 beroerden of op zijn minst bezig hielden? Het NIPO heeft reeksen 
enquêtes gehouden en de resultaten geven enige aanwijzingen.1 
Aanwijzingen en geen zekerheden, omdat de uitkomsten van enquêtes 
met vele mitsen en maren omgeven blijven. Gevraagd naar hetgeen de re
gering het eerst moest aanpakken, scoorde het antwoord 'betere verhouding 
lonen en prijzen', zeg maar méér koopkracht, 20%, oplopend naar 26% in 
1950. Wederopbouw en met name de oplossing van de woningnood, haalde 
22% van de antwoorden en steeg naar 41% in 1950. Vermindering over
heidsbemoeiing, dus o.m. afschaffing van de distributie, scoorde eveneens 
20%, maar zakte nadien geheel weg omdat het kabinet geleidelijk aan de 
distributie ophief en de vrije markt herstelde. Het oplossen van de Indo
nesische kwestie had slechts voor 22% de hoogste prioriteit. Gevraagd naar 
drie wensen, die men het liefst vervuld zou zien, scoorde het antwoord 
'meer geld, goed bestaan' veruit het hoogst: 58%. Gevolgd door 'meer 
goederen' 32%, 'vrede' 30% en 'betere woning' 27%.

Kortom, de dagelijkse zorgen raakten de burgers het meest direct. Zo 
vreesde eenderde van de bevolking onvoldoende winterkleding te hebben. 
De woningnood was nijpend en bovendien verre van een oplossing. 
Schaarste aan materialen en mensen èn de voorrang die gegeven werd aan 
het herstel van het bedrijfsleven, hadden het tekort aan woningen tot ruim
250.000 woningen doen oplopen.2 Sedert de bevrijding waren er slechts
15.000 nieuwe woningen bijgekomen, 13.000 noodwoningen gebouwd en 
36.500 zwaar beschadigde woningen hersteld. Vele woningen werden door 
meerdere gezinnen bewoond. De woonlasten, eenzesde tot eenzevende van 
het loon, drukten zwaarder op de huurder dan elders in Europa. De burger 
mopperde op minister van Financiën Lieftinck vanwege de accijnsverho
ging voor tabak, waardoor een pakje sigaretten van 20 stuks ƒ0,45 ging kos
ten. Dat pakje was nog op de bon ook, zoals zoveel goederen.

Denk niet dat enkel de gewone man hinder ondervond van de schaarste. 
Er golden bijvoorbeeld straffe regels voor de verzorging van maaltijden in 
hotels, restaurants en cafetaria's.3 Zo waren dinsdag en vrijdag 'vleesloze 
dagen'. De vrijdag was al 'onthoudingsdag' voor de katholieken d.w.z. dat 
zij geen vlees mochten gebruiken. Méér dan vier gangen waren niet toege
staan, tenzij de vijfde gang bestond uit oesters, kievitseieren, verse kreeft, 
asperges of haring. Buiten de hoofdschotel mocht geen vlees verstrekt wor
den bij, of verwerkt worden in soep of nagerecht. De botersaus mocht enkel 
bij het hoofdgerecht geserveerd worden en moest minder dan 50% voe-
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dingsvetten bevatten. Voor de volksrestaurants en cafetaria's (prijsklasse a 
en b) waren de vleesporties per warme maaltijd gerantsoeneerd tot 75 gram 
zonder en 112,5 gram met been, terwijl bij thee- of koffie-complet ten hoog
ste 40 gram gebak of koekjes verstrekt mocht worden. We mogen aan
nemen dat de beter gesitueerden toch wel aan hun trekken kwamen, maar 
een auto behoorde doorgaans tot de onvervulbare wensen. In Nederland 
reden destijds circa 100.000 auto's over 's lands wegen.

Verkiezingspropaganda aan de gevel van het Gewestelijk Secretariaat Zuid-Holland.

Te midden van de zwarigheden van alledag, maakte de toewijzing van de 
Marshall-hulp diepe indruk. Na Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië ont
ving Nederland de meeste hulp: 599.600.000 dollars. President Truman was 
zich terdege bewust van de historische betekenis van de Marshall-hulp van 
in totaal 6,2 miljard dollar: 'weinig presidenten zijn in de gelegenheid ge
weest, een wet van zo grote betekenis te ondertekenen' zo verklaarde hij op 
3 april tijdens de plechtige ondertekening.4 De Nederlandse minister van 
Financiën, Lieftinck, bedankte twee dagen later in een radio-rede het 
Amerikaanse volk. Dank zij de Amerikaanse dollars kon 'op dit critieke 
ogenblik een scherpe daling van het levenspeil' voorkomen worden.5 Toen 
drie weken later de 'Noordam', een schip van de Holland-Amerikalijn,
4.000 ton tarwe, 2.000 ton stukgoed, 300 ton soja-olie en voorts landbouw
machines, staal en auto's in Rotterdam afleverde, stonden de ministers Van 
Boetzelaer en Van den Brink, tezamen met de Amerikaanse ambassadeur, 
Baruch, aan de kade. Koningin Wilhelmina zond Truman een telegram 
waarin zij namens het volk haar dank betuigde voor zoveel edelmoedig
heid. Geen wonder dat 76% van de bevolking vriendelijk stond tegenover
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het Amerikaanse volk. Slechts 27% koesterde dezelfde gevoelens voor het 
Russische volk. Liefst 57% vond de Russen heerszuchtig en een nog hoger 
percentage ondervraagden vond hen wreed, 61%.

Laten de NIPO-enquêtes weinig twijfel over de vraag of de schaarste de 
kiezers bezig hield, met de Koude Oorlog en het anti-communisme ligt het 
wat ingewikkelder. De vraag naar hetgeen de regering het eerst moest aan
pakken, leidde niet tot enigerlei respons in de sfeer van de beangstigende 
Oost-West confrontatie. Gevraagd naar vijf mogelijkheden, waar het bij de 
komende verkiezingen om zou gaan, scoorde 'strijd tegen het commu
nisme' met 48% veruit het hoogst, gevolgd door betere levensvoorwaarden 
voor de arbeider met 25%, Indië-politiek 14%, tegen geleide economie 11% 
en strijd tegen het kapitalisme 11%. Liefst 71% verwachtte een derde we
reldoorlog en 52% dacht dat deze oorlog binnen tien jaar zou komen. Deze 
71% en 52% waren topscores voor de periode 1945-1950 en illustreren de 
toegenomen spanning onder de bevolking. Emigratie werd in 1948 door 
32,5% als een uitkomst beschouwd, wederom een topscore. Slechts 65,5% 
bleef liever in Nederland, tegen 75% in 1946. Overigens was de mogelijk
heid om te emigreren zeer beperkt. In 1948 zochten 20.000 Nederlanders 
hun toekomst elders, vooral in Canada en Zuid-Afrika, daartoe aangemoe- 
digd door de regering.

Deze scores worden begrijpelijk voor wie kennis neemt van de kranten 
en tijdschriften uit die dagen. Zij stonden bol van alarmerend nieuws. 
Duitsland, waar nog zo'n 15 miljoen vluchtelingen op drift waren, dreigde 
in twee stukken verdeeld te worden. De Britse militaire gouverneur, sir 
Brian Robertson, liet op 7 april de Duitse bevolking weten: 'maar voor het 
ogenblik moeten wij het als een feit aanvaarden, dat een ijzeren gordijn 
Duitsland in tweeën splitst'.6 Vlak voor de verkiezingen van 7 juli begon 
Rusland de toegangswegen naar Berlijn te blokkeren, waardoor de Berlijnse 
crisis voorpaginanieuws werd. Aanleiding was de geldzuivering in West- 
Duitsland. Maarschalk Sokolovski (USSR) verklaarde op 24 juni dat de zgn. 
Kommandantura, het geallieerd bestuur van Berlijn, 'in alle opzichten op
gehouden had te bestaan'.7 Tegelijkertijd transformeerde de Sovjet-Unie 
Roemenië, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Polen en Bulgarije in volksdemo
cratieën, waarin de communisten de lakens uitdeelden. Koning Michael 
van Roemenië vluchtte naar het westen, evenals vele vooraanstaande poli
tici uit Oost-Europa. Jan Masaryk de Tsjechische minister van Buitenlandse 
Zaken pleegde zelfmoord in Praag, althans dat was de officiële lezing en 
kardinaal Mindszenthy excommuniceerde de gehele Hongaarse regering 
omdat zij de katholieke scholen genationaliseerd had. Vooral de 'coup van 
Praag' o.l.v. Gottwald had in de westerse wereld een golf van verontwaardi
ging teweeg gebracht.

Maar ook in China leken de communisten o.l.v. Mao aan de winnende 
hand, terwijl Frankrijk in Indo-China weinig succesvol was bij de onder
drukking van de nationalistische en sociale onrust. Burma verwierf de 
onafhankelijkheid, waarop de communisten een burgeroorlog ontketen
den. In Indonesië waren de communisten eveneens actief, hetgeen in no
vember 1947 de minister van Marine, Schagen van Leeuwen, tot een cu-
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rieus ontslagbriefje inspireerde: 'Voor mij althans staat het vast, dat de hui
dige tactiek der Republiek een goed gecoördineerd onderdeel vormt van de 
ook tegen ons gerichte wereld-tactiek van Stalin (...). Stalin weet, dat hier in 
Nederland een belangrijk en historisch cultureel centrum ligt, dat hij onder 
de huidige omstandigheden gemakkelijk kan breken (...).'8 Dichter bij huis 
roerden de communisten zich in Griekenland, waar de gewapende strijd in 
hun nadeel verliep en in Frankrijk en Italië waar ze politieke en sociale on
rust veroorzaakten. In drie jaar tijds hadden Frankrijk en Italië al het dub
bele aantal kabinetscrises achter de rug. Tot opluchting van velen, onder 
wie Paus Pius XII die zijn voormalige beschermeling Alcide de Gasperi in de 
verkiezingsstrijd krachtig gesteund had, wonnen de christen-democraten in 
april 1948 'de beslissende verkiezingen' met 48,7%. Het Volksfront bleef op 
30,7% steken, ondanks de populariteit van Palmiro Togliatti.

Kardinaal Spellman, de befaamde aartsbisschop van New-York, sprak 
van 'de enorme gletsjer van het communisme, die zich onverbiddelijk en 
zonder ophouden over Europa en Azië uitbreidt. Een machtig en mee-do- 
genloos geweld is bezig de slavernij door te voeren. Sovjet-Rusland braakt 
zijn communistische horden uit over het aanschijn der aarde en voegt hele 
wereldrijken toe aan zijn invloedssfeer (...)'.9 In eigen land richtte minister 
Witteman (KVP) zich op 3 mei tot de bevolking. In zijn radio-rede kondigde 
hij de vorming van militaire en politiële reserve-onderdelen aan: 'Gebeur
tenissen in enige andere landen maken het noodzakelijk, rekening te hou
den met de mogelijkheid dat ook in ons land te eniger tijd een poging zal 
worden gewaagd om door intimidatie of geweld de grondwettige regerings
vorm te vernietigen en een nieuwe orde te vestigen, die slechts gepaard kan 
gaan met onderdrukking, dwang en slavernij.' Niet 'de kleine meerderheid 
bij ons, die wellicht bereid zou zijn een greep naar de macht te doen' baarde 
hem zorgen, maar de 'mogelijkheid van steun van buiten af (...) en dat 
zorgvuldig voorbereide en tegelijkertijd optredende ordeverstoringen in de 
West-Europese democratieën de positie van de voorstanders ener omwen
teling zouden versterken'.10

Twee dagen later sprak minister-president Beel (KVP) bij gelegenheid 
van de nationale herdenking van de bevrijding in de Ridderzaal: 'Met alle 
respect voor de moed hunner aanhangers in de bezettingstijd, moeten de 
idealen van het communisme scherp veroordeeld worden. Die steunen op 
beginselen (...) die in wezen hetzelfde inhouden als de beginselen van de 
overwonnen bezetter. Dat zijn de idealen, die slechts op de puinhopen van 
democratie en vrijheid hun verwezenlijking kunnen vinden'.11 Overigens 
wenste Beel niets af te doen van de verdiensten van het communistische 
verzet: 'verre van dat. Hun blijve de eer, die zij verdienen'. De minister
president had enkele weken eerder van Romme een amice-briefje ontvan
gen met de prangende vraag: '(...) welke houding behoort te worden aange
nomen door de Volksvertegenwoordiging in geval van een Russische over
stroming. Ik ben er altijd van uit gegaan, dat degene, die geen taak heeft in 
het buitenland, hier behoort te blijven, en voor een volksvertegenwoordi
ger kan ik in die omstandigheden moeilijk een taak in het buitenland zien. 
Ik ben echter nogal eens de opvatting tegen gekomen, dat hier blijven min
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of meer waanzin zou zijn'.12 Ook in zijn fractie leefde die opvatting. De 
vraag was nu of hij zijn gezin eventueel mee zou kunnen nemen naar het 
buitenland of niet.

Bij de instelling van een Reserve Gemeentepolitie, Reserve Rijkspolitie, 
Nationale Reserve en Reserve Grensbewaking door minister Witteman en 
bij de ernstige waarschuwing van minister-president Beel bleef het niet. De 
fractievoorzitter van de PvdA, Van der Goes van Naters, greep de behande
ling van de Grondwetsherziening aan om tezamen met de fractievoorzitters 
van KVP, ARP, CHU en VVD een initiatiefvoorstel in te dienen inzake de 
burgerlijke staat van beleg. Ter handhaving van de uit- of inwendige vei
ligheid in buitengewone omstandigheden, wilden zij het tiende hoofdstuk 
van de Grondwet aanvullen met een bepaling waardoor de bevoegdheden 
van organen van burgerlijk gezag ten aanzien van de openbare orde en de 
politie geheel of gedeeltelijk konden overgaan op andere organen van bur
gerlijk gezag.13 De CPN-fractie zag hierin 'gelegenheidswetgeving', die 
vooral tegen het communisme gericht was en verliet uit protest de zaal, 
luidkeels de 'Internationale' zingend.

De communisten kozen onvoorwaardelijk voor de 'vredespolitiek' van 
Moskou en tegen het 'imperialisme' van Amerika, dat de Marshall-dollars 
zou gebruiken om de soevereiniteit van Nederland te beperken. Door die 
totale identificatie met de Sovjet-Unie, dat bastion van de zegevierende re
volutie der arbeidersklasse, raakten zij in een isolement, dat veel gelijkenis 
vertoonde met hun vooroorlogse positie. Verwijzingen naar de verdien
sten van het rode leger in de strijd tegen Hitler-Duitsland noch een beroep 
op de eigen bijdragen aan het verzet, konden verhinderen dat zij weer een 
onbegrepen, gewantrouwde minderheid werd; politiek en sociaal melaats. 
Hun wethouders in Amsterdam en Rotterdam werd het leven zo zuur ge
maakt, dat vertrek de enige oplossing leek.

Aangezien communistische wethouders en gedeputeerden niet tot ont
slag gedwongen konden worden, ook niet als een meerderheid van de Raad 
of de Staten zulks verlangde, moest een wijziging van de Provincie- en 
Gemeentewet de mogelijkheid openen tot het tussentijds terugnemen van 
het mandaat. Van der Goes van Naters vergeleek de CPN-fractie met de 
NSB, die ook de mond vol had van Anglo-Amerikaans imperialisme. Voor 
deze 'vijfde colonne' was niet langer plaats in de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken, zo liet hij bij motie namens de commissie weten. 
Minister Gielen (KVP) blokkeerde de benoeming van een drietal hooglera
ren onder wie Jacques Presser, nadat de rechtse pers veel misbaar had ge
maakt over de rode infiltratie binnen en vanuit de zevende faculteit van de 
Universiteit van Amsterdam. Het communisme bedreigde de wereldvrede 
en de fundamentele waarden van het vrije westen en moest derhalve be
streden worden. Die mening werd door 80% van de NIPO-ondervraagden 
gedeeld.

Hoezeer de gebeurtenissen in het jaar 1948 de machtsverhoudingen in de 
wereld voor lange tijd bepaalden, blijkt onder meer uit de wisseling van de 
wacht in Pretoria. Daar wonnen de nationalisten o.l.v. Daniël Franqois 
Malan de verkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het bewind van de
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populaire veldmaarschalk Smuts, die Zuid-Afrika aan de zijde van de geal
lieerden had gebracht. Met Malan, pro-Duits, fel anti-communistisch, anti- 
Brits en overtuigd van de superioriteit van het blanke ras, zou Zuid-Afrika 
de weg opgaan van rassenscheiding en apartheidspolitiek.

Trouwens, de Britten moesten geleidelijk aan toegeven dat de status van 
wereldmacht hun krachten te boven ging. In Griekenland ruimden ze het 
veld ten gunste van de Amerikanen, die op grond van de Truman-doctrine 
de rechtse regering steunden met dollars en militair materieel. De commu
nistische tegenregering o.l.v. generaal Markos haalde zich de verontwaardi
ging van de wereldopinie op de hals door duizenden kinderen te 'eva
cueren', hetgeen uitgelegd werd als ontvoering. Ook in Palestina hielden de 
Britten het voor gezien. Op 14 mei 1948 proclameerden Ben Goerion c.s. de 
Joodse staat Israël, 'krachtens het natuurlijke en historische recht van het 
Joodse volk en op grond van de resolutie van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties'. De Arabische buurstaten mobiliseerden hun le
gers voor de eerste van een reeks krachtmetingen.

Alles bijeen een gistende wereld vol oorlogsdreiging en geweld. Dat 
moest de kiezer wel somber stemmen. Onder deze omstandigheden had hij 
alle begrip voor het loslaten van de traditionele neutraliteitspolitiek. Enkel 
met machtige bondgenoten zoals Engeland en Frankrijk en liefst ook 
Amerika, kon Nederland zich wellicht staande houden. Merkwaardig ge
noeg bewaarde diezelfde kiezer een zekere distantie tegenover de felle po
lemieken over de Indische politiek van het kabinet. Merkwaardig, omdat de 
meeste gezinnen wel een familielid kenden, dat in Indonesië verbleef als 
ondernemer, ambtenaar of dienstplichtige. Het verlies van Indonesië zou 
volgens het Comité-Rijkseenheid een ramp betekenen voor het vaderland, 
ook economisch. Dagelijks berichtten de media over de ontwikkelingen in 
Indonesië. Over de consulaire betrekkingen tussen de Republiek en de 
USSR, over de Bandoeng-conferentie, over de Dubois-Critchleyvoorstellen 
tot het houden van verkiezingen in Indonesië, over de oproep van de repu
blikeinse opperbevelhebber, Sudirman, om de strijdkrachten te mobiliseren, 
over het adres van Gerbrandy, Winkelman, Gerretson e.a. aan de Tweede 
Kamer met het verzoek een strafvervolging te doen instellen tegen die m i
nisters die zich naar de mening van de adressanten schuldig hadden ge
maakt aan handelingen in strijd met de Grondwet en het strafrecht. Dat 
adres beoogde de verantwoordelijke ministers voor het Indië-beleid te 
diskwalificeren.

Bleef de Indië-politiek te ondoorzichtig, te ingewikkeld voor de kiezer? 
Overschaduwden de dagelijkse zorgen zozeer zijn blikveld? Geven de en- 
quête-resultaten een vertekend beeld? We weten het niet. Vast staat dat de 
kiezers begrepen hoe ernstig de situatie medio 1948 was, zonder evenwel in 
paniek te raken. De politici leken de zaak meester. Veilig en gelukkig (87%) 
in de beslotenheid van de eigen zuil, deed een ruime meerderheid met ple
zier zijn werk. Met 'tucht en ascese' werkte de Nederlander aan de weder
opbouw van het land, - een bezielend ideaal. Hij had het bovendien niet 
slecht getroffen met zichzelf. Gevraagd naar de eigenschappen die hij het 
Nederlandse, Amerikaanse, Russische en Engelse volk toedichtte, kwam

De kiezers - Verzuilde burgers in een boze wereld
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het Nederlandse volk als het meest vredelievende, hardwerkende, dappere 
en verstandige volk uit de bus. In vooruitstrevendheid moest het enkel de 
Amerikanen laten voorgaan (63% tegen 47%), in beheersing enkel de 
Britten (44% tegen 40%), terwijl de Amerikanen bovendien vrijgeviger wa
ren (44% tegen 25%). Volgens 49% waren de Russen achterlijk en 31% 
noemde het Engelse volk verwaand. Volgens datzelfde onderzoek vond 
slechts 15% het Nederlandse volk verwaand, hetgeen door de uitslag aller
minst bevestigd werd!

Op 12 mei richtte koningin Wilhelmina zich in een radio-toespraak tot 
het Nederlandse volk om haar troonsafstand aan te kondigen. Hoezeer de 
oorlogsjaren ook haar 'achtervolgden' in de zin van een diep-ingrijpende, 
wezenlijke ervaring, bleek uit de oproep: 'Wij moeten te zamen den geest 
overwinnen, die spreekt uit de handelingen en nalatigheden, welke in de 
jaren van oorlog en bezetting den weerstand hebben belemmerd en zelfs ve
len goeden Nederlanders het leven hebben gekost, en die ook thans nog in 
ons volk rondwaart (...)'.14 Ook deze aankondiging overviel de bevolking, 
hoewel al eerder 'de last van het klimmen der jaren', haar genoopt had tot 
een tijdelijke overdracht van haar bevoegdheden aan prinses-regentes 
Juliana. De luisteraars hoorden haar op indringende toon, zo vertrouwd uit 
de oorlogsjaren, manen tot eendracht: 'In dezen tijd van geweld en gevaar, 
sluit u nauw aaneen, eendracht en nog eens eendracht.' Dat vermaan kon 
niet voorkomen dat op 4 juni twaalf partijen hun kandidatenlijsten indien
den voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Tien partijen deden in 
alle 18 kieskringen mee: KVP, PvdA, ARP, CHU, VVD, SGP, CPN, 
Middenstandspartij, Onafhankelijke Nationale Groep en de lijst-Welter.

De Katholieke Volkspartij

'Gezond gezin, gezond volk’
'Drie en dertig plus één'
'Weest één, - 'de klop met de herdersstaf'

De partij en haar program

Tussen 1948 en onze tijd ligt bijna een halve eeuw. Daarin veranderde 
enorm veel. De politieke partijen hadden destijds een geheel andere functie 
in de samenleving. Zij vormden de politieke arm van een verzuild volks
deel, waarmee zij organisch verbonden waren. Om de verandering te illu
streren, zal een ruim gebruik van citaten gemaakt worden. Deze citaten be
ogen recht te doen aan dat ondefinieerbaar eigene van die tijd. Dat eigene 
klinkt helder en met authentieke zeggingskracht door in de gebezigde taal 
en laat zich nauwelijks in typologieën of karakteristieken vatten. Wie dat 
probeert, zal steeds ervaren dat hij tijd-eigene nuances moet verwaarlozen 
en bovendien teveel referenties aan de eigen tijdgeest onwillekeurig maar 
onvermijdelijk vermengt met de authenticiteit van het verleden, welke 
daardoor in zijn weergave vertroebeld wordt.
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De KVP stond onder leiding van W.J. Andriessen, die na het lager on
derwijs zijn vorming ontving in de katholieke arbeidersbeweging. Voor de 
oorlog had hij al voor de RKSP in de Eerste Kamer gezeteld. Deze vijftiger 
kende de arbeidersbeweging van binnen en van buiten. Zelf had hij in de 
textielbranche en de bouw gewerkt. Hij combineerde het voorzitterschap 
van de partij met het lidmaatschap van de Tweede Kamer en o.m. het dage
lijks bestuur van het RK-Werkliedenverbond, van oorsprong een ’stands- 
organisatie'. Tot de meer gezaghebbende bestuursleden mogen stellig ge
rekend worden A.C. de Bruijn, ook voortgekomen uit de katholieke arbei
dersbeweging (metaal) en medeoprichter van de KVP, pater mag. dr. S. 
Stokman OFM, specialist in het kerkelijk recht en de ethiek, directeur van 
de Ontwikkelingscentrale van het RK-Werkliedenverbond, peetvader van 
de KVP en verbindingsman voor het episcopaat. Prof. mr. C.P.M. Romme 
maakte als fractievoorzitter qualitate qua deel uit van het partijbestuur en 
van het dagelijks bestuur van de partij.

In de 'vernieuwings'-sfeer van 1945 was er enige aarzeling geweest in het 
katholieke kamp over de vraag of een aparte partij voor de katholieken nog 
wel noodzakelijk of wenselijk was.15 Vooral de katholieke bisschoppen wil
den het zekere voor het onzekere nemen en met behulp van o.m. Romme 
en Stokman wisten ze te voorkomen dat prominente katholieke leken als 
De Quay, Beel e.a. 'doorbraken' naar een personalistisch-socialistische, pro
gressieve volkspartij. De resolutie van de partijraad van de KVP (22 decem
ber 1945) bevatte tal van concessies aan deze 'nieuwe richting', hetgeen 
even zovele afrekeningen met de vermaledijde RKSP beduidde. De KVP 
zou, 'in het bijzonder op sociaal-economisch terrein, een vooruitstrevende 
politiek voeren', die ook voor niet-katholieken aanvaardbaar moest zijn 
'omwille van haar innerlijke redelijkheid'.16 De KVP zou 'niet langer een 
kerkelijke partij zijn, maar een programpartij, zodat ook voor niet-katho
lieken toetreding mogelijk moet zijn'. Voorts moesten 'de candidaten der 
Partij voor de Staten-Generaal haar program onderschrijven en de door
voering daarvan voorwerp van overleg zijn tussen partij en fractie’.

De partij stelde zich ten doel 'het algemeen welzijn van het Nederlandse 
volk te bevorderen op den grondslag van de zedelijke normen, gelegen in 
de natuurlijke orde en de Goddelijke Openbaring, gelijk deze door het 
Kerkelijk Leergezag worden verklaard'. Aan het 'Algemeen Staatkundig 
Program' ontlenen we een aantal citaten om het eigene van de KVP in die 
tijd te belichten.17

B eg in selen
'De Staat is een maatschappij, d.w.z. een geordende eenheid van velen op 
één doel; in de natuurlijke orde is hij de hoogste maatschappij. In die orde 
noodzakelijk, is hij in ontstaan en voortbestaan afhankelijk van den 
Schepper, tot Wiens scheppingsdoel hij moet medewerken en aan wiens 
goedheid hij tallooze gaven dankt. Derhalve is ook de Staat gehouden God 
openlijk te erkennen, te huldigen en te dienen, vooral door in wetgeving 
en bestuur Gods wet tot opperste richtsnoer te nemen.'
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Staatsdoel
De Staat vindt zijn doel niet in zichzelf, maar in het algemeen welzijn, dat 
geordende samenwerking in staatsverband eist. 'Daarbij zal de Staat steeds 
moeten erkennen, dat het aardsche leven, ofschoon eigen waarde bezittend, 
zijn diepste betekenis ontleent aan het boventijdelijke levensdoel van den 
mensch, waarop al het aardsche moet gericht blijven.'

Staatstaak
'De volledige taak van den Staat is te onderscheiden in een primaire, gericht 
op behoud en vervolmaking van staats- en rechtsorde, en een subsidiaire, 
beperkt tot het aanvullen en stuwen van het eigen initiatief van in
dividuen of groepen. Slechts het algemeen welzijn kan onder bepaalde om
standigheden ook hier rechtstreeksch ingrijpen van den Staat rechtvaardi
gen.’

Staatsgezag
'In de noodzakelijkheid van geordende samenwerking in staatsverband ligt 
de natuurlijke grond voor de onmisbaarheid van het staatsgezag. Reeds 
hieruit volgt, dat de Overheid recht heeft te bevelen en de onderdanen ver
plicht zijn te gehoorzamen. Deze natuurlijke grondslag, uiting der ordening 
Gods, wordt bevestigd door het Apostelwoord, dat er geen gezag is, tenzij uit 
God.'

Bouw van den Staat
'In den bouw van den Staat behoort het organisch karakter der maat
schappij tot uitdrukking te komen. Daarom moet niet slechts aan de indivi- 
dueele burgers, maar ook aan hun gemeenschappen, zoowel van territoria- 
len als van cultureelen en sociaal-economischen aard, een eigen zelfstan
dige plaats en functie worden verzekerd.'

Staat en individu
'Alles wat het boventijdelijke levensdoel van den mensch aangaat is ont
trokken aan inmenging van den Staat. In deze sfeer heeft het individu rech
ten, die ook voor den Staat onaantastbaar zijn.

In diezelfde tijdelijke orde gaat echter het algemeen welzijn als zoodanig 
boven ieders afzonderlijk welzijn. Daarom mag de Staat (...) vorderen, dat 
het individu de noodzakelijke offers brengt van zijn goed, en zelfs van zijn 
leven.'

Staat en gezin
'De eerste en voornaamste natuurlijke gemeenschap van individuen is het 
gezin, dat zijn oorsprong vindt in het huwelijk. Deze gemeenschap, die met 
haar rechten en plichten aan den Staat voorafgaat, heeft de Staat te eer
biedigen zoowel in haar grondslag als in haar werkzaamheid.'

'Het huwelijk is naar zijn wezen en naar zijn eigenschappen van een
heid en onverbreekbaarheid aan de rechtsmacht van den Staat onttrokken 
(...).'
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'Om het natuurlijke karakter van het gezin en zijn hooge waarde voor de 
gemeenschap, is de Staat verplicht het gezin bij het vervullen van zijn taak 
krachtig bij te staan en de voorwaarden te scheppen, waardoor het in zede
lijk, maatschappelijk en economisch opzicht tot volle ontplooiing kan ko
m en.'

Staat en Kerk
'Evenals de Staat is ook de Kerk een volmaakte, op haar terrein hoogste en 
onafhankelijke maatschappij. In het nastreven harer doeleinden, die van 
hooger orde, van bovennatuurlijk karakter zijn, mag de Kerk derhalve niet 
gehinderd worden door den Staat. Veeleer moet deze aan de Kerk rechtsbe
scherming verleenen en haar werkzaamheid positief bevorderen, ook om
dat het welzijn der Staatsgemeenschap krachtig bevorderd wordt door den 
godsdienstzin der burgers.'

Tot zover enige grepen uit de beginselen, tevens grondslag, van de KVP. 
Wie zal niet beamen dat de formuleringen karakteristiek zijn voor de fase 
van katholieke staatkunde, waarin de leer van de kerk van Rome de katho
lieke politici inspireerde, richting gaf en bond aan de gelovige én praktize- 
rende gemeenschap? In velerlei opzicht was het 'Verkiezings-manifest' van 
de KVP in 1948 een bondig uittreksel én een actualisering van het Urgentie- 
Program uit 1946. Dat laatste was bedoeld voor een langduriger periode dan 
de twee jaar, die het kabinet-Beel gegeven was. Hoewel bij de afzonderlijke 
hoofdstukken van dit boek steeds de verkiezingsprogramma's van de par
tijen ter sprake zullen komen, vergt een meer afgerond beeld van de KVP 
nog enige aanvullingen uit dat Urgentie-Program.

Dat progam bevatte passages als: 'Tot herstel van de diep geschokte pu
blieke moraliteit is allereerst vereischt, dat de Overheid binnen de grenzen 
van haar taak den eerbied voor God en godsdienst bevordert, en de waarde 
van de menschelijke persoonlijkheid, het gezin, het gezag en het vaderland 
verdedigt en beschermt.’ 'Ten aanzien van het huwelijk erkenne men, dat 
de echtscheiding een ramp is voor de samenleving.' 'Door krachtige maat
regelen dienen bevorderd te worden de erkenning en de practische naleving 
van zedelijke normen, onmisbaar als deze zijn voor een goed geordend ge
meenschapsleven. In het bijzonder zijn maatregelen vereischt tegen de cor
ruptie in allerlei vorm, de woeker, de openlijke bevordering van het Neo- 
Malthusianisme en de uitspattingen op het gebied van het amusementsle- 
ven .'

'Gewaarborgd moet worden, dat alle arbeiders voor zich en hun gezin
nen, groot of klein, een redelijk bestaan vinden en een redelijk aandeel ver
krijgen in de nationale welvaart en de toeneming daarvan (...). Voorts 
worde bevorderd, dat aan de arbeidsfactor boven het vastgestelde loon een 
aandeel in de baten van de onderneming wordt toegekend.'

'Gestreefd worde naar spoedige verwezenlijking van zelfstandige pu
bliekrechtelijke lichamen voor het bedrijfsleven, die geen Staatsorganen 
zijn, doch (...) onder toezicht der Overheid het bedrijfsbelang behartigen. 
Aan de vertegenwoordigers der arbeiders dient niet alleen in sociale, maar 
ook in economische aangelegenheden medezeggingschap te worden toege-
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kend (...). De uitbreiding van het privaatbezit over de massa van het volk, 
met name ook door deelneming in den eigendom der productiemiddelen, 
worde stelselmatig bevorderd (...).’

'Ter liquidatie der koloniale verhoudingen, het snel tot stand brengen, in 
vrijw illige samenwerking, van een staatkundige hervorming, op den 
grondslag van zelfregeering op voet van gelijkwaardigheid, in gecoördi
neerd Rijksverband, (...) overeenkomstig het Koninklijk woord van 6 
December 1942.' Twee jaar later sprak het manifest niet meer van een Rijks
verband, maar van 'een duurzame Nederlands-Indonesische Unie onder 
reëel koninklijk gezag, (...) uitoefenend het hoogste gezag op het haar toe
komende werkterrein.' 'Wettelijke waarborgen worden geschapen voor de 
openbaarheid der werkzaamheid van de politieke partijen, het beheer van 
haar geldmiddelen en van de democratie binnen de partijen.'

De partijraad van de KVP stelde op 3 april het verkiezingsmanifest vast 
en steunde bovendien het partijbestuur inzake de onverenigbaarheid van 
een leidende functie in de KVP met een vooraanstaande plaats in het 
Comité- Rijkseenheid. Dat laatste betekende uitsluiting van Welter. Enkele 
KVP-ers vonden het 'onsympathiek en psychologisch onjuist dat politici als 
Welter en Bajetto, waarmee de Staatspartij vroeger gegeurd heeft als men
sen die het wisten', uitgestoten werden.18 Tot hen behoorde mr. Witte van 
de jongeren-organisatie, die als enige tegen stemde. Pater Stokman waar
schuwde voor verenging van beginselpolitiek ten aanzien van vraagstuk
ken van godsdienstige en zedelijke aard; 'zulks is voor de samenwerking 
met de PvdA ook niet nodig'.19 Ook De Maasbode klaagde over de wijdlo
pige principiële beschouwingen: 'enkele afgevaardigden (...) wensten de pa
ragraaf over de volksgezondheid uitgebreid te zien tot zoiets als een hand
boek over moraal'.20 Voorzitter Andriessen liet alvast het parool voor de 
verkiezingsstrijd uitgaan: drieëndertig zetels plus een!

Zo ging de KVP vol zelfvertrouwen de strijd aan. Ongeveer 400.000 leden, 
een organisatiegraad van 25%, de grootste fractie in de Tweede Kamer en 
een redelijk succesvolle kabinetsperiode onder katholieke signatuur, dat al
les bijeen schiep een sterke uitgangspositie. De suggestie dat de meeste men
sen waarschijnlijk niet eens het verschil wisten 'tussen het lidmaatschap 
van de KVP en de aankoop van een missiekalender', strookt niet met de 
mededeling van Andriessen dat zo'n 300.000 leden aan de groslijststem- 
mingen hadden deelgenomen.21 Hoe zeker van zijn zaak de katholieke top 
was, kwam tot uiting in een voorbeschouwing in De Tijd met een achteraf 
hoog gehalte aan prognostieke waarde: 'Verkiezingen in ons bedachtzame 
vaderland met vrijwel uitsluitend levensbeschouwelijke partijen plegen 
nooit politieke aardverschuivingen op te leveren (...) een verkiezingsuitslag 
in ons land weerspiegelt zich echter in nuances, die een bescheiden maar 
daarom nog niet onbelangrijke taal spreken (...) en toch bepaalde problemen 
oproepen.’ Algemene verwachting: 'verschuiving naar rechts. Geen uit
breiding, eerder inkrimping van de regeringsmeerderheid (...) wellicht juist 
genoeg om voor een der oppositiepartijen de weg naar de regering te effe
nen.' Deze redactionele analyse vreesde 'een halfhartiger politiek, die mach-
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ten van buiten ons bereik invloed geeft: altijd desastreus’, als gevolg van 
deze ontwikkeling.22

De partij bracht zes lijsttrekkers in de arena: Andriessen in de kieskringen 
Den Haag, Amsterdam en Rotterdam; J. Groen Azn, voorzitter van de RK- 
Tuindersvakbond in het bisdom Haarlem, in Leiden, Dordrecht, Den 
Helder, Haarlem en Middelburg; F. van Vliet, gesalarieerd bestuurder van 
de Katholieke Arbeidersbeweging en wethouder van Eindhoven, in Den 
Bosch en Utrecht; Chr. J.H. Mol, arts en actief in vele organisaties van de ge
zondheidszorg, in Tilburg; Beel kreeg Maastricht en Romme deed Arnhem, 
Nijmegen, Leeuwarden, Zwolle, Groningen en Assen. De samenstelling 
van dit kopgroepje weerspiegelt een kenmerk van de KVP: een conglome
raat van rangen, standen en belangenorganisaties.

Een half jaar voor de verkiezingen boog het partijbestuur zich over de 
vraag of de rooms-rode coalitie moest worden voortgezet al dan niet met 
een verbreding van de basis.23 De Bruijn wilde in de propaganda de strijd 
tegen het communisme prioriteit geven, maar daarnaast mocht ook de 
PvdA niet uit het oog verloren worden. Die keerde zich de laatste tijd hoe 
langer hoe meer tegen de KVP, hetgeen de voorzitter beaamde. Andriessen 
vroeg zich af wat de bedoeling kon zijn van de agressieve toon van de 
PvdA. Drion en Joosten maakten melding van de sterke oppositie in eigen 
kring tegen de samenwerking met de PvdA. De Welter-aanhangers in het 
Zuiden, voornamelijk intellectuelen, wilden geen breuk met de KVP, maar 
wel verbreking der coalitie: Romme onderstreepte de wenselijkheid in de 
verkiezingscampagne alle mogelijkheden open te houden. Hij zou het ech
ter betreuren als tijdens deze campagne een verwijdering ten opzichte van 
de PvdA zou ontstaan. 'Een bredere basis van het kabinet is welkom, maar 
deze is zonder de PvdA onmogelijk. Het uitschakelen van tenminste een 
kwart van de werkende bevolking uit de regeringsverantwoordelijkheid is 
eveneens een gevaar, dat maar al te zeer onderschat wordt.' Hij wilde cam
pagne voeren met het regeerprogram-Beel, 'waarin we veel van ons Urgen- 
tieprogram terugvinden'.

Het beraad werd verbreed door overleg met het fractiebestuur en de zes 
KVP-ministers. De samenwerking met de PvdA verliep volgens de betrok
kenen in het algemeen goed, behoudens op het punt van de bijstand aan 
kinderrijke gezinnen.24 Een uiterst gevoelig onderwerp voor de KVP omdat, 
anders dan in andere bevolkingsgroepen, in haar kring geboortebeperking 
een taboe was, ook al omdat de Kerk het 'Neo-Malthusianisme' scherp 
veroordeelde. Romme c.s. verdedigden met overtuiging en zonder restrictie 
de leer en moraal van de Kerk terzake: Want met betrekking tot het 
'huwelijk huldigen wij opvattingen, waardoor wij ons (...) van andere groe
pen onderscheiden. Het huwelijk is voor ons onverbrekelijk. Een zijner 
eerste doeleinden is, in liefde kinderen voortbrengen en opvoeden voor 
O.L. Heer. En de man moet de hulp zijn van de vrouw, en zij aan hem on
derdanig. Zo leeft voor ons het sacrament van het huwelijk, als de band van 
Christus en Zijn Kerk (.•.)'.25 Dat het de KVP ernst was, bewees Van 
Maarseveen met zijn wetsontwerp tot het tegengaan van lichtvaardige echt
scheidingen. Achtergrond was de toename van het aantal echtscheidingen
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sedert 1920 van 2000 naar 5000 per jaar in 1945. De memorie van toelichting 
zei het zo: 'Op de jeugd moet de tegenstelling tussen de idealen van plichts
betrachting en offervaardigheid welke haar worden bijgebracht en waarvoor 
zij ontvankelijk is, en de door de wet gesanctioneerde plichtsverzaking en 
zelfzucht, welke soms in een echtscheiding haar bekroning vinden, een 
verwarrende invloed hebben. De samenleving, die verraad aan het eigen 
volk tot het uiterste straft, telt verraad aan het gezin gering en gaat dit prac- 
tisch gesproken zelfs niet tegen.' 'In feite werkte de overheid maar al te 
vaak mee aan chantage door de man, die de economische afhankelijkheid 
van de vrouw kon uitbuiten', aldus de minister, wiens opvattingen de har
telijke instemming van Romme hadden.26

Over offervaardigheid gesproken; in het partijbestuur hadden verschil
lende leden bezwaar tegen het honorarium van ƒ 25,-- voor spreekbeurten, 
plus reis- en verblijfkosten. Dat kwam neer op een weekloon voor een ar
beider. In de volgende vergadering kwamen de richtlijnen aan de orde, die 
de sprekers in acht dienden te nemen waar zij de verhouding tot de PvdA te 
berde brachten.27 Het secretariaat had deze in overleg met Romme opge
steld. De teneur zal ongetwijfeld geweest zijn: handen vrij bij de komende 
formatie, maar zonder de PvdA zou de sociale politiek en de arbeidsrust ge
vaar lopen. Het uitgebreid Partijbestuur vernam van de secretaris dat een 
landelijke propagandaraad ingesteld was, die al 500 propagandaleiders aan 
het werk gezet had.28 Door affiches wilde de KVP 'het straatbeeld verove
ren', één letteraffiche met 'Gezond Gezin - Gezond Volk - KVP' en een an
der affiche met Lijst I, KVP en lijsttrekker. Later bleek dat de kosten bestre
den zouden worden met bonnen van ƒ1,-- en ƒ0,25, terwijl de KRO zou 
meewerken door zes weken lang vijf minuten KVP-nieuws uit te zenden, 
door de actualiteitenprogramma’s en reportages, radiospeeches en gedu
rende de laatste veertien dagen voor de verkiezingen drie keer daags tussen 
de muziek door KVP-slagzinnen ten gehore te brengen.29

Indonesië en de acties van Welter hielden het bestuur uiteraard bezig. 
Het bestuurslid J.A.L.M. Loeff uit Rotterdam kwam in aanvaring met 
Romme, die hem zelfs aftreden in overweging gaf. Loeff: 'Als men zou uit
gaan van het reële standpunt, dat de Indonesiërs zeggenschap moeten heb
ben in hun eigen land, onder waarborging van onze economische en finan
ciële belangen, dan moet men tot een redelijke overeenkomst kunnen ko
men. Tot nog toe hebben wij nog nooit een forse geste gemaakt. Iedere con
cessie is afgedwongen geworden.'30 Enkele maanden later trad Loeff af.

De campagne

Volgens L.A.H. Albering, partijsecretaris en voorzitter van de Propa- 
gandacommissie, liep de campagne gesmeerd.31 De laatste drie nummers 
van De Opmars, een propagandistische partijperiodiek, waren in een oplage 
van 1,5 miljoen gedrukt, speciaal ook voor Amsterdam. Liefst 400.000 
affiches waren uitgezet (...) . 'In de buurt van Den Helder kunnen ze niet 
eens de koeien met rust laten. De beesten dragen nu niet alleen letterlijk 
maar ook figuurlijk bij tot de verwezenlijking van de leuze: "gezond gezin,
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gezond volk’". De propagandisten, onder wie zo'n 20.000 volhardende plak
kers, hadden 250.000 doosjes KVP-lucifers en 500.000 plakzegels afgezet.

Pater Henri de Greeve, een voorloper van de 'electronische' Kerk, zou in 
zijn populaire rubriek Lichtbaken een prijsvraag over de verkiezingsuitslag 
aankondigen, welke zondagmorgen bij alle kerken verspreid zou worden. 
Een model-stembiljet, relict van de emancipatiestrijd, zou in een oplage van
1.200.000 vlak voor de verkiezingen uitgereikt worden. De campagne werd 
sportief genoemd, omdat het de eerste in de historie was 'welke niet tegen 
een andere groepering wordt gevoerd, maar ter verspreiding en verdediging 
van eigen beginselen en program'.

Een uitzondering hierop was 
de 'riolistiekcampagne' van De 
W aarheid  tegen Koos Vorrink, 
voorzitter van de PvdA. De 
communisten hadden oude ge
ruchten over een mogelijk 'ver
raad' van Vorrink opgerakeld. 
H. Baron van Lamsweerde en 
Ch. Meuleman, beiden katholiek 
en naaste m edew erkers van 
Vorrink in de bezettingstijd, na
men het voor hem op en ver
oordeelden 'de vuilspuiterij': 
'Wij hebben de heer Vorrink 
toen leren kennen als een nobel, 
moedig en onzelfzuchtig man, 
die steeds bezorgd was voor het 
gevaar, dat zijn medewerkers be
dreigde.'32 Daags vóór de verkie
zingen kopte De Tijd: 'Alleen de 
KVP staat Moskou. Huis aan 
huis gevecht in Amsterdam.'
Het rood overheerste in Am

sterdam, dat voor tweederde rood stemde, hetgeen de meeste wijken tot een 
'rijpende kersenbongerd' maakte.

Maar 'tot in de felste haarden' van 4 (= CPN), 'komen de ééntjes (= KVP), 
parmantig uit de gevel gestapt’. In de roodste wijken 'toont zich de KVP een 
echte, ruige, strijdbare volkspartij die zich door niets of niemand laat inti
m ideren'.

'Er zijn buurten in de stad, de sombere slums met hun kleurloze huizen
rijen, de alcoofwoningen, trieste erfenis van een liberaal tijdvak, voorbe
stemd om de arbeider te proletariseren, in laatste instantie te verpauperen, 
waar het gemengde huwelijk welig tiert, en de massa ontkerstende, waar de 
misère van generaties de humus vormde, die het communisme tot bijkans 
tropische voedingsbodem werd.' De KVP handhaafde zich veel beter dan de 
socialisten. 'Zij missen ook het grote stemmenreservoir, dat voorheen de 
Jodenbuurten voor hen waren.' 'De huidige verkiezingsstrijd is er een naar

Verkiezingsaffiche KVP.
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het uiterlijk van nummers (...) er ontbreekt feitelijk elk persoonlijk element 
en het zijn in hoofdzaak de cijfers en de kleur die spreken, het ietwat smar
telijke gelaat van de heer Oud uitgezonderd, door de VVD opvallend ge
pousseerd (...). Sommigen ergeren zich aan het portret van Soekarno met 
sikkel en hamer-embleem als een lelijk jokkentje zichtbaar op zijn voor
hoofd.'

Na aankondigingen als 'En nu wij !!', gaven de katholieke kranten een 
uitvoerig verslag van de bijna demonstratieve, maar voor die tijd gebruike
lijke bijeenkomst in de Apollohal te Amsterdam.33 Het podium was ver
sierd met gladiolen en palmen en circa 4.000 katholieken dromden bijeen 
'om eens de massa en kracht van de eigen gelederen te tonen (...) rijpende 
velden voor de grote oogst van woensdag'. Sybesma, kringvoorzitter en be
stuurslid, orakelde conform de richtlijn: 'Het wereldgeweten staat ons niet 
toe in Indonesië een politiek te voeren, die in strijd is met het Atlantic 
Charter.' Met koppen als 'Weest één!’ en 'Waar het om gaat (...)' en teksten 
als 'en dan gaat gij naar uw werk of naar huis in hei besef uw vaderlandse 
plicht te hebben volbracht op de beste manier. Wek dan gedurende de dag 
nog anderen op, die aan hun burgerplichten verzaakten, om te doen zoals 
gij deed' werd de katholieke kiezer als het ware bij de hand genomen om 
nummer één van lijst één te stemmen en opgeroepen een bijdrage te leve
ren aan de sociale controle in eigen kring.34 De katholieke kiezer moest zich 
'in een hoogst critieke situatie' capabel tonen 'tot het meespelen in een in
ternationaal orkest'. Desnoods door het advies van Nijdam te volgen, een 
ex-voorzitter van de katholieke werkgevers, die gewetensbezwaarden in de 
KVP opgeroepen had de laatste kandidaat op de KVP-lijst te steunen als 
blijk van onvrede met de - te progressieve - koers. Dat was altijd nog beter 
dan een dissidente houding 'waarvan gij tenslotte zelf het slachtoffer zult 
worden. Weest één!'35

Het Hoogivaardig Episcopaat verordonneert: 'Bewaar uzv eenheid op staat
kundig gebied.'
Twee maanden voor de verkiezingen gaf het 'Hoogwaardig Episcopaat' in 
navolging van de Paus een verklaring uit teneinde 'alie stemgerechtigde 
katholieken andermaal te wijzen op de hoogst gewichtige taak, welke zij op 
staatkundig gebied hebben te vervullen, ten einde iedere machtsvorming 
van het goddeloze bolsjewisme te voorkomen'.36 De verklaring was op 
zondag 9 mei in alle katholieke kerken van Nederland van de preekstoel 
voorgelezen en daags daarna door de katholieke dagbladen gepubliceerd. 
'Hoe maken zij dan het beste gebruik van hun stemrecht, gelet op de gods
dienstige en staatkundige verhoudingen in ons vaderland? Bij de verkie
zingen in 1946 hebben wij verklaard, dat de Katholieke Volkspartij naar 
onze overtuigingen de beste waarborgen biedt voor de eerbiediging en nale
ving van de zedelijke normen van het Christendom op het terrein van 
wetgeving en bestuur.

Welnu, wij zijn van mening deze verklaring ook nu nog te moeten 
handhaven. Ten slotte aarzelen we niet u krachtig aan te sporen, de eenheid 
op staatkundig gebied hecht te bewaren. Vergeleken bij de hoge belangen,

34



De Katholieke Volkspartij

die op het spel staan (...) zijn de meningsverschillen onder de katholieken 
(...) toch van ondergeschikte betekenis (...). En die staatkundige eenheid der 
katholieken is een machtig wapen (...) welks verlies niet te overziene schade 
zou berokkenen aan de belangen van het christendom en het welzijn van 
ons dierbaar vaderland.'

De verklaring was voorbereid door pater Stokman, lid van de Tweede 
Kamer voor de KVP.37 Zijn concept had hij voorgelegd aan Andriessen en 
Romme, die onafhankelijk van elkaar en om uiteenlopende redenen be
zwaar maakten tegen een passage over de Indië-politiek. Voor Romme was 
het Indonesië-beleid binnen zekere grenzen een vrije kwestie. Overigens gaf 
pater Stokman publiekelijk te kennen, dat het episcopale vermaan niet uit
gelegd mocht worden als het opleggen van een gewetensplicht, hetgeen De 
Tijd de reactie ontlokte: 'maar pater Stokman is geen bisschop, - dit verlieze 
men ook niet uit het oog'.38 Uiteraard voelden de doorgebroken katholie
ken in de PvdA zich aangesproken. Ruygers vond dat de politiek van de 
PvdA zeker niet minder bevorderlijk was geweest voor de naleving van de 
zedelijke normen van het christendom, dan de KVP-politiek. Eén partij 
voor alle katholieken achtte hij principieel 'aan de grootste bedenkingen 
onderhevig' en meer gevaren dan waarborgen voor de toekomst van het 
christendom in zich bergen. Deze 'niet zo beminnelijke eigengereidheid' 
kon bij Romme geen genade vinden.39

Romme heeft steeds het goed recht van de bisschoppen verdedigd om 
zich over staatkundige en politieke vraagstukken uit te spreken, hoewel hij 
ook de bezwaren onderkende.40 'Dat is het bezwaar van de verwarring (...) 
alsof het kerkelijk gezag met een dergelijk woord niet meer blijft op zijn ei
gen terrein; alsof het kerkelijk gezag iets anders doet dan handelen als her
ders der zielen. De verwarring ook, alsof de politieke partij een verlengstuk 
zou zijn van de Kerk, een kerkelijke partij.' Maar erkende niet eenieder dat 
recht? Stond niet in het beginselprogam van de PvdA: 'Erkend wordt, dat de 
kerken het tot hun taak kunnen rekenen, terwille van het geestelijk en ze
delijk heil van het volk, hun woord te spreken met betrekking tot het staat
kundig en maatschappelijk leven.’

Sprekend over de 'zedelijke plicht in volgzaamheid', door het episcopaat 
opgelegd, wilde Romme wel de mogelijkheid van een theoretische uitzon
dering open laten, maar zo iemand 'kan daarom nog niet naast de preek
stoel gaan staan en zeggen: volg mij en niet uw kerkelijk gezag. Ik kan mij 
tegenover het vermaan (...) tot katholieke eenheid de propaganda van ver
deeldheid onder geen omstandigheid als geoorloofd voorstellen (...) de ver
antwoordelijkheid van het herderschap moet hij niet zichzelf pogen op te 
laden, maar dat (...) ten volle laten waar zij ten volle van Godswege ligt'. 
Anders gezegd, Romme wilde zijn geloofsgenoten wel de vrijheid laten 
hun geweten te volgen indien zij onoverkomelijke bezwaren hadden tegen 
het episcopale vermaan, maar medestanders zoeken voor hun overtuiging 
zou hen tot usurpatoren van het kerkelijk gezag maken. Zijn vriend, het 
kamerlid Beaufort, was overigens niet te spreken over de expliciete vermel
ding van de KVP in de verklaring, waarmee de bisschoppen een stap verder
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gegaan waren dan de Paus, die in zijn boodschap de Democrazia Christiana 
niet met name genoemd had.41

Had het bisschoppelijke sermoen al geen succes in die zin, dat Ruygers c.s. 
aanstalten maakten om terug te keren naar de enig ware politieke schaaps
stal, ook Welter volhardde in zijn voornemen om met een eigen lijst aan 
de verkiezingen deel te nemen. Hij nam vooral de Indië-politiek van de 
KVP op de korrel, maar ook de rooms-rode coalitie, 'op de principiële 
grond, dat de diepste beginselen dier partijen onverenigbaar zijn (...) en om
dat zij (de coalitie, P FM ) geleid heeft tot morele en materiële ellende voor 
ons volk (...)’.42 Van de KVP-leiding deugde helemaal niets. Die had hem 
onder 'een beschamend voorwendsel’ de mond gesnoerd, 'hem hooghartig 
genegeerd', was 'dictatoriaal', 'pedant’, 'onbekwaam', 'onmens-kundig' en 
'tactloos' en doende de KVP te gronde te richten en ten dele al had gedaan.43 
Stokman, Andriessen, Romme en Sassen verbanden 'ieder naar de buiten
ste duisternis', die het ook maar waagde een afwijkend oordeel te hebben. 
'Een politieke partij is geen regering, zij heeft geen gezag, zij leeft en bestaat, 
niet door het handhaven van een in wezen on-Nederlandsche discipline, 
maar door de sympathie, de goodwill, welke haar leiding in zo breed moge
lijke kringen tracht te wekken.' Volgens Welter beoogde hij katholieke be
zwaarden op te vangen en te behouden voor de katholieke zaak, omdat an
ders de katholieke fractie in de Kamer wellicht niet meer de sterkste zou 
zijn.

Andriessen nam de handschoen op en stelde de lezers de vraag of de 
KVP-leiding zoveel invectieven wel verdiend had en in hoeverre een der
gelijke bejegening zich verhield met de standing van Welter.44 Hij hield de 
dissident voor dat 'het geheim van de kracht (...) ligt in de volgzaamheid 
van dat volksdeel aan ons Kerkelijk gezag'. Anders dan bijvoorbeeld 
Romme, zou Andriessen in zijn toespraken veelvuldig de bisschoppen te 
hulp roepen om de kiezers te disciplineren, daarmee de afspraak in het par
tijbestuur negerend om een voorzichtig gebruik te maken van de episcopale 
interventie. Romme hanteerde bij voorkeur machtspolitieke argumenten. 
De actie van Welter zou de kans vergroten, dat de PvdA de grootste partij 
werd, met de CPN als grijnzende derde.45 Immers, enkel bij een eenderde 
plus één uitslag had de KVP een beslissende stem in de Indië-politiek en 
Welter kon in het voor hem gunstigste geval enkel bereiken dat de PvdA 
sterker kwam te staan, hetgeen een averechts effect op de koers van de rege
ring zou hebben.

De Maasbode en De Tijd volgden gedwee de koers van de katholieke hië
rarchie, hoewel vooral De Tijd, 'zoveel als zulks mogelijk is zonder dat zij 
ophoudt leiding te geven, vrije tribune' wilde zijn.46 Niet geheel ten on
rechte verweet Romme dat dagblad een 'kwakkelhouding'.47 Aan de ene 
kant verdedigde het blad de rooms-rode coalitie, terwijl het anderzijds de 
'reactionaire' opposanten ruimschoots aan het woord liet. Onder de kop 
'Welters program' kregen Welter c.s. de oren gewassen met teksten als: dat 
program stempelt de groep-Welter 'tot een door conservatief, zo niet door 
reactionair sentiment gedreven gezelschap'.48 Tegelijkertijd gaf de redactie 
een ex-voorzitter van de RK-werkgevers, B.J.A. Nijdam, onder vermelding
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van de eerder genoemde redactionele opstelling, de ruimte voor teksten als: 
'Vooral onder de meer ontwikkelden en meer zelfstandig denkende en 
doende personen van de katholieke bevolking schijnen er vrij velen te zijn, 
die met zichzelf moeten worstelen om hun stem op de KVP uit te brengen.' 
'De voornaamste (...) reden daartoe schijnt wel te schuilen in twijfel of het 
beleid der regering (...) wel voldoende karakter bezat en bezit (...). En dat 
schijnen velen nu juist te missen in het 'Indisch-beleid' der Regering en in 
de houding der KVP (...). De verdediging van KVP-standpunten 'tot en met' 
de Kamer, gevolgd door het rustig domineren der PvdA-opvattingen (...). 
Men kan het een fout achten, dat de leiding der KVP, alsof zij met 
Apostolische waardigheid en Pauselijke onfeilbaarheid bekleed ware, 
Welter c.s. belet of bemoeilijkt heeft' hun inzicht tot gelding te brengen. 
Kortom, een onvervalst Welter-geluid, dat uitmondde in het advies op het 
'schellinkje' te stemmen, d.w.z. op het laatste vakje van de KVP-lijst. Want 
'zö kunnen zij, die zich bezwaard voelen, niettemin uiting geven aan die 
zeer, zéér ernstige bezorgdheid'.

De Maasbode, zeker geen blad dat van progressieve aanvechtingen ver
dacht kon worden, verweet Welter geen begrip te hebben voor de grote be
tekenis van de arbeidsvrede.49 'Het zou een tragisch einde zijn van een be
langrijke politieke carrière, indien de heer Welter niet vóór de dag der can- 
didaatstelling zijn pogingen staakte.' Niet alleen Welter of Ruygers c.s. 
wierpen stenen in de vijver der katholieke eenheid. Duynstee, de kleur
rijke, jeugdige katholieke staatsrechtsgeleerde van de Katholieke Univer-si- 
teit, waarvoor de katholieke bevolking ƒ339.163,90 bijeengebracht had in 
1948, ontleende aan de bisschoppelijke verklaring argumenten voor een 
pleidooi ten gunste van meer pluralisme in vooral de kandidaatstelling van 
de KVP.50 Hij kreeg bijval van pater Th. Steltenpool SVD, die zich tot tolk 
van de katholieke kiezers maakte: 'wij (...) zullen dankbaar zijn, als het ons 
mogelijk wordt gemaakt om in vrijheid te kiezen tussen verschillende rich
tingen zonder dat door toevallige omstandigheden ons geweten in moei
lijkheden geraakt'.51 De pater dacht aan drie katholieke lijsten (links, mid
den, rechts), die onderling verbonden konden worden bij de komende ver
kiezingen.

De Tijd speelde enige tijd met deze gedachte en vond dat Welter, evenals 
Gerbrandy bij de ARP, een plaats moest krijgen op de KVP-lijst. Wederom 
liet Andriessen zijn gezag gelden.52 De suggesties van Duynstee en 
Steltenpool zouden de KVP 'noodzakelijkerwijs' uithollen, de eenheid ver
breken en geen recht doen aan het streven om mensen op een program te 
verenigen. Nu vroeg Welter om zetels en morgen anderen omwille van 
weer andere brandende vraagstukken. De partij moest als eenheid optreden, 
wilde zij in het parlement haar doelstellingen kunnen verwerkelijken. 'Dit 
zij en blijve een uitgangspunt, in het waarachtig belang van land en volk en 
in het welbegrepen belang van onze eigen desiderata als katholiek volks
deel.'

Een opvatting, die ongetwijfeld door Romme gedeeld werd, zonder dat de 
politiek leider een rechtstreekse confrontatie met Duynstee of Steltenpool 
aanging. Waarom zou hij ook? Het tweetal had geen enkele 'achterban',
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hoewel met name Duynstee die zou zoeken en vinden. Romme vond alles 
best, zolang de discussies maar binnen het verband van de KVP gevoerd 
werden en de partijdiscipline werd aanvaard. 'Het is niet reëel, om katho
lieken, over meer politieke partijen verdeeld, bij elkaar op te tellen - men 
benadert de werkelijkheid van hun verdeeldheid veeleer, wanneer men ze 
van elkaar aftrekt en de uitkomst van de aftelsom neemt als de maat van de 
katholieke invloed.’53

De Tijd maakte 'ondraaglijke spanningen' bespreekbaar door enerzijds de 
partijleiding - uiteindelijk - te steunen en anderzijds de 'bezwaarden' tegen 
de KVP-politiek een forum te bieden. Vlak voor de verkiezingen nam 
Andriessen een Tï/d-suggestie over: De KVP-leiding, bewust van de on
vrede over de al dan niet vermeende dominantie van arbeiders en boeren 
in de KVP, zou een vorm voor 'vertrouwvol beraad’ in eigen kring zoe
ken.54 Als de verkiezingsuitslag niet heeft gebracht 'wat objectief mogelijk 
was' (33+1), sluit Romme zich hierbij aan.55 De partijleider achtte de staat
kundige eenheid van de katholieken enkel mogelijk als 'het element van 
een bewuste gemeenschappelijkheid in de zedelijke grondslagen, waarop de 
staatkunde moet worden gevoerd en het element van zich thuis voelen in 
de algemene sfeer der actuele politiek, zoals de partij die uitdraagt' verwe
zenlijkt waren. 'Niet een kerkhof-eenheid, maar een eenheid die sterk en 
levendig is, omdat ieder het gevoel heeft en moet hebben, dat de zaken 
ruim een eerlijk besproken worden.'

Voor niet-katholieken moet zowel de interventie van de bisschoppen als 
de reactie van de gelovigen, onder wie de politieke leiding van de KVP, 
vreemd overkomen. Zij doen er goed aan zich te verdiepen in de katho
lieke emancipatie, waarover Romme in 1952 schreef: 'Nederland is wel niet 
meer de protestants-christelijke natie, die het was, maar wij doen toch goed, 
om de realiteit te blijven erkennen (...) dat de katholieke positie in ons land 
nog steeds achterligt bij die der protestanten.'56 Door zich hiertegen af te zet
ten en tegelijkertijd zijn kudde met behulp van het kerkelijk gezag af te 
schermen van de socialisten, toch al verdacht wegens hun marxistische 
verwantschap met de communisten, lukte het Romme de katholieke 
machtsvorming tot een politieke factor van belang te maken. Niemand in 
Nederland kon daar, althans tot zijn abdicatie, omheen.

Tegelijkertijd koesterde Romme opvattingen en denkbeelden die op ge
spannen voet stonden met de beginselen van waarachtige democratie. De 
katholieke emancipatie en de politieke machtsvorming konden enkel sla
gen bij een 'synthese', bij veelzijdige compromissen, waardoor de symbiose 
van geloofsovertuiging en belangenbehartiging intact kon blijven. Romme 
begreep dat en voelde zich verantwoordelijk voor de broze eenheid, die 
maar al te gemakkelijk door belangenstrijd verbroken kon worden. Dat 
maakte hem tot een orakelende evenwichtskunstenaar en behoedde hem 
voor doorschieten in autoritaire richting. De neiging tot het laatste bezat hij 
wel degelijk.
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'Waar het om gaat' in Indië
Nederland 'en ginds een verbond van gelijkwaardige Indonesische staten. 
Beide stuk voor stuk zelfstandig en soeverein, maar verbonden in één 
U n ie '.57 Zo vatte de Volkskrant de Indonesische kwestie voor de lezers 
samen. Andriessen, Beel en vooral Romme tamboereerden steeds op 
hetzelfde thema: bij een andere politiek zou Nederland vermoedelijk Indië 
kwijt zijn geweest. Door een 'drie-en-dertig-plus-een' verkiezingsuitslag 
zou de KVP een sleutelpositie innem en, w aardoor een duurzaam 
samengaan in een Unie verzekerd kon worden. Romme verbleef in juni 
enige tijd in Indonesië, van waaruit hij een brief schreef die op verzoek van 
het secretariaat van de KVP in de katholieke dagbladpers openbaar gemaakt 
werd. Romme had in Indonesië 'een knappe dosis' wantrouwen in de 
bedoelingen van de Nederlanders vastgesteld. 'Vooral anti-republikeinen 
laten niet na, om mij uit en ter na aan het verstand te brengen' hoe 
samenwerking op basis van gelijkberechtiging van belang is.58

'Wie stemt vóór Nederlands overwicht - dus voor AR, Feuilletaunisten 
of Welteranen - hij snijdt de kans op nieuw blijvend samengaan af.' De 
brief eindigde nogal pathetisch met 'Verzuim uw Rijksplicht niet, maar dan 
ook niet één van u'. Wat Romme voor de kiezers verzweeg was de scepsis 
waarmee zijn Unie-plannen in Indonesië, óók bij de federalisten, ontvan
gen waren. Trouwens, in eigen land vond hij buiten de KVP ook weinig 
voorstanders voor een 'zware' Unie, d.w.z. een Unie met eigen gezag, taken 
en bevoegdheden. 'Wij zijn door dit conglomeraat van Nederlandse tegen
standers (...) wel eens enigermate beangstigd.'59 Gretig begroette hij een sug
gestie van zijn PvdA-collega, Van der Goes van Naters, die 'één groot poli
tiek college, dat bindend advies zou geven', paritair maar naar politiek crite
rium samengesteld, voor mogelijk hield. Romme: 'hier vindt toch een zeer 
belangrijke toenadering plaats'.

Op een verkiezingsbijeenkomst in Deventer liet Romme doorschemeren 
dat de impasse in Indonesië niet kon voortduren. 'De vertrouwenscrisis 
moet worden weggewerkt.’60 Hij wenste volkomen duidelijkheid en zeker
heid dat de Nederlandse regering een blijvende band wilde, 'die moest 
strekken tot beveiliging van de vrijheid en de vermeerdering van ons bei
der welvaart (...), opdat de twijfel, die van de gezichten te scheppen is, wordt 
weggenomen'. Ook Beel liet zich niet onbetuigd: '(...) en eens zien wat er 
sinds 1946 in Indonesië is gepresteerd tegen de internationale sfeer in en 
ondanks de opstekende Aziatische storm (...) duurzame verbondenheid in 
een geheel nieuwe vorm (...). Alles wat wij beleven, wijst op de strijd van 
het ongeloof tegen het geloof. Ik wil Indonesië niet in de steek laten. Het 
woord abandonneren komt in mijn vocabulaire niet voor'.61 Eerder had hij 
in de Eerste Kamer verklaard: 'meer dan enig volk ter wereld, moet het 
Nederlandse begrijpen, dat een bedding moet worden gegraven, breed en 
diep genoeg om de nationalistische ^stroming op te vangen'.62 De oppositie 
tegen het voorgestelde veertiende hoofdstuk belemmerde zijns inziens de 
nieuwe rechtsorde door de verstarde ideeën over voogdij en overwicht of 
door opportunisme.

39



Hoofdstuk I Kiezers tussentijds opgeroepen

Enig opzien baarden de uitlatingen van P.A. Kerstens (KVP) en R. 
Kranenburg (PvdA) in de Eerste Kamer. Volgens de eerste hadden de rede
voeringen van Algra (AR) en De Zwaan (CHU) aangetoond dat inzake 
Indonesië ’ten enen male de kleinste basis voor samenwerking ontbreekt’.63 
Merkwaardig genoeg liet hij de VVD buiten schot. R. Kranenburg, voorzit
ter van de Eerste Kamer, verliet zijn zetel voor een fel betoog over de zijns 
inziens ongrondwettelijke houding van VVD en CHU, die hun medewer
king aan de Grondwetsherziening afhankelijk hadden gemaakt van de toe
komstige samenstelling van het kabinet. Zijn ’deels college, deels verkie- 
zingsspeech', keerde zich ook tegen de zgn. tweederde clausule, waardoor 
minderheden een soort veto-recht kregen, hetgeen VVD en CHU als wapen 
konden gebruiken. De PvdA, die het liefst de grondwet ’enkel open gehakt 
had, kon deze partijen niet gebruiken bij de toekomstige coalitie’.64

Ook buiten de Staten-Generaal legde de W D  bij monde van Oud en H.J. 
Ankersmit een claim op de komende formatie.65 De laatste formuleerde 
evenwel zo bruusk-openhartig, dat de gehele pers over hem heen viel. 
’Tegen chantage past maar één juiste gedragslijn - ener onvoorwaardelijke 
afwijzing. (...) Dergelijke verklaringen maken de VVD als regeringspartij 
volstrekt onmogelijk. (...) Zeker is, dat zij uit merkwaardig heterogene be
standdelen is samengesteld.’66 Ook Andriessen sprak van 'chantage1: 'de 
KVP leent zich niet voor sjacher-politiek'.67

Al met al kregen de katholieke kiezers weinig zakelijke informatie over 
de stand van zaken in Indonesië of over de internationale positie van 
Nederland in het conflict met de Republiek. De kiezer kreeg de keuze tussen 
chaos en ordening. De reactionairen, verzameld in Rijkseenheid, stonden 
voor chaos, de KVP voor ordening langs de weg van vrijwilligheid, gelijk
waardigheid en gebondenheid. In dat laatste tekende zich al het 'idealistisch 
isolement' van Romme af. Zijn Unie-constructie, waarmee hij rust, rechts
zekerheid en de Nederlandse belangen in Indonesië wilde veilig stellen, en 
tegelijkertijd de positie van Nederland als grote mogendheid wilde hand
haven, ja ten voorbeeld wilde stellen aan de wereld, miste een reële basis. 
Daarvoor had hij tenminste de steun nodig van de VS en de Indonesische 
nationalisten. Aan beide ontbrak het. De realist Romme liet zich meeslepen 
door een zéér idealistisch perspectief met inderdaad fascinerende mogelijk
heden. Dat perspectief kon evenwel nooit gedeeld worden door de nationa
listen, die er vóór alles een vorm van knechting in zagen, hetgeen Romme 
zó niet bedoelde en absoluut niet begreep. De keerzijde van de Unie-con- 
structie - Indonesische medezeggenschap over Nederlandse aangelegenhe
den - kwam niet eens ter sprake.

A n ti-co m m u n ism e
De hoog oplopende spanningen tussen de voormalige geallieerden, de be
richten over de repressie in Rusland en Oost-Europa waarvan ook vele ker
kelijke gezagsdragers het slachtoffer waren, gaven aan de verkiezingsstrijd 
het karakter van een politieke mobilisatie tegen het communisme. Ook de 
bisschoppen hadden hun vermaan deze strekking meegegeven: 'Het optre
den van het communisme zowel buiten als binnen onze landsgrenzen,
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geeft ons aanleiding alle stemgerechtigde katholieken te wijzen op de 
hoogst gewichtige taak, welke zij op staatkundig gebied hebben te vervullen, 
ten einde iedere machtsvorming van het goddeloze bolsjewisme te voor
komen. Het oog gericht op het communistische gevaar in Italië, heeft onze 
Heilige Vader de Paus op 10 maart ernstige woorden gesproken (...). En die 
staatkundige eenheid der katholieken is een machtig wapen in de gemeen
schappelijke strijd tegen het communisme (...).'

Voor de katholieken waren dit vertrouwde geluiden, want al vóór de 
oorlog hadden de kerkelijke gezagsdragers en de katholieke politici het 
communisme in krasse termen veroordeeld. De openlijk beleden vijandig
heid van de Sovjet-leiders tegen alles wat met kerk en godsdienst te maken 
had, de repressie en de propaganda voor het atheïsme lieten hen weinig 
keuze. Andriessen volgde in toon en naar inhoud, geheel de directieven 
van Rome, neergelegd in encyclieken als Divini Redemptoris van Pius XI. 
Het communisme was een systeem: 'waarin de vrije mens verschrompelt 
tot nuttigheidsvoorwerpen van een regiem, dat in zijn barbaarsheid zijn 
weerga in de wereldgeschiedenis nog niet gevonden heeft (...) dat cellen 
bouwt in organisaties, ondernemingen en andere gemeenschappen en 
tracht sleutelposities te veroveren. Doel van dit alles (is) (...) op het beslis
sende moment de nodige uitvallen te doen om verder liggende doeleinden 
te bereiken.68

)
Het zal er bij de komende verkiezingen mede om gaan het communisme 

terug te dringen, de eigen positie te versterken, de grondslagen van ons 
staatsbestel te beveiligen, een vooruitstrevend program, binnen het kader 
der reële mogelijkheden, door te voeren (...). De Katholieke Volkspartij is 
niet de enige, maar wel de krachtigste politieke tegenstander van het com
munisme (...). Het communisme immers verkondigt de volslagen bevrij- 
ding van de vrouw uit de voogdij van den man en onttrekt haar daarom 
aan het huislijk leven en de zorg voor de kinderen, om haar, evenzeer als 
de man, in het drukke openbare leven te werpen en in het productieproces, 
terwijl de zorg voor huiselijke haard en kroost aan de burgerlijke maat
schappij wordt toevertrouwd. Ten slotte wordt aan de ouders hun macht 
om de kinderen op te voeden ontnomen (...). Gruwelijke vinding van het 
menselijke brein (...).

Wanneer de partij aldus optreedt, wanneer zij derhalve enerzijds het 
communisme te vuur en te zwaard bestrijdt en anderzijds aan 's Pausen 
roepstem gevolg geeft door (...) naar vermogen Rome's zendbrieven gestalte 
te geven, dan vervullen wij onze plicht en kan men ons geen schuldige na
latigheid verwijten (...) en gorden wij ons aan een systeem te bevechten 
waarvan de Paus in Divini Redemptoris getuigt. Waarlijk een systeem vol 
dwaling en bedrog: evenzeer in strijd met de door God geopenbaaarde 
waarheden als met de menselijke rede (...).'

In de gegeven omstandigheden liet Romme geen twijfel bestaan over 
zijn voorkeur om de communisten goeddeels buiten de wet te plaatsen c.q. 
hun burgerrechten te beperken. Hij had de Grondwetsherziening willen ge
bruiken om er een inleidend artikel aan toe te voegen, waarbij onder andere 
handelingen of uitlatingen, gericht op aantasting der bestuurs- en rechts-
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orde, strijdig werden verklaard met het algemene belang en waarin een bij
zondere wet ter bescherming van deze orde zou worden aangekondigd.69 
Romme vond het strijdig met de algemene rechts-overtuiging, dat de vrij
heid van woord en de vrijheid van drukpers, die de ware vrijheid onder
mijnt, feitelijk grondwettig werd gewaarborgd. Hij sprak later van 'het open 
laten van deze gifkraan', doelend op de 'staats-ondermijnende' voorlich
ting van de CPN en van 'ons verlangen, revolutionnaire vertegenwoordi
gers vervallen te kunnen verklaren van hun lidmaatschap van Kamers, 
Provinciale Staten en Gemeenteraden (...)'.70 Neen, als het aan Romme had 
gelegen waren de communisten buiten de zedelijke gemeenschap, ja buiten 
de staatkundige gemeenschap geplaatst. De sociaal-democraten hadden er
varing met het eerste, hetgeen hen zeer beducht maakte voor maatregelen, 
die dat laatste mogelijk moesten maken.

Sociaal-econom ische ordening
De KVP vertoonde in de verkiezingsstrijd niet de minste neiging om af
stand te nemen van, laat staan weg te lopen voor het sociaal-economisch be
leid van het coalitie-kabinet o.l.v. Beel. Natuurlijk, het was geen vetpot, 
maar het lot van de massa’s was draaglijk en 'zelfs op enkele niet ongevoe
lige punten' verzacht.71 Teulings reageerde als door een horzel gestoken op 
een PvdA-pamflet, speciaal gericht aan de katholieken, waarin de KVP ver
weten werd ƒ400 miljoen afgeknabbeld te hebben van de heffing-ineens op 
de vermogens ten gunste van de kapitaalkrachtigen.72 Zijn amendement 
zou destijds verlichting voor alle categorieën gebracht hebben en aangezien 
Lieftinck niet het onaanvaardbaar had laten horen, droeg deze mede-ver- 
antwoordelijkheid. Aangezien hij de vertrouwelijkheid van het onderlinge 
parlementaire verkeer niet wilde schenden, zag hij af van een verdere toe
lichting, waarmee Teulings de suggestie wekte dat ook de PvdA begrip had 
getoond voor zijn amendement.

De Tijd rekende fors af met Welters aanval op het sociaal-economisch be
leid van de KVP-PvdA-coalitie.73 Diens program sloeg 'in zijn formulerin
gen een progressieve toon aan, althans op menig punt'. 'Vooruitstrevende 
terminologie is overigens niet opvallend sedert alle partijen elkaar met 
verklaringen van vooruitstrevendheid naar de kroon steken: welk een ge
wichtig sociaal effect wordt niet bereikt door het consumentencrediet (in 
1948 ongeveer ƒ157,5 miljoen, waarvan ƒ125 miljoen ten laste van de schat
kist, en voor in totaal circa 370.000 kredietnemers, PFM ), en hoe machtig 
draagt de loon- en prijspolitiek niet bij tot het handhaven van een in de 
hele wereld van dit ogenblik voorbeeldige sociale vrede, waarom men ons 
oprecht benijdt en de doeltreffendheid van onze herstelpolitiek als voor
beeld stelt

Wij weten gelukkig nog niet veel van een bewind, dat gevoerd zou wor
den naar de eisen van de heer Welter, doch (...) genoeg om zeer ernstig te 
vrezen dat (...) het gedaan zou zijn met deze op veel langer zicht geconci
pieerde politiek, die zich tot schier bovenmenselijke taak gesteld heeft voor 
het eerst sedert de begineeuwen der christenheid harmonie te brengen tus
sen de mens met zijn noden en de a-menselijke eisen der financiën (en de
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alleruiterst menselijke eisen der "happy few", aan wie de winsten in de 
schoot vallen). In dit opzicht staan socialisten en katholieken principieel 
heel dicht bij elkaar, veel dichter dan de heer Welter, vrezen wij, ooit zal 
kunnen begrijpen.'

De kopstukken van de KVP wezen de kiezers op de voorziening voor de 
ouden van dagen, op de verbetering van de kinderbijslagregeling, op de be
lastingverlaging voor inkomens beneden de ƒ6000,—, op de salaris verbete
ring en met nog meer nadruk op de sociale ordening en de sociale vrede. De 
klagende middenstand, waarvoor een aparte partij in het krijt trad, welke 
verklaarde zich 'overigens' bij de politiek van de christelijke partijen te zul
len aansluiten, kreeg te horen dat zulk een belangengroep en splinterpartij 
geen invloed zou verwerven op het beleid. Meegaan met de Midden-stand- 
spartij zou afbreuk doen aan het karakter van volkspartij van de KVP, 
waarbinnen alle belangen tegen elkaar afgewogen werden ten gunste van 
het algemeen welzijn. Wie had er nou geen veer moeten laten?, -aldus 
winkelier B.K. te R. op de voorpagina van De Tijd.74 Steinmetz hield het be
drijfsleven voor dat de 'knellende banden' géén gevolg waren van een ge
leide economie, 'maar noodzakelijk in overgangstijd, te midden van alle 
schaarste een ordening te brengen in het belang van het hele volk'.75

Ruim een week voor de verkiezingen maakten de katholieke kranten in 
grote opmaak bekend dat het lang verwachte wetsontwerp op de bedrijfsor
ganisatie (PBO), door twaalf ministers ondertekend, bij de Tweede Kamer 
ingediend was. J.R.M. van den Brink (KVP), minister van Economische 
Zaken, gaf een verklaring uit, evenals A.C. de Bruijn, voorzitter van de 
KAB.76 De eerst genoemde: 'De georganiseerde Nederlandse arbeiders (...) en 
de katholieke georganiseerde arbeiders in het bijzonder staan, naar het mij 
wil voorkomen, op een gewichtig keerpunt in de historische ontwikkeling 
der arbeidersbeweging (...) de besten onder u hebben reeds tientallen jaren 
geleden beseft, dat de aanvankelijke instrumenten der arbeidersbeweging 
moeten worden vervangen, of liever gezegd, moeten uitgroeien tot nieuwe 
organisatorische vormen van overleg tussen werkgevers en werknemers 
(...)’.

A.C. de Bruijn: 'Het gaat om de bekroning van de voortgezette actie voor 
de algehele ontproletarisering van de massa (...) en het besef van de gewel
dige sociaal-economische, dus ook culturele betekenis van de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie en daarbij niet op de laatste plaats van de medezeg
genschap der arbeiders, óók in de onderneming, moet nóg meer groeien.' 
Hij vroeg zich wel af waarom de regeling van de ondernemingsraden niet 
opgenomen was in de PBO, conform het meerderheidsadvies van de com- 
missie-Van Rhijn. Romme wees in zijn commentaar Drees als schuldige 
aan, die de ondernemingsraden niet aan de bedrijfsraden, maar aan de 
Kroon wilde onder-ordenen.77

Romme aarzelde geen moment om dit 'zeer belangrijk wetsontwerp’ op 
het conto van de katholieke politiek te boeken: 'Men proeft er in de stijl van 
de "tweede ondergetekende" prof. dr. Van den Brink, terwijl de geest van 
het ontwerp ons niet vreemd is.' De bedoeling is het streven, gericht 'op een 
synthese van vrijheid en gebondenheid, van economische gemeenschaps-
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verantw oordelijkheid, van particulier in itiatief en leiding door de 
Overheid. Die opvatting leidde tot toepassing van het subsidiariteits-begin- 
sel'.

Coalitie en coalitievorming
Hoewel de KVP-leiding al voor de verkiezingen besloten had om naar 
verbreding van de basis van de toekomstige coalitie te streven, bleef dat 
voor de kiezers vooralsnog geheim. Het pleidooi van Tilanus voor een na
tionaal kabinet van democratische partijen en de avances van Oud werden 
wel geregistreerd, maar niet beantwoord. Wel benadrukten de sprekers dat 
coalitievorming met de PvdA niets afdeed aan de zelfstandigheid van de 
KVP. Het optreden van dissident-Welter deed volgens hen afbreuk aan de 
positie van de KVP, hetgeen de PvdA begunstigde. Romme had over coali
tievorming een duidelijke opvatting: de gekozenen mochten op dit punt 
niet gebonden worden. 'De kiezer brengt zijn stem uit om een bepaald pro
gram, voor zover dit mogelijk is, te verwezenlijken. Aan het beleid van de 
fractie moet worden overgelaten de middelen te beramen om tot samen
werking met anderen te komen, zodat er van het program iets terecht kan 
komen.'78 Volgens Romme huldigde 'de oude rot' Oud terzake dezelfde op
vatting. Het was aan de katholieke kiezers om van de KVP de sterkste groe
pering te maken, die dan vanzelf het meest in de melk te brokkelen had.

Kortom, de KVP-leiding gaf geen krimp waar ter rechterzijde kritiek uit
geoefend werd op de samenwerking met de PvdA, maar weigerde tegelijker
tijd zich vast te leggen op voortzetting van de rooms-rode coalitie. Dat ont
ging de PvdA-top uiteraard niet en lokte boude en achteraf premature uit
spraken over de toekomstige basis uit.

De kiezer heeft gesproken

Op 7 juli was het dan zover, 's Avonds dromde de KVP-aanhang in 
Amsterdam samen vóór en binnen "t Kasteel van Aemstel', het gebouw 
van De Tijd, waar een speciale verkiezingsdienst de uitslagen verwerkte en 
Paul de Waart via de microfoon commentaar gaf.79 'En als dan blijkt, dat 
ook in Amsterdam de CPN belangrijk aan invloed heeft ingeboet, dan ruist 
plotseling uit de luidsprekers het Wilhelmus en beneden, voor ons op de 
Nieuwezijds, staan plotseling honderden recht en zingen mee, onverwacht 
en spontaan.' In de grote zaal der Gezellen volgde de Katholieke Garde, de 
propagandisten van de KVP, de uitslagen, eveneens in een puike stemming 
en behalve het 'Wilhelmus' klonk daar ook het 'Aan U, o Koning der 
Eeuwen' op.

De KVP haalde 1.431.154 stemmen, wat bij een kiesdeler van bijna 50.000 
de partij van 32 zetels verzekerde, - evenveel als in 1946. De PvdA bleef circa 
270.000 stemmen achter op de KVP, die bovendien haar procentueel aandeel 
licht verbeterde van 30,81% naar 31,04%. In het Noord-Brabantse plaatsje 
Milheeze hadden alle kiezers KVP gestemd! Opvallend in de KVP-uitslagen 
was voorts het relatief grote aantal voorkeurstemmen, ruim 12.500, dat Beel 
in de kieskring Maastricht 'verloor' aan lager geplaatste kandidaten. Het ad-
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vies van Nijdam om op de laagst geplaatste kandidaat te stemmen, was 
door circa 6000 kiesgerechtigden opgevolgd en had relatief weinig effect ge
sorteerd in de kieskringen waar Romme de lijst aanvoerde. Beel daarente
gen moest op 'zijn' lijst 1162 Nijdam-bezwaarden incasseren.80

De Volkskrant reageerde met een apart kadertje op de uitslag: 'Anderhalf 
miljoen stemmen voor Gezond Gezin.' De eerste indruk van Romme 
klonk wat zuinigjes.81 Het 'meest verblijdend' achtte hij de teruggang van 
de communisten, ook in de haarden van hun gestook. Hij bepleitte een 
dusdanige politiek dat 'dit het begin van hun terugtocht zou betekenen'. 
Met genoegen stelde hij vast dat de poging, 'de zoveelste', om de katholieke 
eenheid te doorbreken, mislukt was. 'Welters stramien der ontevredenheid 
was geen bananenschil geworden.' Een en ander deed Romme het parool 
meegeven: 'Voorwaarts in de christelijk progressieve richting!' De Tijd be
treurde het verlies van de PvdA, die beter verdiend had, maar 'niet op 
zulke aan de conjunctuur onttrokken beginselen berust als de KVP'.82 De 
partij had verloren wat als gevolg van de mislukte doorbraak niet meer in 
de PvdA thuis hoorde en was in zekere zin 'gezuiverd'. Omwille van de so- 
ciaal-economische stabiliteit was het 'dure plicht van de KVP om een rede
lijk vergelijk te vinden met de PvdA ten einde het onvoltooide program- 
Beel te vervolgen'. Verbreding van de basis achtte De Tijd niet absoluut 
noodzakelijk en enkel gewenst indien compromissen ten koste van een 
KVP-PvdA program-akkoord uitbleven.

Minder heet van de naald analyseerde de partijsecretaris, Albering, de uit
slag.83 Uit opinie-onderzoek was gebleken dat het Indonesische vraagstuk 
vooral voor de katholieke kiezers bijzaak was geweest. Hij erkende dat vele 
katholieke kiezers de eenheid hadden laten prevaleren boven hun onge
noegen. De PvdA was naar links opgeschoven, nu zij op de communisten 
twee zetels gewonnen had, maar vier zetels had verloren aan partijen ter 
rechterzijde. De VVD had geen extra winst geboekt met haar kostbare en 
groots opgezette propaganda. De ARP zag als gevolg van kerkelijke proble
men een restzetel verloren gaan. De CPN-propaganda - 'en van welk allooi' 
- had vooral de PvdA onder vuur genomen. De communisten hadden be
duidend verloren, maar bleven 'een voorpost van Moskou, een vat met 
springstof en een vijfde colonne'. Albering meende dat de uitslag 'op een 
verschuiving naar rechts' wees of liever, op 'een trek naar het midden'. Al 
met al had de KVP een geslaagde campagne gevoerd met een enigszins te
leurstellend resultaat: de 33 + 1 was niet gehaald.

De verkiezingsstrijd bracht spanningen aan het licht over de politieke koers 
van de KVP, maar deze bleven beheersbaar doordat episcopaat en katho
lieke elites de eenheid tot beginsel èn voorwaarde verhieven voor een 
verantwoorde en veilige machtsvorming in een overigens boze en bedrei
gende wereld. De KVP had fors aan zelfvertrouwen gewonnen doordat het 
kabinet-Beel, het eerste rooms-rode kabinet onder katholieke signatuur, uit
stekend partij gegeven had in het duel met de oppositie. Bovendien hadden 
de Staten-verkiezingen al eerder uitgewezen dat het gevaar van een rode 
doorbraak vooralsnog bezworen was. Dat toegenomen zelfvertrouwen zou
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in het pokerspel, dat elke kabinetsformatie kenmerkt, goed van pas komen, 
hoewel ... winst in de politiek wordt altijd beboet, althans in een coalitie-sys- 
teem zoals Nederland dat kent.

De Partij van de Arbeid

De partij en haar program

De Partij van de Arbeid werd geleid door Koos Vorrink, voorheen de be
zielende leidsman van de Arbeiders Jeugd Centrale, AJC. Alfred Mozer 
schetste de betekenis van Vorrink voor de vorming van nieuwe generaties 
socialisten als volgt: 'In een naoorlogse wereld met al haar ontbindende 
elementen, heeft Vorrink voor de jeugd gezocht naar een vaste spil voor de 
enkeling, naar herstel en vernieuwing van zedelijke normen, die aan het 
leven inhoud en richting konden geven. Maar deze enkeling werd daarbij 
tevens geplaatst in een gemeenschap, die steun gaf en plichten oplegde. In 
een tijd waar knappe cultuur- en maatschappijcritici de ontbinding van de 
Westerse beschaving aantoonden, heeft Vorrink met zijn makkers een stuk 
arbeidersjeugd bewaard voor het hellend vlak, heeft hij hen de kans gege
ven (...) tot een nieuw fundament te komen voor hun eigen leven en het 
herstel van de gemeenschap. In deze poging tot een herleving van een ver
antwoorde houding voor de enkeling, tegenover zichzelf èn tegenover de 
gemeenschap, ligt meer verdienste ten aanzien van het behoud van de 
waarden van de Westerse beschaving dan de steriele tempelwachters en li
quidatoren van een failliete boedel ooit zullen begrijpen. Als voorzitter van 
de SDAP, heeft hij op het gebied van de nationale samenleving de partij ge
voerd tot de bereidheid van medeverantwoordelijkheid voor het nationale 
bestaan. De strijd tussen 1933 en 1937 in de SDAP om het koningschap, om 
de nationale verdediging, zijn sprekende bewijzen voor de houding èn 
voor de prestatie van Vorrink. Met het beginselprogram van 1937, heeft de 
SDAP opgehouden te zijn een klassepartij, die een bepaalde groep van de 
natie niet binnen maar naast de natie vertegenwoordigt.'84

Vorrink was dag en nacht voor de partij in de weer en deed zijn werk 
met veel ambitie. Tevergeefs heeft hij de partijleiding willen winnen voor 
het zgn. Scandinavische model, waarin de partijvoorzitter tevens fractie
voorzitter of premier was. Als de PvdA terreinwinst wilde boeken, moest 
aan de top 'een klare, duidelijke, suggestieve politiek gevoerd' worden, het
geen een zeer nauw en veelvuldig contact, wederzijdse informatie en over
leg tussen ministers, partijbestuur, fractie en partijpers zou vergen. Om die 
reden wilde hij de zetel van de partij van Amsterdam naar Den Haag ver
plaatsen, waar dan een 'werkcentrum van de partij', tevens 'een ontmoe
tingscentrum voor allen (...) wier gecoördineerde samenwerking beslissend 
is voor het succes' gevestigd moest worden. Drees daarentegen wenste juist 
de nodige distantie te bewaren tussen ministers, fractie en partij, zodat de
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onderscheiden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet door 
elkaar gingen lopen.

Voor Vorrink was die distantie te groot en hij zou zich tegenover Drees 
herhaaldelijk beklagen over het ontbreken van veelvuldig en vertrouwe
lijk top-overleg over actuele vraagstukken. Drees 'maakte' in zijn ogen 'te 
weinig politiek', gaf onvoldoende leiding aan de partij, was teveel een 
kleurloze boekhouder zonder dynamiek. Ook de fractievoorzitter van de 
PvdA, Van der Goes van Naters, voelde zich herhaaldelijk verrast en in de 
kou gezet door Drees, die op cruciale momenten de fractie voor voldongen 
feiten plaatste zonder enige voorafgaande informatie, laat staan overleg. 
Overigens was de relatie tussen Vorrink en Van der Goes van Naters op 
zijn zachtst gezegd ongemakkelijk. Waar Drees of Schermerhorn voor 
Vorrink wèl in aanmerking kwamen voor het algehele leiderschap van de 
PvdA, gold dat niet voor de fractievoorzitter. Dan zou eerder Vorrink zelf 
'krachtens bepaalde kwaliteiten in overweging moeten worden genomen’, 
althans dat vond hijzelf. Omdat een duidelijke taakverdeling ontbrak, zaten 
Vorrink en Van der Goes van Naters herhaaldelijk in eikaars vaarwater, 
hetgeen tot briefjes leidde als: 'Beste Dup, probeer me niet uit de leiding van 
de partij te dringen of me tot echo van de fractievoorzitter te maken, want 
die pogingen zijn bij voorbaat tot mislukking gedoemd.' Kortom, 'een vul
gaire strijd om de leiding'.85

In het partijbestuur zaten verder bekende namen als prof. mr. R. Kranen
burg, J.H. Scheps, G. Ruygers, mr. J.H. Willems, prof. mr. W. Schermerhorn,
H.J. Hofstra, ir. H. Vos, mr. J.E. van Walsum én Van der Goes van Naters. 
De partij telde medio 1948 circa 117.000 leden, belangrijk minder dus dan de 
KVP. De organisatiegraad lag rond de 9%. De PvdA was in 1946 opgericht 
dankzij de bemiddeling en de stuwende kracht van de Nederlandse 
Volksbeweging, NVB. Politiek daklozen en SDAP, VDB, CDU vonden el
kaar in een nieuwe partij, die de samenleving vanuit een personalistisch- 
socialistische visie wilde hervormen en die de oude, vooroorlogse scheids
lijnen en hokjesgeest wilde doorbreken. De partij beoogde mensen van 
verschillende levensovertuiging en maatschappijbeschouwing te verenigen 
op een progressief program, hetgeen de werking van het parlementaire 
stelsel zou verbeteren doordat links tegenover rechts kwam te staan.

Drees verklaarde bij de oprichting van de PvdA dat de vooroorlogse ver
kiezingen geen 'klare uitspraken' hadden opgeleverd, doordat eenieder bij 
voorbaat wist dat geen enkele partij in staat zou zijn het eigen verkie- 
zingsprogram te verwezenlijken.86 'Een regeringsvorm, die inderdaad op 
een volksuitspraak berustte, was daardoor niet mogelijk.' Met de PvdA ont
stond voor het eerst 'een partij, die de mogelijkheid opent de meerderheid 
van het Nederlandse volk te omvatten'. Troelstra had om soortgelijke re
denen het 'hinkende parlement' onvoldoende democratisch gehalte toege
schreven: meerderheden werkten door ideologisering en coalitievorming 
onvoldoende door in de besluitvorming.87

Overigens moet voor veel SDAP-ers de opheffing van hun partij een 
emotionele schok betekend hebben. Voor hen was de partij aanzienlijk 
méér dan een politieke vereniging blijkens uitlatingen van leden in het
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Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de SDAP. 'En ik wil uiting geven 
aan mijn gevoel van hartstochtelijke liefde en grote dankbaarheid voor jou, 
die veel van me gevraagd hebt doch mij meer hebt gegeven, die mijn leven 
hebt gevuld met het mooiste wat bestaat: werkzaamheid voor een betere 
samenleving. SDAP, ik ben je trouw geweest toen je gesmaad en verguisd 
werd, ik blijf je trouw, nu je tot macht komt. Maar dan heb ik één wens: 
mag ik erbij zijn, als je de volledige overwinning op het kapitalisme viert?’ 
Overigens was de SDAP al vóór de oorlog doende de stagnatie te doorbreken 
door verbreding van de basis naar andere groepen dan de arbeiders. Dierbare 
leerstukken uit de 'revolutionaire fase' als klassenstrijd, eenzijdige ontwa
pening en republikanisme verdwenen uit het program. Na de oorlog bleek 
het ledental gehalveerd, deels als gevolg van de Nazi-terreur. In Amster
dam had de CPN ettelijke duizenden leden méér dan de PvdA.88

Hoezeer Nederland vóór de oorlog een periode van gescheiden ontwik
keling doormaakte, waarin grote groepen van de bevolking letterlijk langs 
elkaar heen leefden, illustreerde Ans Thomassen eens met een persoonlijke 
herinnering: de kennismaking met Geert Ruygers en Joan Willems in oor
logstijd. 'We woonden in zo'n heel klein arbeidershuisje, met van die lage 
gordijntjes we hadden ook allerlei relaties met illegale werkers, ineens zie 
ik twee van die hoofden naderen, met hoeden en zo boven uit, ik zeg tegen 
mijn zuster, die op bezoek was: "Weg! Weg! Daar heb je twee heren van de 
Gestapo!" Wij zagen natuurlijk nooit partijgenoten met pakken aan en 
hoeden op, zo liep je er niet bij als socialist. Dat waren dus Ruygers en 
W illem s.'89 Aan die verdeling naar geloofsovertuiging of maatschappijbe
schouwing, ook in de politiek, wilde de PvdA een einde maken. Ze wilde 
een doorbraak en nam om die reden enige afstand van bijvoorbeeld het 
NVV, dat immers een verzuilde organisatie was.

Electoraal zou de doorbraak niet echt aanslaan. De vooroorlogse partijf- 
ormaties keerden terug, soms 'vernieuwd' zoals de RKSP-KVP, en wisten 
in 1946 hun tradionele aanhang weer aan zich te binden. De PvdA bleef 
verre verwijderd van een meerderheid (29 van de 100 zetels) en moest de 
KVP vóór laten gaan (32 zetels). Intern was de vernieuwing wel een succes, 
althans dat is het oordeel van Wim Thomassen, één der peetvaders van de 
PvdA. Inderdaad werkten protestants-christelijke politici als Lieftinck en 
Van Walsum, katholieken als Ruygers en Willems, vrijzinnig democraten 
als Joekes, Kranenburg en Vondeling en geheide sociaal-democraten als 
Drees, Vorrink en Van der Goes van Naters broederlijk samen, al dan niet 
verdeeld naar 'werkgemeenschap', waar de ideologische bezinning en ver
dieping kon plaats vinden. Met gevoelige kwesties als de Internationale, 
1 mei-vieringen of herdenkingen van socialistische aartsvaders als Kautsky, 
ging het partijbestuur uitermate voorzichtig om.90 Het vermeed alles wat 
herinneringen kon oproepen aan de tijd waarin het socialisme storm liep 
tegen Kapitaal, Kazerne en Kerk. De doorgebroken katholieken en protes
tanten bewaakten angstvallig het doorbraakkarakter van de PvdA, ook om 
de geloofsgenoten duidelijk te maken dat ze wel bij Drees, maar niet bij 
Satan te biecht waren gegaan, respectievelijk waren gaan inwonen.

48



De Partij van de Arbeid

Met de jaren kreeg de PvdA weer het karakter van het politieke lid van 
de 'rode familie'. 'Als lid van de Partij van de Arbeid kocht je je broodbeleg 
bij de Coöperatie, je verzekerde je bij de Centrale, je betrok de levenswarme 
turven van Anton Coolen en A.M. de Jong via De Arbeiderspers, vader was 
eveneens lid van het NVV, moeder was bovendien lid van de PvdA-vrou- 
wenbond, bestaande uit bekwame koffiezetters van rond de zestig met een 
enkele jeugdige zetel van rond de vijftig. Je luisterde naar de VARA en je 
las Het Vrije Volk, dus wist je, op gezag van de politieke redactie, dat de par
tijvoorzitter "een bezield redenaar" was, zoals de meeslepende speeches van 
de fractievoorzitter (die toevallig ook voorzitter van de VARA was) er 
trouwens ook mochten wezen. Zowel de AP-directeur als de hoofdredacteur 
van Het Vrije Volk hadden een auto-met-chauffeur, wat trouwens geen 
overbodige luxe was, want daardoor konden zij zich op elk gewenst mo
ment naar Den Haag begeven ten einde zich daar door het partijesta
blishment het gewenste politiek standpunt te laten dicteren.'91

Maar medio 1948 leefde de doorbraak-gedachte nog sterk in de PvdA. 'De 
woorden socialisme, democratie, doorbraak geven het wezen van de partij. 
Socialisme: het maatschappelijke doel; democratie: het staatkundig doel; so
cialisme en democratie als eenheid: het beeld ener samenleving met recht, 
vrijheid, gelijke kansen, welvaart voor allen; doorbraak: de verdediging de
zer doeleinden in harmonie met en op grondslag van de eigen levensover
tuiging door mensen uit alle levenskringen', aldus vatte Thomassen kern
achtig het wezen van de PvdA samen.92

Bevlogenheid, idealisme en optimisme kenmerkten het eind april 1947 
vastgestelde 'Beginselprogram' met als inleiding: 'In een wereld, die door 
twee oorlogen werd geschokt en ontwricht, die geteisterd werd door econo
mische crisissen en daardoor veroorzaakte massale werkloosheid, die de 
verschrikkingen van de totalitaire terreur heeft ondergaan, en die thans na 
het einde van de tweede wereldoorlog, de teleurstelling van het uitblijven 
ener geordende wereldsamenleving, de dreiging van nieuwe oorlogsgeva
ren en de druk van de economische chaos diep gevoelt, worden millioenen 
bewogen door het verlangen naar een orde van sociale gerechtigheid, be
staanszekerheid en volkswelvaart, geestelijke vrijheid en wereldvrede'.

Doelstelling Democratisch Socialisme
'Een economisch bestel zonder klassentegenstellingen, waarin het proces 
der behoeftenvoorziening door bijzondere organen ten bate der gemeen
schap wordt geleid, de voornaamste productiemiddelen op de gebieden van 
industrie, bankwezen en transport zijn gesocialiseerd en waarin voor het 
overige door beperking der beschikkingsmacht de euvelen van het particu
lier bezit zijn opgeheven.

Veroordeling van het kapitalisme
'De Partij bestrijdt niet slechts de uitwassen der kapitalistische produc
tiewijze, maar het stelsel zelf, de daaruit voortvloeiende sociale verhoudin
gen en de deze maatschappij beheersende geest.
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Zij veroordeelt deze productiewijze, omdat de grotendeels onbeperkte 
particuliere beschikkingsmacht over de voortbrengingsmiddelen overheer
sing meebrengt van het individuele winstmotief en de daaraan veelal ver
bonden meedogenloze concurrentiestrijd. Daardoor is het kapitalisme ge
kenmerkt door felle belangenconflicten en klassentegenstellingen, die de 
maatschappij verscheuren, door verspilling van producten en productie
krachten door periodieke crisissen en door de tendenz tot het oproepen van 
oorlogsgevaar.

Zij verwerpt de sociale structuur der kapitalistische maatschappij, omdat 
zowel de individuele ontwikkelingskansen als de bezetting der leidende po
sities in sterke mate afhankelijk zijn van bezit en kapitaal; voorts wegens de 
scherpe tegenstelling tussen de bezittende groepen en de massa's der wer
kers en verbruikers, wegens de voordurende bestaansonzekerheid en de el
lende, voortspruitende uit de steeds dreigende werkloosheid en wegens het 
ontbreken van een alomvattende sociale rechtsorde.

Zij bestrijdt de kapitalistische geest, die de mens ondergeschikt maakt aan 
het bezit, de arbeidskracht als koopwaar beschouwt, massaal sociaal onrecht 
duldt, het cultuurleven vervlakt, geestelijke armoede in grote groepen der 
bevolking veroorzaakt en het persoonlijk en gemeenschapsleven vermate- 
rialiseert.'

Groei naar het Socialisme
'Het verzet tegen structuur en geest van het kapitalisme schiet steeds dieper 
wortel in het volk, niet alleen bij de arbeiders, maar ook bij andere groepen, 
zoals boeren, oude en nieuwe middenstand en intellectuelen van overigens 
zeer verschillende levensovertuiging. Zo wordt het socialisme steeds meer 
een zaak van het gehele volk.'

Econom isch leven
'Het economisch leven behoort gericht te zijn op een rechtvaardige en 
doelmatige voorziening in de behoeften, stoffelijke en geestelijke, van al
len. De Partij verlangt derhalve een planmatige leiding en ordening van 
voortbrenging en verdeling, waarbij het motief van dienst aan de gemeen
schap als richtsnoer geldt.'

Democratie
'Op grond daarvan erkent zij de principiële gelijkgerechtigdheid op politiek, 
sociaal en economisch gebied van alle leden der gemeenschap, ongeacht 
sexe of ras.

Zij verwerpt derhalve elke vorm van staatsabsolutisme, dictatuur of één- 
partijstelsel.

Zij acht de medewerking van de vrouw aan de opbouw van een demo
cratische gemeenschap onmisbaar en verlangt zodanige maatregelen, dat 
niet slechts de belangen van de vrouw worden beschermd, maar ook haar 
medeverantwoordelijkheid voor vorm en geest der samenleving tot uit
drukking wordt gebracht.’
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Staat
'De Staat moet zijn een rechtsstaat, die zijn taak vindt in het verwezen
lijken en krachtig handhaven van het recht, waaraan hij ook zelf is onder
worpen.

De Partij verwerpt de opvatting, dat de Staat op de grondslag van een ker
kelijke belijdenis moet staan.'

Nederland, Indonesië, Suriname en Curaqao
'De nieuwe staatkundige rechtsorde zal moeten worden beheerst door het 
beginsel van gelijkwaardigheid der onderscheiden volken en zal moeten be
rusten op de grondslag van hun vrijwillige deelneming daaraan. Zij ver
werpt daarom de koloniale gedachte en bestrijdt met kracht ook de over
blijfselen daarvan.'

Nederland in de volkerengemeenschap
'De Partij beschouwt de Nederlandse natie als een in de historie gegroeide 
eenheid met eigen karakter, taal en cultuur.'

Gezin
'De Partij erkent de fundamentele waarde van huwelijk en gezin, zowel 
voor de groei van de persoonlijkheid van alle gezinsleden, als voor de geest 
der samenleving.'

C u ltuur
'Erkenning van de fundamentele betekenis van levensbeschouwing en 
geloofsovertuiging voor opvoeding en onderwijs, gelijkelijk voor het open
baar en het bijzonder onderwijs.

Aan de kerken wordt de vrijheid gewaarborgd hun roeping te vervullen, 
zowel met betrekking tot de verkondiging van hun boodschap als ten aan
zien van hun dienstbetoon aan de wereld. Erkend wordt, dat de kerken het 
tot hun taak kunnen rekenen, ter wille van het geestelijk en zedelijk heil 
van het volk, hun woord te spreken met betrekking tot het staatkundig en 
maatschappelijk leven.'

Organisatie en roeping
'De Partij staat open voor personen van zeer verschillende levensover
tuiging, die instemmen met haar beginselprogram. Zij erkent het innig ver
band tussen levensovertuiging en politiek inzicht en waardeert het in haar 
leden, als zij dit verband ook in hun arbeid voor de Partij duidelijk doen 
blijken. Zij verwerpt echter principieel, en voor de tegenwoordige verhou
dingen in Nederland ook practisch, de organisatie van het politieke partij- 
leven op grondslag van een godsdienstige belijdenis (antithese).'93

Het partijbestuur van de PvdA hield zich enkele keren met de komende 
verkiezingen bezig.94 De opzet van, de verkiezingsactie was het werk van het 
Centrale Driemanschap: Vorrink, Joekes en Van der Goes van Naters. 
Zowel Schermerhorn als Goedhart waren van oordeel dat de PvdA veel 
meer gebruik moest maken van het Marshall-plan; 'in deze verkiezingen
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gaat het erom, dat het democratisch socialisme zich meester maakt van de 
grote gedachte van het Marshall-plan, de Benelux en de West-Europa idee, 
zoals uitgedrukt in de grote rede van Bevin’. De voorzitter zag hier een taak 
voor Het Vrije Volk, dat bovendien actie moest voeren tegen De Waarheid. 
Toen in mei bleek dat de CPN nog altijd op 9% van de kiezers kon rekenen, 
drong ook Joekes aan op 'scherp stelling blijven nemen'. De opstelling van 
de VVD bij de Grondwetswijziging naderde volgens hem chantage. 
Goedhart beaamde dat. De PvdA moest meer beklemtonen dat een natio
naal kabinet geen radicale progressieve politiek kon voeren. 'In het nieuwe 
kabinet is samenwerking met de KVP noodzakelijk, doch andere partijen 
moeten daarin niet worden opgenomen.' Voskuil, hoofdredacteur van Het 
Vrije Volk 'zou zich niet verbazen als de afbraak van de CPN tot staan was 
gebracht door toedoen van minister Gielen (KVP, O.K. en W.), die de CPN 
geen zendtijd had toegestaan en de algemene methode waarmee de KVP de 
leiding van de anti-communistische actie heeft trachten te nemen'. De 
vraag of de CPN verboden moest worden, beantwoordden Vorrink en het 
bestuur ontkennend.

Op 7 en 8 mei congresseerde de partij over het verkiezingsprogram, 
waarvan het ontwerp door Van der Goes van Naters toegelicht èn verde
digd werd.95 De tweehonderd amendementen waren volgens hem het be
wijs van de levendige belangstelling in de afdelingen. De fractievoorzitter 
sprak zijn tevredenheid uit over het regeerprogram-Beel, dat veel proble
men had voorkomen. 'Wrijvingen deden zich slechts daar voor, waar het 
program vaag was en vaag moest zijn.' Punten, waarvoor een socialistische 
meerderheid vereist was, wenste hij niet in het verkiezingsprogram. Wel 
zaken, 'die onder dit bestel' een kans maakten en waarvoor de PvdA 'de 
stuwende kracht' moest zijn, zoals prijsbeheersing en het winstprobleem: 
'Wij hebben de roeping als de meest progressieve partij deze aangelegenhe
den er door te stuwen. De ontwikkeling wijst naar vergemeenschappelij- 
king, naar wat men zou kunnen noemen de socialisatie van de cultuur, 
naar meer leiding in de economie, het tegengaan van bezitsprivileges en het 
beperken van de vrijheid der winstbeschikking.’ De voortgang in de sociale 
wetgeving noemde hij revolutionair, 'het bewijs dat wij niet meer in de 
volle machtsheerlijkheid van het kapitalisme leven, maar in een over
gangstijd. Met de wens tot socialisatie van de mijnen en de bedrijven van 
algemeen nut, staan wij op de basis der werkelijkheid. Er zijn vele gevallen, 
waarin socialisatie reeds nu volkomen in het algemeen belang is’, waarmee 
Van der Goes van Naters verwees naar het KVP-program ter zake.

Spijtig stelde hij vast dat in de bestuurlijke en culturele sector geen en
kele socialistische bewindsman werkzaam was 'en juist dit terrein ligt nog 
braak voor principiële socialistische politiek'. De cultuurpolitiek van het 
kabinet-Beel noemde hij 'niet bevredigend'. W at de dekolonisatie van 
Indonesië, betreft, benadrukte hij de gelijkwaardigheid en vrijwilligheid als 
grondslag voor toekomstige samenwerking. 'Een Unie-parlement, dat de 
Nederlandse en Indonesische parlementen in waarde zou doen dalen, zou 
thans nog geen basis vinden in de werkelijkheid.' Sprekend over de buiten
landse politiek, wees Van der Goes van Naters op de afhankelijkheid van
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Nederland, 'over wiens lot, meer dan in Den Haag', elders beslist werd. 'Zal 
de atoombom worden verworpen, zullen we ondergaan of zullen wij ko
men tot hogere vormen van samenwerking?' Voor dat laatste moest 
Nederland, 'dat een sleutelpositie inneemt', zich actief inzetten. 'Wij willen 
onze taak, een brug naar het Oosten zijn, vervullen, al moeten wij erken
nen, dat de kans op verwerkelijking daarvan op het ogenblik zwak staat. 
Wij zullen voor chantagepogingen nooit mogen wijken. Het is goed een zo 
groot mogelijk stuk van Duitsland te betrekken in de West-Europese poli
tiek. De aanpassing van het militaire apparaat van Nederland aan dat van 
West-Europa past logisch in deze Westeuropese politiek.' Tot zover de frac
tievoorzitter.

Het Verkiezingsprogram-1948 bevatte kenmerkende passages als: 'De 
Partij van de Arbeid strijdt voor socialisme in een democratische wereld.'

'Daarom wil de Partij van de Arbeid, dat Nederland een eervolle plaats 
inneemt in de rij der vrije volkeren, die zullen bewijzen, dat welvaart in 
een democratisch bestel mogelijk is.

Werkelijke welvaart kan in ons land slechts terugkeren door vlijt, orga
nisatie en toewijding van alle groepen der bevolking. Maar de nationale 
wederopbouw zal sneller slagen, wanneer de vrije Europese volkeren ook 
kunnen putten uit de bronnen der Amerikaanse welvaart. Tijdens oorlog 
en bezetting droeg öns werelddeel de zware last der Duitse onderdrukking, 
die ook Amerika bedreigde. Thans heeft de volksvertegenwoordiging der 
Verenigde Staten tot onze vreugde besloten Europa te hulp te komen bij het 
herstel der geleden schade.

Daarom  aanvaardt de Partij van de Arbeid voor haar deel de verant
woordelijkheid voor een loyale uitvoering van het M arshall-plan in 
Nederland.

Het Nederlandse volk mag niet blind zijn voor het feit, dat in Oost- 
Europa opnieuw de vrijheid is uitgebannen en de menselijke waardigheid 
is onderworpen aan de heerszucht van een dictatoriale staat. In onze mo
derne wereld kunnen dwang en vrijheid niet naast elkander leven. 
Opnieuw bedreigen veroveringszucht en onverdraagzaamheid de Europese 
beschaving.

Daarom  ook wil de Partij van de Arbeid, dat een actieve Nederlandse 
democratie de invloed der agenten van Moskou te niet doet, allereerst door 
een radicale politiek van zich uitbreidende welvaart voor alle bevolkings
groepen.'96

Het had weinig gescheeld of de PvdA had Drees aangewezen als enige 
lijsttrekker.97 Met alleen de stem van Scheps tegen, besloot het dagelijks be
stuur aan het partijbestuur een daartoe strekkend voorstel te doen. Tho
massen lichtte in een schrijven dit besluit toe. In 1946 had de partij voor 
meer dan één lijsttrekker gekozen om het brede karakter van de partij te be
klemtonen, maar dat karakter werd nu algemeen erkend. Bovendien waren 
sommige lijstaanvoerders van destijds kwetsbaar geworden, in het bijzon
der Mansholt, Schermerhorn, Vorrink en in iets mindere mate Lieftinck en 
Vos. 'De trekkracht van partijgenoot Drees' zou 'stellig niet geringer en 
vermoedelijk zelfs groter zijn dan die van de partijgenoten Burger, Van der
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Goes van Naters en Joekes'. 'Tot in alle uithoeken van het land is met de 
naam van Drees stellig stemmenwinst te behalen en is het optreden met 
zijn naam en portret een waarborg, dat minderwaardige propaganda (die ze
ker toch zal worden gevoerd) betrekkelijk weinig indruk zal maken.' In het 
partijbestuur maakten Goedhart, De Kadt en Scheps bezwaar. Voor De Kadt 
was Drees 'het symbool van de passieve en Schermerhorn van de actieve 
kant van onze politiek', daarom zag hij liever de laatste een prominente rol 
toebedeeld. Desondanks nam het partijbestuur met elf stemmen vóór en 
één tegen (Scheps) het voorstel over. Schermerhorn had blanco gestemd.

Goedhart vond zijn opvattingen in de notulen te summier weergegeven. 
Met Drees zou de partij 'een uiterst eenzijdig en ongewenst stempel' opge
drukt krijgen. 'Naast al zijn grote kwaliteiten, is Drees ook een typisch 
voorzichtige, bezadigde en gouvernementele figuur.' De PvdA moest juist 
in de aanval en had daarom ook behoefte aan 'een visionaire figuur als 
Schermerhorn', die dikwijls 'een kritisch geluid' liet horen. De partijraad 
had het laatste woord en liet zich vermoedelijk beïnvloeden door een brief 
van Schermerhorn, die samen met Banning de geboorte van de PvdA ge
bakerd had en bovendien het eerste naoorlogse kabinet had geleid. 
Schermerhorn overwoog om zich als kandidaat voor de Kamer terug te 
trekken als er voor één lijstaanvoerder werd gekozen. De vernieuwing 
mocht niet worden opgeofferd aan politieke tactiek op korte termijn. Geen 
enkele partij was volgens hem minder geschikt om met één lijstaanvoerder 
te komen dan de PvdA. Met Drees zou bovendien de indruk gewekt worden 
dat de PvdA niets anders was dan een voortzetting van de SDAP. Scheps 
sloot zich daarbij aan en schoof Lieftinck naar voren: 'Drees deelt uit wat 
Lieftinck bijeengaarde.' Ook minister Vos (Verkeer en Waterstaat) zag be
zwaren tegen Drees als enige lijsttrekker: dan 'krijgt men in het land de 
neiging om te zeggen dat de partij alleen naar de sociale politiek kijkt'. Het 
voorstel sneuvelde met 51 stemmen tegen en 34 vóór.

Drees kreeg wel de meeste kieskringen, acht in plaats van de twee in 1946, 
en wel Den Bosch, Tilburg, Maastricht, Rotterdam, Den Haag, Leiden, 
Dordrecht en Middelburg. De andere lijstaanvoerders waren Van der Goes 
van Naters in Arnhem en Nijmegen; Joekes in Leeuwarden; Lieftinck in 
Utrecht; Mansholt in Groningen; Schermerhorn in Assen, Haarlem, Den 
Helder; Vorrink in Amsterdam en Vos in Zwolle. De secretaris van de 
Federatie-Den Haag, Diepenhorst, zou vier jaar later de partijraad met en
kele cijfers confronteren. De PvdA verloor in 1948 9,6 procent van haar 
aanhang, maar in de Drees-kringen was dit slechts 5,9% en in de overige 
10,7%. Al met al had de partij gekozen voor weerspiegeling van haar pluri
forme herkomst. Schermerhorn c.s. vonden het kennelijk nog niet oppor
tuun om Drees het leiderschap van de partij toe te vertrouwen.

De campagne

De PvdA voerde een soortgelijke verkiezingscam pagne als de KVP. 
Raambiljetten, speciale brochures voor bepaalde doelgroepen zoals de pro- 
testants-christelijken en katholieken, radio-toespraken, spreekbeurten én
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een rijdende bioscoop moesten de aanhang mobiliseren. Uiteraard stond de 
traditionele 1 mei-viering, de dag van de arbeid, al in het teken van de ver
kiezingen.98 's Morgens had de rode familie zich verzameld bij het graf van 
Troelstra, dat bedekt was door 'een weelde van smetteloos witte bloemen'. 
'De Stem des Volks' zong onder meer het lied 'Aan de strijders' en de aan
wezigen vernieuwden 'de belofte van te strijden voor de vrijheid op basis 
van gerechtigheid'. In de Haagse Slachthuishal dromden achtduizend man 
bijeen om o.m. Drees te beluisteren. 'Tevoren had zich het oog en oor ver
zadigd aan een massaal Meispel, dat de geschiedenis van de moderne arbei
dersbeweging tot nu behandelde. Een imposante fakkeloptocht, aan het 
hoofd waarvan minister Drees liep, met vlaggen, muziekkorpsen en banie
ren, trok vervolgens door de oude schildersbuurt naar het Oranje-plein. 
Partij en vakbeweging toonden haar kracht met deze machtige Mei-demon- 
stratie.'

'En nu komt ónze Drees, zei 
onze rechtse buurman.' Drees 
hield het publiek voor dat tal 
van praktische eisen inmiddels 
vervuld waren. 'Thans werken 
we aan de verwezenlijking van 
de bestaanszekerheid door socia
listische ordening, die de kapita
listische m aatschappij grondig 
zal veranderen. Geen enkel land 
waar vrijheid en dem ocratie 
heersen, is oorlogszuchtig ge
zind (...). W anneer men ons 
weer in een keurslijf wil dwin
gen, dan zeggen wij: wij staan 
voor ons dem ocratisch socia
lisme, voor onze vrijheid (...). 
De partij in haar veelheid van 
ideologieën heeft in haar strijd 
tegen de kapitalistische m aat
schappij niets van haar radicaal 
socialisme verloren.’
C.P. Damme sprak namens het 

NVV, dat inmiddels 340.000 leden telde, zo meldde hij trots. 'Ons volk is 
wars van elke dictatuur, gedragen door hakenkruis of sikkel.' (applaus). 
'Niet alleen strijd tegen de CPN, maar ook tegen de reactionairen, de 
Welters en Gerbrandy's: als wij sober moeten leven, dan ook de hoge en on
matige winsten aan banden.' 'De Stem des Volks' sloot het program af met 
de Socialisten-mars.

Onder de kop 'De kleine Göbbels’ kreeg de VVD een forse aframmeling 
voor haar wijze van campagne voeren.99 Het campagneboek van de VVD 
was uitgelekt. Evenals in 1946 vertrouwde de VVD de campagne toe 'aan 
mensen die van propaganda geen begrip en van fatsoen geen last hebben’.

Verkiezingsaffiche PvdA .
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Dan volgt een citaat uit het boek: 'nimmer vergeten, dat het beroep op het 
publiek een emotioneel beroep moet zijn. Een suggestief appèl op het ge
voel zal meer effect ressorteren (bedoeld is natuurlijk sorteren. Red. H et 
Vrije Volk) dan een appèl op het verstand. De massa laat zich niet beïnflu- 
enceren (bedoeld is natuurlijk influenceren. Red. Het Vrije Volk) door za
kelijke voorlichting, doch door suggestie, speciaal tijdens een verkiezings
campagne. Zakelijke voorlichting moet thans worden bewaard voor de toe
komst'. Na vastgesteld te hebben dat de VVD-propaganda blijkbaar geen on
derscheid maakte tussen het aan de man brengen van beginselen en scheer
zeep, noemde Het Vrije Volk 'deze Göbbeliaanse minachting voor de 
"massa" toch wel een triest teken van verval'. Ook Paraat maakte een ver
gelijking met Goebbels voor wie verkiezingen humbug waren en propa
ganda een kwestie van geestelijke of materiële omkoperij vanuit de veron
derstelling dat het volk dom is en met handigheid te misleiden.100 'Dit ge
loof in geld en gewetenloze handigheid demonstreert een minachting voor 
de mens, die juist het "denkend deel der natie" er van terug zou moeten 
houden met deze partij in zee te gaan.'

De PvdA-bladen sloegen tegenover Oud en de VVD trouwens een opval
lend scherpe en felle toon aan. Als Oud, 'de man die sinds 1945 aan zijn 
vierde partij bezig is', schrijft: 'thans is het wel heel duidelijk geworden dat 
de PvdA een volkomen socialistische partij is', krijgt hij snerend te horen 
dat de PvdA nooit twijfel heeft gelaten over haar doelstellingen en dat de 
heer Oud 'blijkbaar heeft gevonden wat hij zocht; de partij, die niet meent, 
wat zij zegt'.101 Propaganda-tekstjes zogenaamd 'gehoord op het achterbal
kon van een Rotterdamse tram': 'vergeet niet zolang het mijn baas goed 
gaat, gaat het mij ook goed. Dat is ook het standpunt van onze burgemeester 
en daarom geef ik hem straks mijn stem', kregen het bijtend commentaar: 
'Hier staat Kniertje, de figuur, die deze heren zo graag willen "hand
haven".'102 De opvallende affiches met het hoofd van Oud en teksten als 
'het socialisme bevordert het communisme in Indonesië,' leidden tot de 
reactie: 'Maar ja, wanneer men een verkiezingsstrijd buiten de redelijke ar
gumentatie om wil voeren, dan moet men leningen sluiten bij Goebbels en 
de volksdemocratie.'103

Zo volgden de PvdA-bladen ook de campagnes van de andere partijen, 
waaronder de katholieke. Suggesties als 'niemand is er zeker van, of hij 
door zijn stem aan de socialistische partijen te geven te zijner tijd niet het 
communistisch front blijkt versterkt te hebben, werden afgedaan met een 
verwijzing naar de KVP, die dan kennelijk met deze 'bijna-communisten' 
in één regering had gecollaboreerd.104 Polemieken tussen katholieke bladen 
over bijvoorbeeld het gebruik van pauselijke encyclieken in actuele poli
tieke vraagstukken, waren uiteraard ook koren op de PvdA-molen. D e  
Nieuwe Eeuw: 'niets amusanter' ter zake dan de financiële rubrieken van 
de katholieke dagbladen. 'Een beschouwing in De Tijd maakt de indruk 
alsof de paus deze toespraak waarschuwend gericht zou hebben tegen prof. 
Lieftinck en als opperhoofd der Kerk met onfeilbaarheid heeft vastgesteld, 
dat het bezit van Amerikaanse obligaties de voornaamste pijler is voor onze 
gehele beschaving, zulks nog wel sinds eeuwen. Laat sentimentele lieden
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maar week worden als zij het woord "Betlehem" horen. Wij weten, dat de 
echte christelijke beschaving berust op de solide basis van aandelen in 
Betlehem Steel.'105

Het KVP-propagandablad De Opmars werd herhaaldelijk aangehaald: 'Is 
buurman communist, bewerk hem dan met gebed en kennis, met bezieling 
en overtuiging! God zegene dat gesprek. En als buurman een katholiek lid 
van de PvdA mocht zijn, ga dan eens met hem praten. Hij hoort ondanks 
de beste bedoelingen, die hem bezielen, in onze gelederen thuis'; of 'Maar 
de KVP bestrijdt het communisme niet, omdat het haar bestrijdt: Maar zij 
bestrijdt de mensonwaardige vergissing van het communisme, om de 
communisten zelf er van te bevrijden.’106 Ook de gevleugelde propaganda 
trok de aandacht:107

'Wij noemen ons, mijn beste vriend
met hartstocht sociaal,
omdat j '  in onze rijen vindt
arbeid en kapitaal
vulpen en troffel, priem en naald
ploegschaar en lineaal.

Wij zijn organisch-sociaal 
en dat verwekt de drang 
te wezen fel en radicaal 
voor ’t algemeen belang, 
ergo staatkundig sociaal, 
van d ' allerhoogste rang!

Jansen, wij zijn niet ideaal 
maar wel idealist, 
en daarentegen sociaal, 
dat is geen sosjalist!'

Steeds weer verweerden de PvdA-woordvoerders zich tegen de wijze 
waarop vooral de protestants-christelijke scribenten en zegslieden commu
nisme en socialisme op één hoop gooiden. 'Het totalitarisme, in het com
munisme als baarlijke duivel ons bedreigend van buiten af, vermomd als 
engel des lichts in het socialisme ons bedreigend van binnen uit', of 'Wij 
dienen te waken tegen de Revolutie, - ook in de gecamoufleerde charmante 
vormen van tegenwoordig. Wij dienen te waken en draaien niet half of 
meer naar "links".'108 Als Gerbrandy in Naaldwijk zijn publiek meeneemt 
naar een bijeenkomst van Welter en elders bovendien zijn gehoor oproept 
om op lijst 3, óf op Welter of op Feuilletau of SGP te stemmen, lokt dat het 
commentaar uit: 'De professor is op hol. Het wordt tijd dat hij tot staan ge
bracht wordt.'109

De leuze van de CPN: 'Handen af van de democratie!' werd voorzien 
van een citaat van Tomski, uit 1927, leider van het Russische arbeidsfront: 
'Bij de verhoudingen onder de proletarische dictatuur kunnen weliswaar
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twee, drie of vier partijen bestaan, maar slechts onder één voorwaarde, na
melijk, dat één dier partijen de macht uitoefent en alle andere in de gevan
genis zitten. Dat is nu juist de dictatuur.'110 Uiteraard waren de reacties op 
de beschuldigingen in De Waarheid over 'Vorrink, de komende man der 
Nazi's' uitermate fel en geschokt. 'Toegegeven, dat niet altijd hetzelfde 
hoogtepunt van verdraaiing en hetzelfde laagtepunt van gemeenheid 
wordt bereikt. Wij polemiseren niet tegen eenheidsfront van S.D. en Waar
heid, Ochtendpost én  Elsevier.' Maar Vorrink was zeker geen ’München- 
politieker', terwijl volgens Moskou de oorlog van Hitler tegen West-Europa 
louter een 'imperialistische aangelegenheid' was, waarmee het commu
nisme niets van doen had.111 Ook het uitspelen van allang overleden 
leiders van de SDAP tegen mensen als Vorrink wekte de woede: 'De 
levende voormannen kunnen ze niet luchten. En de dode zijn net goed 
genoeg, om gebruikt te worden voor het bekladden van de levenden. 
Lijkenschennis.'112

Daags voor de verkiezingen riep Van der Goes van Naters strijdlustig: 
'Tot de strijd ons geschaard!'113 Kennelijk verwijlde hij al bij de formatie. 
'De verkiezingsstrijd verandert na de uitslag van karakter in een zenuwen- 
oorlog.' Wie wel, wie niet in de regering. Vervolgens wees hij erop dat de 
oppositie in Nederland tot nog toe altijd had meegewerkt aan de Grond
wetsherzieningen. Zouden dan VVD en CHU een abnormale gedragslijn 
gaan volgen en 'voorwaarden stellen buiten de onderwerpen der Grond
wetsherziening gelegen en zelfs buiten de wil van de kiezers om?' Er was 
mee gedreigd, maar met name van de CHU kon hij dat niet geloven. Ook 
een CHU-vakminister in ruil voor 'goed gedrag' wees Van der Goes van 
Naters af. Partijloze vakministers konden door de beugel, mits zij het 
progressieve program onderschreven.

Waar de KVP-campagne gekenmerkt werd door zelfvertrouwen en zelfs 
een vleugje triomfalisme, bleef de PvdA-campagne vooral redelijk, zakelijk, 
met een defensieve ondertoon. Meer verweer dan aanval.

De doorbraak
M et een verkiezingspam flet, getiteld Katholieken en de Partij van de 
Arbeid, voorzien van de portretten van de kamerleden Ruygers, Willems 
en Ten Hagen en van Brongersma, lid van de Eerste Kamer, boorde de 
PvdA de katholieke kiezersmarkt aan. De vier musketiers in dienst van 
'Lijst 2, Minister Drees', legden uit waarom zij destijds voor de PvdA geko
zen hadden. Daar was 'het tekort schieten van onze vooroorlogse politiek 
(denk slechts aan de falende werkloosheidspolitiek). Een katholieke partij 
verenigt in zich zoveel tegengestelde meningen en strevingen, dat daardoor 
de politieke daadkracht al te zeer wordt lamgelegd.' Zij meenden dat de toe
komst van Europa eiste dat christendom en socialisme elkaar zouden vin
den. Zonder christendom was er voor 'onze ontredderde wereld' geen enkel 
perspectief, terwijl het socialisme 'voor miljoenen mensen de hunkering 
belichaam t naar vrijheid, menselijkheid en gerechtigheid'. Onder geen 
voorwaarde mochten de kapitalistische verhoudingen van vóór de oorlog 
terugkeren. Dat kapitalisme had immers de grote maatschappelijke vraag-
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stukken niet weten op te lossen. Tegelijkertijd bedreigde de groeiende 
macht van het communisme Europa met een nieuw heidendom. Een 
hechte en eensgezinde samenwerking van alle vooruitstrevende krachten, 
kon een derde weg openen. De confessionele partijvorming had tot enkele 
machtsblokken op levensbeschouwelijke grondslag geleid, waaruit 'geen 
goed geboren kan worden noch voor de Kerk, noch voor ons Vaderland'. 
Ten slotte meenden zij dat de taak van de Christenheid 'in onze goeddeels 
ontkerstende wereld', slechts vervuld kan worden door uit het isolement 
van de laatste eeuw te treden. Anders zou trouwens de emancipatie van het 
katholieke volksdeel nooit voltooid kunnen worden.

Op vragen als: 'Kan een katholiek socialist zijn?’ kwam het antwoord dat 
in Engeland circa 80% van de katholieken op Labour stemde. 'Kan een kat
holiek niet even goed op de KVP stemmen, als hij de huidige coalitie wil 
helpen in stand houden?' 'Neen, omdat een aantal conservatieve krachten 
in de KVP drijft in de richting van een nationaal kabinet of herstel der 
rechtse coalitie. Wie PvdA stemt heeft een grotere zekerheid dat de huidige 
coalitie bestendigd wordt en dat bovendien de meest vooruitstrevende par
tij binnen die coalitie zo sterk mogelijk komt te staan.' 'Heeft de PvdA wel 
voldoende aandacht voor vraagstukken, die voor katholieken principiële 
betekenis hebben?' 'Een socialistische minister verbeterde de kinderbijslag. 
De PvdA hielp bij het in stand houden van het gezantschap bij het Vaticaan 
en werkte mee aan de subsidiëring van het bijzonder hoger onderwijs. De 
PvdA pleitte voor een daadwerkelijke gezinspolitiek en een verbetering 
van de huwelijkswetgeving.'

Met een beroep op katholieke bladen als De Linie en De Tijd die erkend 
hadden dat de PvdA in de voorste linies vocht tegen het communisme, 
verklaarden zij: 'onder geen omstandigheid zal zij pacteren met de vijand, 
die de vrijheid van godsdienst en geweten, van politieke overtuiging, van 
onderwijs en opvoeding, aantast'. 'De PvdA weigert zich te beperken tot een 
negatief anti-communisme en erkent metterdaad dat de factoren, die het 
communisme zo groot hebben gemaakt, alleen kunnen worden overwon
nen door een vooruitstrevende sociaal-economische politiek, gericht op de 
lotsverbetering der arbeidende massa's. Meer dan de KVP is de PvdA een 
waarborg voor die constructieve welvaartspolitiek, die alleen in staat is het 
communisme duurzaam te o ver winnen.'

Met het pamflet Hoe stemt protestants Nederland benaderde de PvdA de 
protestants-christelijke kiezers. Voor de oorlog was de antithese, de tegen
stelling tussen christenen en paganisten, bepalend voor de politieke ver
houdingen, hoewel menig christen deze indeling afwees en noch de ARP 
noch de CHU steunde. In de nood der onderdrukking vielen de tegenstel
lingen weg. Velen, tot 1940 antirevolutionair of christelijk historisch, ver
langden naar een ander politiek tehuis. Te meer omdat niet minder dan zes 
partijen zichzelf 'de vaste rots van de eeuwige beginselen' noemden. 'En 
waarom moesten juist de Christelijke partijen de draagsters zijn van de so- 
ciaal-behoudende politiek van de "aanpassing" (Colijn)?' De oprichting van 
de PvdA 'was een sprong des geloofs'. 'Hoe dikwijls moesten de Christenen, 
leden van de SDAP, het niet horen: ja, als er in Nederland een Socialistische

59



Hoofdstuk I Kiezers tussentijds opgeroepen

beweging was van het type als de Labour Party zouden wij anders staan te
genover het Socialisme. Welnu, lezers, het is geschied.' De Protestants- 
Christelijke werkgemeenschap telde al 300 leden-predikanten en ruim 200 
leden, werkzaam bij het bijzonder onderwijs. 'De leer van de antithese, de 
misvorming van de betekenis van het woord beginselen, de politiek van de 
aanpassing zijn verdwenen om plaats te maken voor de politiek van de 
ministers Lieftinck en Drees.' In de politiek van Lieftinck 'ligt duidelijk uit
gedrukt, welke goede gevolgen de oprichting van de Labour Party in 
Nederland reeds gehad heeft'.

De kanselboodschap van de Nederlandse Hervormde Kerk van 23 mei 
1948 en de nadere verklaring ten behoeve van de kerkeraden voor onder
linge bespreking en tot onderricht van de gehele gemeente, wekten hoop en 
verwachting in het PvdA-kamp.114 De kanselboodschap veroordeelde on
dubbelzinnig 'elke totalitaire binding aan een mens of mensen, al zou deze 
zich in een christelijk gewaad vertonen'. Het communisme was 'in lijn
rechte strijd met het Evangelie van Jezus Christus hoewel de drang naar so
ciale gerechtigheid velen tot het communisme had gebracht'. 'Daarom 
spreke zij (dat is de kerk) niet alleen tegen het communisme, maar tegen ie
dere vorm van samenleving, waarin de arbeid koopwaar wordt en de mens 
aan winstbejag is prijsgegeven, ja tegen elke boosheid, waarin de zonde van 
de van God losgeslagen mens zich openbaart. Het behoort tot de roeping 
van de overheid er naar haar vermogen voor te zorgen, dat ieder zijn op
dracht om te arbeiden kan vervullen en ook metterdaad vervult en dat het 
maatschappelijke leven zo gericht zij, dat in de materiële behoefte der men
sen wordt voorzien. Want het is verwerpelijk, wanneer het jagen naar 
winst en macht de eigenlijke drijfveer van het maatschappelijk en econo
misch leven is.' De kerk zag het als een taak van de regering ervoor te zor
gen dat de gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid voor het 
economische en sociale leven een eendrachtig samenwerken van allen mo
gelijk zou maken. 'Want het is verwerpelijk, wanneer het maatschappelijk 
leven geremd wordt door onverantwoordelijke belangenstrijd. En het is in 
strijd met de wil van God, wanneer de materiële zorg het de mens onmoge
lijk maakt om zich te verheugen over de gaven van Zijn goedheid en zorg, 
waarvan Hij zelf ons heeft beloofd, dat zij ons geschonken worden.' De ge
meente had te getuigen 'tegen alle behoudzucht en egoïsme, tegen alle 
mammonisme en fatsoenlijk geachte sabotage van overheidsmaatregelen', 
terwijl 'wij de overheid ontvangen als een geschenk van Gods genade en 
lankmoedigheid om in deze wereld van onrecht en eigenbaat, enige orde te 
bewaren’.

Dr. N. Postma onderkende dat menigeen in de drie elementen: geen dic
tatuur of communisme, geen kapitalisme maar broederlijke gemeenschap, 
een keuze voor het democratisch socialisme zou zien. Maar 'men spare de 
Kerk de figuur haar voor het karretje van een politieke groep te spannen. 
De Nederlandse Hervormde Kerk komt in deze kanselboodschap tegenover 
bepaalde politieke groeperingen te staan, zo goed als andere groeperingen de 
Kerk naast zich zullen zien, zo lang in hun strevingen de gehoorzaamheid 
aan Gods Woord en de verkondiging ervan niet in het gedrang komen.'
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Twee artikelen van Romme over de KVP als beginsel- en programpartij, 
maakten enige gevoelens van irritatie los bij de PvdA. In zijn doorgaans 
meer spitsvondige èn mistige dan heldere betoogtrant ontkende Romme 
dat de gemeenschappelijke geloofsovertuiging de grondslag van de KVP 
vormde. De grondslag was de gemeenschappelijke erkenning van bepaalde 
zedelijke normen, hetgeen de KVP deelde met de andere partijen waarvoor 
hetzelfde gold. Daarom ook konden niet-katholieken lid worden van de 
KVP, want de KVP vroeg niet naar de motivermg van de erkenning van de 
bedoelde zedelijke normen. Voor de katholieken vonden deze natuurlijke 
normen hun grond in de Openbaring en verkondiging door het kerkelijke 
leergezag. De KVP verschilde van de andere partijen hierin 'dat haar zede
lijke fundament zich verder uitstrekt en daarenboven aan haar katholieke 
leden sterker gemeenschappelijk is dan in andere partijen het geval is'.

Zowel Het Vrije Volk als Thomassen in Paraat verbond aan Rommes 
exegese de conclusie dat het de katholieken vrij stond om lid te worden van 
de PvdA. Maar hoezeer de KVP ook volhield een programpartij te zijn, haar 
verkiezingscampagne voerde ze met confessionele in plaats van politieke 
argumenten. De katholieken werden voortdurend aangesproken op hun 
katholiciteit. 'Ons principiële bezwaar tegen de confessionele partijvorming 
is dit, dat het politiek tegengestelde krachten samenbrengt op een gemeen
schappelijke, buiten de politiek liggende noemer en aldus het normaal 
functioneren van het politieke krachtenveld belemmert. Slechts wanneer 
men voor de geloofsgenoten de vrijheid van politieke keuze even duidelijk 
erkent als Schaepman deed, is men een programpartij en geen confessionele 
partij.'115

Thomassen drukte zich nog duidelijker uit. 'Wij komen echter in troebel 
water ten gevolge van de herhaalde pogingen tot intimidatie van de katho
lieke leden van de PvdA, die men aanwrijft, dat zij omdat zij katholiek zijn 
op politiek gebied een verkeerde keuze hebben gedaan.'116 Verwijzend naar 
de leuze 33 + 1 en uitspraken van Romme als dat 'de katholieken een licht
vaardige aanslag op hun politieke positie, als hier wordt ondernomen, niet 
lusten', waarschuwde Thomassen: 'Wie proeft niet de geest van machtspo
litiek (...) men moet eens weten hoeveel brandstof voor een op zichzelf ver
werpelijk en dom antipapisme wordt aangedragen. Er is in de geest van dit 
stuk iets wat veel niet-RK Nederlanders niet lusten.' Hij gaf toe dat kwanti
tatief de doorbraak minder gebracht had dan in 1946 was verwacht, maar 
principieel was de doorbraak volkomen geslaagd. 'Immers, niemand ont
kent, dat de partij bewoonbaar is voor en gedragen wordt door mensen van 
uiteenlopende geloofsovertuiging en verschillende levensbeschouwing en 
dat de gemeenschappelijke zedelijke normen waar de partij op steunt, door 
haar aanhangers op verschillende wijze worden gefundeerd. De zuiverheid 
van het politieke karakter van de KVP kan naar onze mening worden ge
diend door rustig te erkennen, dat noch de Welter-mannen, noch de demo
cratisch socialisten onder haar dak gehuisvest kunnen zijn.'

Opmerkelijk fel, bijna een dissonant in de PvdA-campagne, was de aan
val van P.P. Agter op het 'politieke christendom'.117 Trouw  had diens 1 
mei-rede in vier stellingen samengevat:
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1. Niet het communisme is de grootste tegenstander (van de PvdA), maar 
'het politieke christendom’.

2. De stootkracht van het socialisme dient zich te concentreren op de over
winning van het politiek christendom.

3. De tegenstelling tussen socialisme en politiek christendom is deze: zal de 
mens beschermd worden of het geld?

4. Het Indisch beleid van het politiek christendom is gericht op de uitbuiting 
van Indië.
Agter ontkende de juistheid van de weergave van zijn rede niet, integen

deel. In een toornige tirade pakte hij uit tegen de christelijke politiek. Alsof 
een woordvoerder van de voormalige Sociaal-Democratische Bond van 
Domela Nieuwenhuis aan het woord was! 'Voor de massa der meelopers 
van het communisme was het communisme een noodkreet tegen het so
ciale onrecht van onze tijd! En hier stel ik met felle overtuiging de z.g. 
"christelijke" partijen verantwoordelijk voor een belangrijk stuk van deze 
nood.' Deze beschuldiging bewees Agter met een verwijzing naar de ge
meentepolitiek. 'Is het stom toeval, dat in mijn provincie een van de meest 
achterlijke gemeenten die gene is waar de raad al tientallen jaren uitslui
tend heeft bestaan uit (...) antirevolutionairen? Is het toeval, dat het bij die 
"christelijke" politiek altijd weer draait om "de duiten" (...). Zult ge nu ein
delijk eens gaan begrijpen Trouw , welk een onmetelijke schade ge de gods
dienst berokkend hebt met uw "christelijke" politiek.' Na vastgesteld te 
hebben dat Trouw  gaarne over de taak van Nederland in 'Indië' sprak, in 
naam van God of Christus, volgt 'maar wanneer zij bemerken, dat in of 
achter uw rijen staan de mannen die de grootste financiële belangen hebben 
bij de handhaving van de Nederlandse positie aldaar (...) dan worden zij (de 
lezers) wantrouwig (...).' Wanneer uw grootste leider van de laatste jaren 
voor de oorlog sprak over de taak van Nederland in Indië, dan wist hij geen 
ander beeld te vinden dan dat oer-kapitalistische van 'de mieren en de sui
kerpot'. Ge hebt een geleidelijke ontwikkeling in Indonesië getorpedeerd 
door te ageren tegen de motie-Soetardjo, en brult nu over 'gezag is gezag'.

Gij hebt van het 'drievoudig snoer' - God, Nederland, Oranje, een poli
tiek spelletje gemaakt en menig ouderwets republikeins - wellicht door uw 
schuld van alle kerk en geloof vervreemd socialist, heeft meer eerbied voor 
deze begrippen dan gij in de politieke strijd betoond hebt!' Na gewezen te 
hebben op het 'gelijk stemmen met de meest kapitalistische groep ter 
"linkerzijde", de liberalen', op het 'neen' zeggen tegen elke sociale ver
nieuwing, op de kritiek van het CNV op het AR-standpunt inzake bedrijfs
organisatie 'mat en negatief' en het keer op keer 'murw' slaan van Talma 
door diens eigen geestverwanten volgt 'maar ik beschuldig u wel, dat ge 
deze zuivere bedoelingen steeds weer laat stranden op de klip van een on
zuivere partijformatie, dat ge daarbij alle geloof tot een voorwerp van haat 
hebt gemaakt voor duizenden (...) ge hebt God, Nederland en Oranje geper
verteerd tot een mythe (...). Van de God van uw binnenkamer en van uw 
Kerk blijf ik in eerbied af, maar de "God" van uw politiek moet ik bestrij
den, want hij is een dekmantel voor defaitisme en reactie (...). "Oranje": ge
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hebt er een paar generaties lang de socialisten mee achtervolgd en u hebt 
opgeroepen tot een heilige oorlog tegen al zijn belagers.

Ge hebt steeds weer in de politiek de mens geofferd aan de bescherming 
van het bezit (...). Wij beschuldigen u, dat ge uw energie hebt uitgeleefd in 
Zondagsheiliging en verbod van badbroekjes (...) maar blijkbaar is de enige 
manier om uw arbeiders van ons af te houden (...) een caricatuur van ons 
streven te maken (...) dat al uw onwaardig geroep om "meer vrijheid" in 
het kapitalisme onvermijdelijk betekent, meer vrijheid tot uitbuiting, meer 
gelegenheid om de vermogenstegenstellingen te vergroten.' 'Maar ik heb 
ook leren inzien, hoe licht gij speelbal der reactie wordt, hoe ge, ongetwij
feld tegen de wil van de besten uwer in, een godsdienstig ethos geeft aan de 
meest naakte belangenpolitiek. En dan weet ik, dat zowel "christendom" als 
"politiek" eerst dan weer de kans zullen krijgen, hun in de ogen van velen 
besmeurde namen te zuiveren, wanneer het "politiek christendom" over
wonnen is. Het was niet prettig, dit alles te moeten schrijven (...).' 
Ongetwijfeld taal, die vele oud-gedienden uit de SDAP aangesproken zal 
hebben, maar stellig niet illustratief voor de PvdA-campagne. Frustratie 
over de mislukking van de doorbraak juist bij de christelijke arbeiders, 
waarop de SDAP eerder tientallen jaren tevergeefs gewacht en gehoopt had?

A n ti-co m m u n ism e
De PvdA nam bij elke gelegenheid afstand van het communisme, dat in de 
krasse bewoordingen van die tijd scherp en zonder voorbehoud veroor
deeld werd. In het parlement werkte de PvdA-fractie loyaal, bijna gretig mee 
aan een reeks anti-communistische maatregelen. Na de coup van Praag in 
februari 1948 besloot het partijbestuur iedere samenwerking te verbreken 
met organisaties, die op enigerlei wijze in verbinding stonden met commu
nisten.118 Het riep de leden op zich te melden voor de 'vrijwillige hulp-poli- 
tie'. Vele circulaires van het bestuur waarschuwden tegen de ’onder- 
mijnende activiteiten' van communistische mantelorganisaties. CPN-ers 
moesten uit 'gevaarlijke functies' worden geweerd en zelfs 'zaalafdrijving' 
(het niet verhuren van zaalruimte) vond in het bestuur verdedigers als 
Van Walsum, die 'als christen de gedachte van de neutraliteit van de 
overheid' afwees. Vorrink had evenwel 'niet alleeen taktische, maar ook 
principiële bezwaren'. Kortom, ook de PvdA mobiliseerde haar aanhang 
tegen het communisme en droeg het hare bij tot een gem atigd 
McCarthyisme in Nederland.

Te midden van deze kakofonieën van anti-communisme liet V rij  
Nederland-redacteur Den Uyl een waarschuwend en bezonken geluid ho
ren.119 Hij verwees o.m. naar Vorrink, die vreesde dat de maatregelen hun 
doel voorbij schoten en van de communisten martelaren maakten. Volgens 
Vorrink moest de overheid het beginsel van gelijke monniken, gelijke kap
pen onverkort handhaven zolang de regering geen aanleiding zag tot een 
algeheel verbod van de CPN. Voor dat laatste zag hij nog geen aanleiding. 
Den Uyl vond de maatregelen enkel zinnig als de gewraakte minderheid er
door verzwakt zou worden, weifelmoedig, niet meer overtuigd van haar 
recht. 'Naar dit criterium beoordeeld kan op z'n minst een groot vraagteken
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achter de maatregelen geplaatst worden.' 'Democratie alleen voor democra
ten' zou de partijsecretaris van de PvdA gezegd hebben. 'Maar de democra
tie bestaat juist bij de gratie van het risico dat zij neemt met de bestrijders 
van haar feitelijke, politieke en sociale inhoud. Zonder de aanvaarding van 
de daarin opgesloten risico's verwordt de democratie tot een met geweren 
bewaakte handhaving van de status quo.'

Den Uyl beluisterde de laatste maanden niet de toon van een verontruste 
democraat, maar die van een ketterjager, van een rancuneuze reactionair. 
De verwijzing naar het Duitsland van 1933 door de CPN, achtte hij niet ge
heel ten onrechte. 'Dat bepaalde groepen de gunstige conjunctuur voor 
vrijheidsbeperking aangrijpen om door middel van gemeentelijke censuur 
op leesbibliotheken of verbod van besloten filmvoorstellingen voor meer 
dan 25 personen, hun vrijheidsangst te legaliseren, wijst in dezelfde rich
ting (...).'

Het verschijnen van het boekje Wat deed Koos Vorrink. De klare taal der 
feiten, geschreven door J.H. Scheps, H. van Delden, Pieter 't Hoen, L.J. van 
Looi, K.R. van Staal, KL Toornstra en mr. G.E. van Walsum met een voor
woord van W. Drees, prijs ƒ0,25 bedoeld om de beschuldigingen van D e 
Waarheid te weerleggen als zou Vorrink 'fout' geweest zijn in de oorlog en 
zelfs verraad hebben gepleegd, bracht Van Randwijk in het geweer tegen de 
'liquidatie van onze geestelijke oorlogswinst'.120 Die winst lag o.m. in de 
geestelijke en morele grootheid van het ondergronds verzet en de doorbre
king van het isolement, waarin de verschillende volksgroepen van elkaar 
vervreemd waren. Na een reeks voorbeelden gegeven te hebben, zoals de 
vrijlating van Schreieder, 'de Gestapoman en uitvinder van Dauer-ver- 
nehmungen', het berechten van 'doorgeslagen' illegale werkers en het 
teruggeven van een drukkerij aan de inmiddels vrijgekomen NSB-eige- 
naars, die er o.m. het SS-schendblad Storm gedrukt hadden, schreef Van 
Randwijk: 'Wat ons beangstigt in Nederland is niet de liquidatie (...) zo zon
der meer; het is de domheid en de brutaliteit waarmee het gebeurt, de onge
voeligheid voor elk protest en bovenal de onzichtbare, maar steeds breder 
wordende kloof tussen de Nederlanders onderling, waarvan de ene helft 
zich schijnt te verheugen over daden, die de andere ervaart als een kwet
sing van zijn diepste rechtsgevoelens en moreel besef.’

'Uit de omgeving van Vorrink worden ook anderen belasterd. Pieter 't 
Hoen, die reeds vocht, toen vrijwel alle anderen nog sliepen of bogen, door 
Duitsers ter dood veroordeeld, wordt van verraad beschuldigd. Politie stelt 
een onderzoek in naar de gedragingen van voormalige illegale bladen, niet 
openlijk, niet langs de gewone normale weg, die de politie kan en mag gaan, 
maar weer geniepig, duister, achterbaks (...). En als klap op de vuurpijl komt 
thans De Waarheid, zelf een blad met een groot illegaal verleden, het blad 
van de verzetsman Gerben Wagenaar en zoveel anderen, en schrijft bru
taalweg in de kop: "Vorrink, komende man der nazi's". Het is van een 
smeerlapperij, van een viezigheid, die zijn weerga niet heeft in Nederland 
(...) een zo ergerlijk en misdadig staaltje van politiek immoraliteit, dat zwij
gen niet langer geoorloofd is' over dit misbruik van de pers.
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Nog herinner ik mij de eerste jaren van de oorlog, toen wij als jongere, 
politiek onervaren lieden, het verzetswerk ter hand namen, en tevergeefs 
zochten naar de politieke leiders van vroeger om ons in dit moeilijke werk 
te helpen. Bijna allen lieten verstek gaan. Koos Vorrink niet! (...) Niet een 
man met een laatdunkend praatje, met die zogenaamde diepzinnige poli
tieke opmerkingen, die niets anders opleverden dan nietsdoen en afwach
ten en voorzichtig zijn (...) een leider die thuis bleek te zijn in alle vormen 
van het opkomend verzetswerk.' Van Randwijk, hoofdredacteur van Vrij 
Nederland  kwalificeerde de Vorrink-artikelen van De Waarheid als 'vuil
spuiterij', 'bederf van onze politieke zeden' en bevuiling van het verzet 
zelve 'en daarbij de nagedachtenis van onze doden'.

Voor wie de oorlog niet heeft meegemaakt of geen kennis draagt van de 
'verraad-psychose' in de CPN komt het Vorrink-incident onbegrijpelijk 
voor. De CPN had in de oorlog ontzettend veel leden verloren, deels door 
verraad als gevolg van de martelpraktijken van de Gestapo e.d. De overle
venden zaten met de pijnlijke vraag: wie had wie verraden. Geheel los van 
dit trauma zou de communistische oorlogsgeneratie van de CPN nooit ko
men en binnen de partij zou nog menigmaal het duistere oorlogsverleden 
de verhoudingen vergiftigen, doordat dit verleden gebruikt werd in de 
machtsstrijd, voor politieke doeleinden. Dat laatste paste geheel in het stali
nisme. Tegenstanders werden zonder pardon of bewijsvoering moreel ka
pot gemaakt door laster en vuilspuiterij. Vast staat dat enig overtuigend 
bewijs voor enigerlei verraad van Vorrink nooit geleverd is. Als een derge
lijk bewijs had bestaan, dan mogen we aannemen dat bij de gegeven ver
houdingen van na de oorlog het bewijs metterdaad 'opgedoken' was. 
Vorrink voerde de PvdA-lijst in Amsterdam aan en moest dat blijkbaar be
kopen met abjecte aantijgingen van De Waarheid.

In d o n esië
'Indonesië' speelde in de PvdA-campagne een zeer ondergeschikte rol. 
Begrijpelijk, want de partij had aan de medeverantwoordelijkheid voor de 
eerste politionele actie forse littekens overgehouden. M et m inister 
Jonkman (PvdA) op Overzeese Gebiedsdelen en Schermerhorn (PvdA) als 
voorzitter van de Commissie-Generaal had het kabinet-Beel alsmaar met de 
Republiek onderhandeld zonder tot daadwerkelijke overeenstemming te 
komen. Nederland dreigde door gebrek aan harde valuta bankroet te gaan, 
hetgeen Lieftinck tot een voorstander voor 'Operatie Product' maakte. De 
meest profijtelijke gebieden met voorraden ter waarde van ƒ300 miljoen 
werden veroverd. Het gewapende optreden bracht een geweldige beroering 
teweeg in de PvdA, die circa 7000 leden verloor. Het congres nam een reso
lutie aan: 'diep betreurende dat het niet gelukt is het gebruik van de mili
taire macht tegen de Republiek Indonesia te vermijden’, hetgeen Het Vrije 
Volk uitlegde als steun aan de regering terwijl Het Parool dat nadrukkelijk 
ontkende.121

De spreekbuis van onder meer De Kadt en Goedhart meende dat het con
gres enkel van een veroordeling had afgezien om een kabinetscrisis te 
voorkomen. De resolutie wilde in elk geval voorkomen dat op de weg van
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gewapend optreden zou worden voortgegaan, 'onder welk voorwendsel 
dan ook'. Volgens Vorrink had de resolutie 'opzettelijk - noch goedkeuring, 
noch afkeuring' beoogd. Het congres had zich derhalve niet zonder meer 
achter de regering geschaard, maar evenmin uitgesproken 'dat er nooit en 
onder geen omstandigheid meer, gewapend optreden zal plaats mogen vin
den’. Eind 1947 dreigde tweespalt in de PvdA als gevolg van de brochure 
Linggadjati. Militaire actie - Wat nu?, ondertekend door 23 vooraanstaande 
partijgenoten onder wie de voorganger van Jonkman, Logemann. Liefst ze
ven PvdA-kamerleden hadden het manifest getekend. Het partijbestuur 
verbood verspreiding van de brochure via de partijorganen, maar kon de 
onvrede over het Indonesië-beleid niet wegnemen. Jonkman moest dat be
kopen met een weigering om hem kandidaat te stellen voor de Tweede 
Kamer. Overigens liet diens gezondheid te wensen over en zou het partijbe
stuur hem een plaats in de Eerste Kamer in het vooruitzicht stellen.

Vlak voor de verkiezingen keerde Joekes terug van een reis naar Indo
nesië.122 Desgevraagd verklaarde hij dat elke versterking van de oppositie
partijen het wantrouwen aan Indonesische kant zou vergroten met ernstige 
gevolgen voor de onderlinge relatie: 'Belangrijke deelstaten als Oost- 
Indonesië en W est-Java zouden in een federale organisatie zonder de 
Republiek zeker geen vertrouwen hebben.' Ook had hij nogal wat bezorgd
heid waargenomen over de Nederlands-Indonesische Unie als 'superstaat', 
'waarvan men Nederlandse overheersing in nieuwe vorm vreest'. 'De re
publiek stelt de erkenning van haar feitelijk gezag op de voorgrond' en was 
bereid aan een federatie mee te werken als haar invloed daarin evenredig 
aan haar betekenis zou zijn. Joekes vond de zaak in Djocja marcheren, on
danks de enorme problemen. De vrijheid van godsdienst werd door de 
Republiek volledig erkend en Hatta had zich optimistisch uitgelaten over 
de troepenverm indering. De herplaatsing van de gedemobiliseerden 
vormde voor dat laatste het belangrijkste probleem. De communistische 
invloed mocht noch overschat noch onderschat worden. Men bleef prijs 
stellen op contacten van mens tot mens. 'Het behoeft geen betoog dat het 
lanceren van geruchten over een op handen zijnde militaire actie kwaad
aardig, zo niet misdadig is', waarmee hij op De Waarheid doelde. Al met al 
schetste Joekes een rooskleurig beeld van de situatie in Indonesië, althans in 
vergelijking met zijn collega's-kamerleden, die eveneens hun observaties 
wereldkundig maakten.

Sociaal-economisch beleid
De PvdA moest zich voortdurend verweren tegen suggesties als zouden 
haar opvattingen slechts 'gradueel' verschillen van die van de communis
ten en 'uiteindelijk' tot dezelfde uitkomst leiden: 'staatskapitalisme zonder 
vrijheid'. 'Het socialisme van deze tijd ziet de geleide economie als een 
bruikbaar hulpmiddel om haar oude marxistische idealen te verwezenlij
ken, waarvan de verwerkelijking zou leiden tot de vernietiging van de pri
vate eigendom en tot het van de mens wegnemen van de verantwoorde
lijkheid, die hem naar onze opvatting door God met nadruk op de schou
ders is gelegd.'123 Met verwijzingen naar het Beginselprogram en Abraham
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Kuyper trachtte de PvdA dergelijke ’caricaturen' van haar bedoelingen te 
bestrijden. Trouw  en  Het Vrije Volk polemiseerden met elkaar over de 
omvang van de staatsschuld en de verantwoordelijkheid van Lieftinck 
daarvoor.124 'De aanval op Lieftinck is een aanval op de sociale politiek van 
Drees, door Lieftinck mogelijk gemaakt. Domme laster!'

De sociale politiek van Drees was hét PvdA-paradepaardje in de verkie
zingsstrijd. In '22 punten', verdeeld over de rubrieken Arbeid, Arbeids
voorwaarden en Sociale Zekerheid, werden de verbeteringen gepresen
teerd.125 Arbeid: 'Geen werkloosheid, geen werkverschaffing en een wette
lijke regeling voor minder-valide arbeidskrachten, waardoor op termijn 
ongeveer 50.000 van hen een baan zouden vinden zoveel mogelijk tegen 
normale lonen.' Arbeidsvoorwaarden: 'De loonsprong voor de industrie- 
arbeiders van 100 in 1938 op 175 en voor landarbeiders van 100 op 245. De 
kosten van levensonderhoud waren gestegen van 100 tot 185 k 200. Hulde 
aan de vakbeweging.’ Het aantal vakantiedagen was uitgebreid tot twaalf 
met de mogelijkheid van 2% van het jaarloon als vakantietoeslag. De kin
derbijslag beliep voor de eerste drie kinderen ƒ2,40 per week en voor het 
vierde en volgende ƒ3,-- per week. 'Een gezin met vier kinderen, dat op 1-1-
1941 (...) een bedrag van ƒ15,60 tot ƒ39,-- per kwartaal kon ontvangen, krijgt 
thans ƒ132,60 per kwartaal.’ Sociale Zekerheid: 'Wachtgeld- en werkloos
heidsverzekering. Het aantal wachtdagen zou 48 belopen, welk aantal door 
de bedrijfsgenoten kon worden verhoogd. Daarna volgde gedurende 78 da
gen een werkloosheidsuitkering van 80% voor gehuwde mannen en kost
winners.' Ouderdomsvoorziening: 'Krachtens de oude regeling werd aan de 
ouden van dagen meestal bedragen toegekend tussen ƒ4,-- en ƒ7,-- per week. 
De Noodvoorziening geeft (...) aan ongehuwde personen ƒ10,-- en aan ge
huwde mannen ƒ18,— per week.' Ziekengeld: 'De maximumduur van de 
uitkering (...) werd verlengd van een half jaar tot één jaar.' Consumenten
krediet: 'Dit crediet is ingesteld om ook de minst draagkrachtigen der bevol
king in de gelegenheid te stellen met hun textielpunten, speciale vergun
ningen en bonnen voor rijwielbanden e.d. de achterstand in duurzame ge
bruiksgoederen (zoals textiel, schoeisel, keukengerei, rijwielbanden) in te 
halen.' Tot zover enige van deze 22 punten, waarvan een deel nog in de 
fase van wetsontwerp verkeerde.

De PvdA richtte zich daags voor de verkiezingen speciaal tot de midden
standers.126 Een herhaling van de ellende ten tijde van de crisis moest voor
komen worden door het behoefte-element in de Vestigingswet Kleinbedrijf 
op te nemen. Onrendabele bedrijfjes moesten gesaneerd worden, vrijwillig 
en met uitzicht op een andere werkkring of een uitkering. De VVD en de 
AR zouden niets van ordening willen weten en prezen de vooroorlogse 
vrijheid aan, die de middenstanders in het crisis-moeras hielp. Zulk een 
vrijheid betekende een strijd op leven en dood van allen tegen allen, die al 
duizenden in het ongeluk stortte. De methode van 'uitzieken' was wreed 
en werkte in het voordeel van de rijksten en de kapitaalkrachtigsten. Al 
eerder had Burger onder de kop 'Middenstand en rechtsverwerkelijking' in 
veel breder verband de middenstanders het belang van een progressieve 
politiek voorgehouden: 'Wat wil men.'127
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1. 'Terugval tot moordende concurrentie of een rechtsorde van de arbeid,
een massale coöperatie van het Nederlandse volk gericht op een redelijk
bestaan voor ons allen?'

2. 'Het glasharde machtsrecht van het groot-kapitaal of een billijke distribu
tie van welvaart als vrucht van aller inspanning?’
Na gepleit te hebben voor samenwerking tussen arbeiders en stedelijke 

en plattelandse middenstand ten gunste van progressieve oplossingen, wijst 
Burger erop dat 'doodgewoon, doodnormaal recht niet of nauwelijks te ver
krijgen is'. 'O wee de arbeider of middenstander die in een gewone burger
lijke procedure wordt betrokken, een bescheiden erfenisquestie, een loon- 
vordering. Procederen op z.g. acte van onvermogen, - die gratis procedure is 
net zo slecht geregeld als de betalende.' Uiteindelijk mondt het wat warrige 
verhaal uit in de conclusie dat de belangen van de middenstand 'moeilijk 
juist te formuleren' zijn. 'Een politieke partij als de PvdA, die voor de mid
dens tandsbelangen op de bres wil staan, moet deze rechtsvoorziening zeker 
ter hand nemen (...).'

Ook Burger zag zich gedwongen om krachtig te ontkennen dat sociale or
dening tot een wanstaltige bureaucratie zou leiden. De bestaande bureaucra
tie, waarover inderdaad veel klachten bestonden, was een gevolg van de 
distributiemaatregelen in een periode van extreme schaarste. Hoe vaak de 
PvdA dit ook herhaalde, de overige partijen bleven juist haar vereenzelvi
gen met een paperassen-maatschappij.

De kiezer heeft gesproken en ivordt geanalyseerd

Ook bij het gebouw van Het Vrije Volk aan de Prinsengracht was het 's 
avonds een drukte van belang, die zevende juli. 'Radio-Het Vrije Volk' in
formeerde de toegestroomde aanhangers over de stand van zaken, maar 
moest regelmatig zwijgen om De Waarheid, even verderop, de gelegenheid 
te geven 'zijn commentaar over de massa uit te storten'.128 'Dan draaide de 
hele schare zich een kwartslag om, in de richting van het kantongerecht 
(...).' En ja, toen het tegen twaalf uur liep, en de strijd zich had afgetekend, 
begonnen eerst goed de debatten. 'En ik zeg je', verzekerden de communis
ten 'over tien jaar hebben we de macht in handen. Paul de Groot heeft het 
zelf gezegd.' Waarop als enige repliek kwam: 'Man loop door. Misschien als 
jullie een putsch als in Tjecho-Slowakije beginnen. Anders nooit. Zelfs de 
arbeiders lopen bij jullie vandaan. Wat wil je? Honderd procent meer op
winding dan bij vuurwerk, die verkiezingen.’ De uitslag was voor de PvdA 
teleurstellend: 1.263.058 stemmen, goed voor 27 zetels. Twee zetels verlies 
dus.

Het Vrije Volk benadrukte de nederlaag van de communisten, die 26,75% 
van hun aanhang verloren.129 'De hetze die zij tegen de PvdA hebben ge
voerd en tegen deze partij uitsluitend, heeft hen niet kunnen redden (...) 
deze laster-campagne heeft hun kiezers gekost. De arbeidersklasse wendt 
zich van de Moscovieten af' en keerde naar de PvdA terug. De PvdA had 
vooral verloren in de middengroepen, waarvoor de belastingdruk en de 
wrevel over bureaucratie en bonnen als verklaring konden gelden. Evenals
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Drees zag de commentator het als winst dat de betrekkelijk geringe omvang 
van de Rijkseenheid-aanhang nu duidelijk was geworden. De PvdA zou 
verloren hebben 'aan de zorgen van het ogenblik'. 'Haar winst ligt in de 
toekomst.' Drees voorzag meer onzekerheid als gevolg van de winst van 
CHU en VVD 'de beide weifelende middenpartijen'. De regering beschikte 
met 59 zetels nog over een meerderheid, die voor de binnenlandse politiek 
voldoende was. Als partij was de PvdA enorm gegroeid. De commentator 
van Het Vrije Volk riep de werkers op om de geestdrift 'te bewaren en te 
blijven bouwen aan de muur tegen reactie en dictatuur'. Ook Van der Goes 
van Naters achtte 59 zetels een solide basis.130 'De aanval van vrijwel alle 
partijen was tegen haar en tegen haar alleen gericht.'

Later zou de fractievoorzitter de verschuiving naar rechts toeschrijven 
aan de levensangst, te vergelijken met 'la grande peur' na 1815. De kiezers 
wilden terug naar 'het veilige oude’ uit vrees voor oorlog en communisti
sche penetratie. Deze 'Todtstell-reflex' zag hij tot uiting gekomen in de 
winst van de CHU, waar bovendien een zeker antipapisme bijkwam als ge
volg van de benoemingen van katholieken tot burgemeester in Haarlem en 
Arnhem. De opstand der belastingbetalers verklaarde het verlies aan de 
VVD. De meerderheid van de rooms-rode coalitie was op twee na de groot
ste in onze parlementaire geschiedenis en voor een kabinet zonder PvdA 
bestond nauwelijks een alternatief. Dus kon het toekomstige kabinet 'niet 
zijn een kabinet', welks 'roer om gaat'. Geen kabinet met CHU en VVD, 
maar voortzetting van de bestaande coalitie.

Alfred Mozer wees in zijn analyse nog een aantal andere elementen aan, 
zoals de algemene ontwikkeling naar rechts in de gehele wereld.131 'Gezien 
de reactionnaire vloed, die allerwegen te bespeuren valt, is echter dit resul
taat van taai vasthouden aan de ingeslagen koers een imponerende uitslag. 
Onze Partij is door de tegenstanders (...) als het bolwerk van de wil tot pro
gressieve politiek beschouwd. Alle aanvallen hebben zich tegen haar ge
richt.’ Hij zag in de consolidatie van de KVP, dat 'het meest reactionnaire 
deel' had afgestoten, 'een vertrouwensvotum' van de kiezers 'in de bereid
heid van de KVP, om verder samen met de PvdA een progressieve politiek 
te voeren'. Ook het feit dat voor het eerst 'en in welk een moeilijke tijd!’ - 
'de partij van het democratisch socialisme' regeringsverantwoordelijkheid 
had gedragen, had wel erg veel van het politieke inzicht en de trouw van de 
PvdA-aanhang gevergd. 'De geest waarin de verkiezingsstrijd door onze 
partij is gevoerd, liet geen twijfel, dat de partij, gezien de nationale en inter
nationale verhoudingen bereid is, de komende moeilijkheden mede te hel
pen oplossen. Zij zal ongetwijfeld niet uit partijpolitieke overwegingen de 
weg van de minste weerstand kiezen, dat is de weg in de oppositie.' Dan 
moest er wel een progressief regeerprogram vooraf overeengekomen zijn. 
Onder de wat dubbelzinnige kop 'Na de slag' gaf de partijvoorzitter zijn vi
s ie .132 'Onze partij heeft de storm doorstaan. Zij heeft in volle omvang 
weerstand moeten bieden aan de tegenzin, die de politiek van het Kabinet- 
Beel in bepaalde groeperingen van het Nederlandse volk heeft opgewekt.' 
Hoewel de belastingpolitiek kabinetsbeleid was, bleef voor de kiezers 
Lieftinck de hoofdschuldige. Waar de PvdA zijn minister voluit steunde,
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was Teulings (KVP) steeds bereid er wat vanaf te knabbelen. Anders dan de 
KVP beschikte de PvdA niet over bindmiddelen, die ontevredenen beletten 
naar een andere partij uit te wijken. De leuze 'het roer moet om’ was vol
gens Vorrink bedoeld om de invloed van de PvdA op het regeringsbeleid te 
breken. Volgens hem had de PvdA twee zetels verloren aan de VVD, één 
aan de KVP en één aan de CHU, voornamelijk in buurten waar de midden
groepen en de beter gesitueerden woonden. Daar had men onvoldoende be
grepen dat in de herstel-periode vooral de noden van de minst draagkrach- 
tigen de volle aandacht verdienden. Door hen een aanvaardbaar, maar so
ber minimum levenspeil te bieden, was de arbeidsvrede verzekerd, hetgeen 
onvoldoende gewaardeerd was. De PvdA had genoeg aandacht voor de fei
telijke positie van de middengroepen en voor hun eigenaardige mentaliteit.

'Daarom was het ongetwijfeld een juiste strategie geweest om de hoofd
aanval te richten op de destructieve invloed van het terroristische commu
nisme.' De communisten waren 'de verachtelijke papegaaien van het 
Kremlin, de doodgravers van de rechten van de mens, de erfgenamen van 
het nazi-terrorisme'. In schunnigheid had de CPN alles op verkiezingsge- 
bied overtroffen en het was een grote voldoening dat de arbeiders dat begre
pen hadden. De woontoestanden waren volgens Vorrink de schuld van de 
demoralisatie, die 'regelrecht tot de politieke verwildering van het commu
nisme voert’. De nederlaag van Welter c.s. vond hij 'een nuttig lesje in de
mocratie voor al degenen, die hun eigen clique van de soos verslijten voor 
"het" Nederlandse volk'

Volgens Den Uyl was de kiezer 'in het niet' gevlucht.133 Hij waarschuw
de ervoor de verschuivingen te onderschatten. Beslissend was de vraag of 
een partij steeg dan wel daalde in de kiezersgunst. Immers naast elke 
verloren stem, waren daar de aarzelaars of zelfs stemmers met weerzin om 
op de oude partij te stemmen. De oorlog had de volksmassa's geradicali
seerd, hetgeen bij de eerste verkiezingen na de oorlog in het voordeel van 
links werkte, hier en elders in Europa. Daarna begonnen de communisten 
conform de richtlijnen van Moskou amok te maken, waardoor ook de so
cialistische waarden en begrippen gecompromitteerd raakten. Dat moest be
treurd worden want ordening was nodig wilde Europa zichzelf vinden tus
sen Rusland en Amerika in. Zodra de spanningen zouden afnemen zouden 
'de vermoeide en beangste' volkeren opnieuw de durf opbrengen tot on
vermijdelijke experimenten met weloverwogen economische ordening.

Ondertussen was Nederland onmiskenbaar moeilijker bestuurbaar ge
worden. Grondwetsherziening en de tweederde wetten inzake Indonesië 
gaven VVD en CHU de ruimte voor chantage. De PvdA was door het ver
lies aan het midden en de winst op de communisten duidelijk geradicali
seerd. Dat beperkte haar manoeuvreer-ruimte. 'Wil zij haar toch reeds on
vaste greep op haar kiezerscorps niet verder verspelen, dan zal zij meer dan 
tot dusver moeten staan voor een duidelijk herkenbare socialistische poli
tiek.' Tegelijkertijd zou de winst van de rechtse partijen de KVP, in haar 
centrum- en sleutelpositie, niet onberoerd laten en naar rechts trekken. 
Hoewel Den Uyl voortzetting van de coalitie voor mogelijk hield, was 
Nederland toch wat meer op zijn vooroorlogs portret gaan lijken. Lunshof,
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Elsevier en Oud hadden hun revanche gekregen. Wat sterk werd in het ver
zet en aan nieuwe gedachten groeide, was goeddeels geliquideerd. Juist VVD 
en CHU hadden campagne gevoerd met holle leuzen en demagogische slag
zinnen. 'Maar was deze "opstand der belastingbetalers" (...) nu werkelijk het 
beste wat ons volk na vijf jaar onderdrukking en verzet wist op te brengen?'

De electorale druiven waren zuur voor de partij, die ooit publiekelijk 
speculeerde op een meerderheidspositie. De partij wekte ook geen moment 
de indruk dat zij in een doorbraak, in een triomf op de behoudende krach
ten geloofde. Ze voelde zich permanent in het defensief, van links fel aan
gevallen door de CPN en van rechts door ARP, CHU en VVD. Dat beloofde 
weinig goeds voor de komende formatie, hoewel ... regeren zonder de PvdA 
was vrijwel onmogelijk. Van der Goes van Naters zelve had dat aange
toond met wat rekenvoorbeelden. Trouwens, ook de katholieke pers had 
zulks vastgesteld.

De Antirevolutionaire Partij

De partij en haar program

J. Schouten leidde als voorzitter van het Centraal Comité èn als fractie
voorzitter, de ARP met vaste hand. In alle opzichten een geharnaste ve
teraan in de antirevolutionaire falanx. Al in 1918, destijds 35 jaar oud, ko
zen de 'kleine luyden' hem met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer. 
Doordat Colijn en De Wilde beiden minister werden in 1933, vielen hem 
bovengenoemde functies toe. Dat ging nog op de gemoedelijke en broeder
lijke manier van 'nou, ik word minister, dan neem jij maar Centraal 
Comité en fractievoorzitterschap voor je rekening'.134 Colijn bleef onbetwist 
de eerste man in de ARP, met Schouten als zijn loyale maar merkbare scha
duw, althans tot aan de oorlog. Waar Colijn zich de eerste oorlogsjaren ont
popte als een schutterende opportunist, die het vertrek van de regering naar 
Londen publiekelijk hekelde, een duurzame Duitse suprematie voorspelde 
en berusting aanbeval, het parlementaire stelsel diskwalificeerde en het lijf
blad van de antirevolutionairen De Standaard, liet 'gelijkschakelen', won 
Schouten aan gezag door zijn beginselvaste en onverzettelijke houding te
genover de bezetter èn door zijn leiderscapaciteiten.

Schouten was in veel opzichten een autodidact en geen oorspronkelijk 
denker als Abraham Kuyper.135 Wèl een begaafd rentmeester van het erf
goed van 'de klokkenist der kleine luyden'. Ooit werkzaam in een bloemis
terij, behaalde hij de akte M.O.-boekhouden. Politieke en bestuurlijke erva
ring deed hij op in de Rotterdamse gemeenteraad, die hem ook tot wethou
der koos. Drees en Romme verdienden eveneens hun sporen in de locale 
politiek. Zijn kennis van de gereformeerde en hervormde wereld was fa
meus. De velerlei theologische nuances, van Sas van Gent tot Appingedam, 
waren hem vertrouwd, waardoor hij zijn toehoorders steeds in hün taal, de 
tale Kanaans, kon toespreken. Evenals Drees was Schouten door en door 
gewoon, altijd zichzelf, met weinig of geen allures, maar wel uit één stuk.
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Hij bleef vrijgezel, bewoonde een eenvoudige bovenwoning, die meer de 
functie van hotelkamer had, want Schouten was permanent in de weer 
voor de antirevolutionairen. Zijn politiek denken kenmerkte zich door een 
sterk legalisme en juist op dat punt was hij kwetsbaar. ’Een amateur-jurist, 
legalist en dan nog van honderd jaar terug', aldus prof. Anema, die de 
Eerste Kamerfractie van de ARP leidde. Ook Schouten bezat iets provinci
aals, hetgeen hij deelde met Drees, Romme, Oud, Tilanus, kortom de poli
tieke top. Zij waren als het ware gebiologeerd en bevangen door de zorg 
voor de eigen kudde zonder veel behoefte weilanden voorbij de horizon te 
verkennen. Die horizon was meer een onberekenbare factor van waar ge
vaar dreigde.

Overigens verdient het beeld van politieke herders met volgzame kuddes 
óók voor de jaren na de oorlog, forse bijstelling. Romme, Drees, Schouten, 
Oud en Tilanus moesten tal van uitdagingen het hoofd bieden. Romme ba
lanceerde bekwaam tussen de oppositie van rechts met Welter als oriënta
tiepunt en de soms felle reacties vanuit de vakbeweging. Voor Schouten 
gold hetzelfde in de persoon van een rebellerende Gerbrandy en een oppo
nerende Ruppert (CNV). De kudde kon alle kanten uitzwermen als de 
voorman zijn cowboys niet in de hand had. De doorbraak-filosofie had de 
onrust onder kuddes èn cowboys fors vergroot. Het vernieuwingsvirus liet 
ook de AR-kudde niet onberoerd. Arja-jongeren onder leiding van Scheu- 
rer bestookten in hun blad Nu de partijleiding met verwijten en aanspo
ringen. Verwijten over de conservatieve koers en aansporingen om de 
koers te verleggen in sociaal-progressieve richting. Het blad bereikte 3000 
abonnees, terwijl de AR-periodiek Nederlandsche Gedachten circa 10.000 
abonnees telde. Een lang leven was deze interne oppositie evenwel niet be
schoren. Begin 1947 ging het blad Nu  ter ziele. Schouten had het virus laten 
uitwoeden zonder zelf een krimp te geven. De kudde volgde hem en nie
mand anders.136

Voor de ARP waren de eerste na-oorlogse jaren in veel opzichten een 
ontwaken uit de euforie van een méér dan succesvol afgesloten emancipa
tiestrijd. Met de katholieken als voetvolk had de antirevolutionaire gene
rale staf ten tijde van Kuyper en Colijn het slagveld beheerst. De partij had 
zich in de oorlog geweldig gehouden en moest daarna ervaren dat het land 
ook zonder de uitverkorenen geregeerd kon worden. Zij waren door de 
katholieken uit het centrum van de macht weggedrongen naar de marge en 
werden daar voortdurend bestookt met de loden last van de erfenis van 
Colijn. Die had de werklozen laten kreperen, geen oog gehad voor hun 
nood, de defensie verwaarloosd en ook nog eens geblunderd gedurende de 
bezetting, - dat moesten de antirevolutionairen steeds aanhoren èn weerleg
gen. Het siert de integriteit en karaktervastheid van Schouten dat hij uit in
nerlijke overtuiging weigerde Colijn te laten vallen en postuum een 'mea 
culpa' uit te spreken, hoevelen, onder wie Ruppert, hem daartoe ook pres
ten.

Tot overmaat van ramp kwam de ARP in de oppositie tegen het dekolo- 
nisatiebeleid geheel alléén te staan, ja, naast de verfoeide CPN. Op het beslis
sende moment, de behandeling van de Grondwetswijziging, draaiden VVD
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en CHU bij. Tegelijkertijd dreigde een botsing met het CNV, dat met name 
op het punt van de bedrijfsorganisatie vergaande concessies van de ARP 
verlangde.137 Ruppert c.s. stonden met de rug tegen de muur. De Neder
lands Hervormde Kerk had zich min of meer vóór de doorbraak en in ieder 
geval tegen het verzuilde isolement uitgesproken. Het mislukken van de 
toenaderingspogingen tussen ARP en CHU schiep een gecompliceerde si
tuatie, omdat de CNV-aanhang zowel gereformeerde als hervormde be
standdelen kende en bovendien klonk de lokroep van de doorbraak-vo- 
gelaars. Ten einde de ARP tot meer soepelheid te bewegen in zowel de con
tacten met de CHU als het formuleren van een meer sociaal bewogen soci
aal-econom isch beleid, dreigde Ruppert met het oprichten van een 
Christelijke Volkspartij. Een pressiemiddel dat ook de KAB bij gelegenheid 
gebruikte tegenover de KVP-top. Een veertiende plaats op de ARP-lijst wei
gerde Ruppert.

Naast Schouten zaten in het Centraal Comité mannen als Roosjen, voor
zitter van de NCRV, Verkerk en Smallenbroek. Roosjen en Verkerk waren 
lid van de Tweede Kamer, terwijl Smallenbroek, een ’coming-man', gede
puteerde in Drente was. De ARP telde circa 90.000 leden en een organisatie
graad van 15%. Tot de kenmerkende punten uit het beginselprogram reke
nen we:138

'De Antirevolutionaire of Christelijk-Historische richting vertegenwoor
digt, voor zooveel ons land aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter, 
gelijk dit, door Oranje geleid, onder invloed der Hervorming, omstreeks 
1572, zijn stempel ontving; en wenscht dit, overeenkomstig den gewijzig- 
den volkstoestand, in een vorm, die aan de behoeften van onzen tijd vol
doet, te ontwikkelen.

Noch in den volkswil, noch in de wet, maar alleen in God vindt zij de 
bron van het soevereine gezag, en verwerpt mitsdien (...) het beginsel van 
volkssoevereiniteit.

Ook op staatkundig terrein belijdt zij de eeuwige beginselen, die ons in 
Gods woord geopenbaard zijn; zóó evenwel, dat het Staatsgezag ten onzent 
noch rechtstreeks, gelijk in Israël, noch door de uitspraak van eenige Kerk, 
maar in de consciëntie beide van Overheid en onderdaan aan de ordinan
tiën Gods gebonden zij.

De grondwet, gelijk die in 1848 gewijzigd is, aanvaardt zij als uitgangs
punt om langs wettigen weg tot een hervorming van onze staatsinstellin
gen naar eisch der Antirevolutionaire of Christelijk-Historische beginselen 
te geraken.

Zij wil, dat de Staat (voor zoover ontstentenis van veerkracht bij de bur
gerij hiertoe niet noodzaakt) het beginsel late varen, alsof de Overheid ge
roepen zou zijn, om van harentwege onderwijs te doen geven.

Op de Overheid, zoo oordeelt ze, rust de plicht om te waken voor de pu
blieke eerbaarheid op den weg en in publieke plaatsen; de gelegenheid tot 
het gebruik van sterken drank te beperken; den uitstal te verbieden van on
zedelijke boek-, plaat- of prentwerken; verleiding van minderjarigen tot on
zedelijke daden strafbaar te stellen; en met de hoererij op geenerlei wijze, 
noch preventief, noch beschermend, en derhalve anders dan werend, in
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aanraking te treden. Met dien verstande echter, dat ze zich bij eiken maatre
gel, die uit deze verplichting voortvloeit, stiptelijk verre houde van wat tot 
het terrein des huiselijken levens behoort. Ook maatregelen tegen het 
voortwoekeren van het Neo-Malthusianisme verdienen, mits onder dit be
ding, aanbeveling.

Tegen de drankzonde en het op het publiek terrein misbruiken van Gods 
Naam is niet minder waakzaamheid van de zijde Overheid geboden.

Verwerpende de leer van den klassenstrijd, erkent zij de noodzakelijk
heid, om ook door middel van onze wetgeving er toe mede te werken, dat 
de verhouding tusschen de verschillende maatschappelijke standen zoo
veel doenlijk beantwoorde aan de beginselen van Gods Woord.

Eisch daartoe is het, dat hetgeen maatschappelijk zwakker is, beschermd 
en gesterkt worde, en dat, voorzoover het particulier initiatief der bevolking 
door veler te laag inkomen nog niet genoegzaam tot zelfverweer in staat is, 
de Overheid de zwakkeren met haar schild dekke, en degelijker krachtsont
plooiing ook bij de laagst staande klasse der maatschappij mogelijk make.

Van armenzorg in engeren zin onthoude de Overheid zich. Alleen voor
zoover de particuliere en kerkelijke liefdadigheid te kort mocht schieten, 
kan ze hiertoe moeten overgaan.

Zij verklaart, dat noch voor het rijk in Europa, noch voor de Koloniën, 
door de Overheid eene staatskerk, van wat vorm of naam ook, mag worden 
in stand gehouden of ingevoerd; dat het den Staat niet toekomt, zich met de 
inwendige aangelegenheden der kerken in te laten.'

Daaraan mogen uit het verkiezingsprogram nog toegevoegd worden:
'De Antirevolutionaire Partij richt zich, met het oog op de a.s. verkiezin

gen, welke ook ditmaal van groot gewicht zijn, tot het gehele Nederlandse 
volk.

Zij gaat daarbij uit:
Van de belijdenis, dat Christus Koning is over wereld en mensenleven, 

en dat Overheid en volk beide geroepen zijn tot gehoorzaamheid aan het 
Woord des Heeren;

Van het geloof, dat in de erkenning van Gods geboden als richtsnoer 
voor het staatsleven de enige mogelijkheid ligt voor het behoud en de ze
genrijke werking van gezag en vrijheid, van rechts- en levensorde;

Van de overtuiging, dat alleen op grond van die belijdenis en dat geloof 
krachtig weerstand kan worden geboden aan willekeur en wanorde, aan ter
reur en tyrannie.

Overzeese Gebiedsdelen
Uitgaande van het beginsel der zedelijke roeping van Nederland jegens 
Indië en verwerpende de verouderde begrippen "moederland" en "kolo
niën", hebbe het Regeringsbeleid, op den grondslag van Nederland’s ver
antwoordelijkheid, ten doel:

Onmiddelijk herstel van orde en rust, van veiligheid voor personen en 
goederen:

De handhaving in het centrale bestuur van "De Verenigde Staten van 
Indonesië", van Nederland's verantwoordelijkheid ten behoeve van de
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rechtszekerheid en het welzijn van Indië en zijn bevolkingen, zolang de 
onder ten 4de genoemde waarborgen niet verzekerd geacht kunnen wor
den.

Aan een Grondwetsherziening, welke op vitale punten aan den wetgever 
vrijheid geeft tot afwijking van de grondwettelijke voorschriften, en welke 
met zich brengt of brengen kan het prijsgeven van het recht van Nederland 
tot toezicht op de naleving van de (...) genoemde waarborgen, worde geen 
medewerking verleend.

Verhouding Staat en Maatschappij
Voorop sta de bevordering van een Regeringsbeleid, dat het onderscheid 
tussen Staat en Maatschappij (Overheid en bedrijfsleven) met kracht hand
haaft, teneinde aan Staatsalmacht en staatssocialisme, de gevaarlijkste be
dreiging van onzen tijd, te ontkomen.

De Overheid heeft:
le . de algemene voorwaarden te helpen scheppen voor maatschappelijke 

ontwikkeling en welvaart, waaruit tevens volgt, dat zij een bepaalde lei
ding aan het economisch leven geeft. (...)

De erkenning van en de steunverlening aan deze Overheidstaak dient 
gepaard te gaan met de afwijzing van de socialisatie als stelsel of ideaal en 
van het systeem der door de Overheid algemeen en blijvend geleide eco
n o m ie .’

Pogingen om de fractie te verjongen, hadden slechts een bescheiden suc
ces opgeleverd. Enkel de bejaarden Smeenk en De Wilde moesten het veld 
ruimen, maar voor het overige bleef alles bij de ouderen.139 Bruins Slot, 
voortgekomen uit het verzet en hoofdredacteur van Trouzv, was met 42 jaar 
veruit de jongste. Een gerontocratie van zestigers die de grootste moeite 
hadden om zich met de veranderde verhoudingen te verzoenen. Onder 
hen Gerbrandy, wiens kandidatuur voor de ARP-top een 'onvermijdbare' 
beproeving was.140 Velen verweten hem zijn toetreden tot het kabinet-De 
Geer. Dat stond in hun ogen gelijk aan verraad jegens Colijn. Gerbrandy he
kelde openlijk het optreden van Colijn in de oorlog, 'de Petain, van 
Nederland', hetgeen de ARP onaangenaam vond. Bovendien verwekten 
zijn luidruchtige, buitenparlementaire acties in Rijkseenheid-verband en 
zijn uitspraken een gevoel van gêne. Zo had Gerbrandy openlijk Van Mook 
aangespoord om het bevel tot staakt-het-vuren te negeren en de politionele 
actie te voltooien door de bezetting van de pesthaard-Djocja. Dat kwam hem 
op een tijdelijk spreekverbod voor de radio te staan. Gerbrandy gedroeg zich 
meer als activist en rebel dan als 'elder statesman'. Tot ergenis van 
Schouten zou hij zich in de Kamer niets van de fractiediscipline aantrekken 
en steeds hoorbaar voor eenieder, Welter vragen hoe ze zouden stemmen. 
De ARP ging met één lijstaanvoerder de verkiezingen in en een vaste 
'koplijst' in alle kieskringen. De plaatsen 2 tot en met 16 stonden vast en 
mochten verder door de kieskringen zelf aangevuld worden met eigen kan
didaten. De volgorde van de plaatsen 2 tot en met 12 konden de kieskringen 
desgewenst wijzigen.
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De Deputaten-vergadering te Utrecht op 12 mei had weer het karakter 
van 'een reünie van een grote familie (...) anderzijds de wapenschouw met 
het oog op de komende verkiezingen'.141 'Een aantal AR-vrouwen die haar 
medeleven met de partij door haar persoonlijke tegenwoordigheid demon
streerden, gaf aan deze bijeenkomst, waarin uiteraard het mannelijke ele
ment sterk domineerde, een bijzondere kleur.' De duizenden aanwezigen 
zongen bij de aanvang der morgenvergadering verzen uit Psalm 56: 'Ik 
roem in God, ik prijs het onfeilbaar Woord' en 'Gij hebt mijn ziel beveiligd 
voor den dood'. 'Een plechtig gezongen "Mijn schilt ende betrouwen" als 
instemming der vergadering met de aan H.M. de Koningin en H.K.H. prin
ses Juliana verzonden telegrammen besloot deze morgenvergadering.' 
Speciaal verwelkomd werd de dochter van A. Kuyper en een 92-jarige oud
strijder van de partij. Traditiegetrouw hield de partijleider een grote rede: 
'wij zullen zijn en blijven een principiële volkspartij, een christelijk-demo- 
cratische, een christelijk-nationale, een christelijk-reformatorische partij’.

Sprekend over 'Indië' wees Schouten als fundamenteel verschil met alle 
andere partijen de gezagsopvatting van de ARP aan. 'Naar de Schrift mag 
ons uitgangspunt alleen zijn, dat de Overheid is dienaresse Gods, en dat zij 
om Gods wil dient te worden gehoorzaamd, tenzij gehoorzaamheid aan 
haar deze onderdanen ongehoorzaam zou doen worden aan God. Een con
flict in laatstgenoemden zin was, noch is, er in Indië.’ Voor de overheid was 
er maar één keuze: 'volhardend werkzaam zijn voor het herstel van haar 
gezag, voor het weder tot stand brengen van orde, rust en veiligheid, opdat 
zij haar dienende taak in verantwoordelijkheid jegens God en de mensen 
zou kunnen voortzetten (...)'. Hij betreurde het 'sanctie verlenen aan de 
uitkomst van het regeringsbeleid' door CHU en VVD. 'Volharding bij de 
ook door hen juist geachte zienswijze had, onder beding van Gods gunst, zij 
het laat, baat kunnen brengen voor de volken in Indië.' 'Wanneer ons volk 
zijn roeping verstaat, kan het roer nog worden gewend. God is almachtig. 
Hij kan alles nog ten goede keren. Zijt getrouw.'

Aangezien antirevolutionairen vanzelf begrepen, 'dat onafgebroken 
principiële strijd tegen het communisme noodzakelijk is', behoefde hier
over weinig te worden gezegd. Het was de PvdA, die voorheen 'gaarne 
steun verleende om communisten op bepaalde plaatsen te brengen, waar
van men hen thans met behulp van overheidsmaatregelen wil verwijde
ren'. Schouten maakte zijn gehoor vertrouwd met 'een veel bredere of gro
tere plaats' voor 'Overheidsinmenging in het economisch leven' dan voor
heen. Maar onmiddellijk daarop volgde een aanval op de PvdA, die het 
economisch leven door de overheid in algemene zin wilde laten dirigeren 
en socialisatie nastreefde. 'De socialisten zijn van oordeel, dat de toepassing 
van deze conceptie mogelijk is zonder de invoering van het communisti
sche systeem (...) zonder dat dit schade voor de geestelijke, morele en maat
schappelijke vrijheid met zich meebrengt. Wij zijn van oordeel dat zij zich 
hierin vergissen, omdat het voert tot opeenhoping van macht in de handen 
van de Overheid, tot toenemende aanwending van die macht door het 
ambtelijk apparaat.'

76



De Antirevolutionaire Partij

Tussen socialisme en laissez-faire lag de weg der bedrijfsorganisatie, een 
middel en geen doel. 'Wij zijn de staatsalmacht en de staatsvoogdij-gram. 
Wij ergeren ons aan en keren ons tegen de het leven verstikkende bureau
cratie. Maar dan ook niet slechts negatief verzet! Werkt in overgegevenheid 
des harten aan de ontplooiing van de zelfwerkzaamheid der maatschappij, 
aan de bedrijfsorganisatie ten bate van mens en volk, aan de verwerkelij
king van de rechtsorde voor de arbeid.' Ten slotte keerde Schouten zich te
gen de verwijten als zou de ARP bij uitstek en alleen verantwoordelijk zijn 
geweest voor het beleid in de crisisjaren. Ook Romme was medeverant
woordelijk voor het Indische, monetaire en sociaal-economische beleid van 
die jaren. 'Wij weigeren alleen lasten op ons te nemen, welke ook door an
deren moeten worden gedragen.' 'Wij weten dat deze bedeling is de bede
ling van de overgang, van voorbijgang. Zij spoedt naar haar einde. Gelooft 
in de vastigheden des levens met standvastig hart. Gaat met vasten gang, 
met de blijdschap der zekerheid des geloofs en vervult uw staatkundige 
roeping.'142

De campagne

Huisbezoek behoorde ook tot de campagne-middelen. Het AR-kamerlid 
Chr. van den Heuvel had een Handboekje voor de huisbezoekers opgesteld, 
waarin voor de hand liggende vragen van een passend en wervend ant
woord waren voorzien.143 'Kunt ge nu in 't kort zeggen de bezwaren tegen 
het gevoerde Indië-beleid?' Dan volgt de bekende reeks over Soekarno, de 
usurpatorische revolutionair aan wie teveel concessies waren gedaan en te
gen wie halfslachtig was opgetreden, hoewel 'de volken van Indië' (...) 
zuchten onder de terreur van de republiek.' 'Al mogen de economische en 
financiële belangen van Nederland pas in de zesde of zevende plaats een rol 
spelen, deze zijn toch ook van betekenis (...) voor het gehele Nederlandse 
volk.' 'Vervreemdt de Antirevolutionaire partij niet te veel van ons volk? 
Moeten wij niet meer midden in ons volk (...) als een zoutend zout werk
zaam zijn?’ 'De AR zoekt en begeert niet het isolement. Zij wenst vurig, dat 
geheel het volk zich met haar buigt voor de autoriteit van Gods geboden (...) 
maar anderen willen niet op deze basis de Nederlandse politiek voeren.'

'Wat moet het oordeel zijn over de RK Volkspartij?' '(...) een krachtig 
apparaat tegen allerlei anti-christelijke macht. De laatste jaren heeft zij zich 
te zeer georiënteerd op de socialisten. Voor ons, Protestanten, is een derge
lijke handelwijs vrij onverklaarbaar, maar bij de Rooms-Katholieken is al
tijd aanwezig een zeer grote elasticiteit en een behoorlijke dosis opportu
nisme (...). Hierdoor vallen allerlei beslissingen anders uit dan men zou 
verwachten op grond van RK beginselen.’ Hier werd voedsel gegeven aan 
het vooroordeel in protestants-christelijke kring dat katholieken onbe
trouwbaar zouden zijn. Zij zouden bovendien totalitair van geest zijn. Dat 
laatste maakte de machtsuitbreiding van het katholicisme zo bedenkelijk.144 
'Dat alles het ene doel moet dienen' voor de Rooms-Katholiek. Wie met 
het totalitaire katholicisme een bondgenootschap aanging moest wel sterk 
in zijn schoenen staan, anders werd hij 'steeds meer de gevangene van de
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Ultramontaanse politiek, dan schaadde hij de nationale zaak’. Overigens 
kreeg ook de CPN het beladen stempel 'onnationaal' opgedrukt wegens de 
oriëntatie op Moskou. De betrouwbaarheid van de PvdA 'in de ure waarin 
het er op aankomt' werd gerelativeerd door een verwijzing naar Oost- 
Europa, waar de geestverwanten meezwenkten met de communisten. Het 
zgn. Labour-karakter van de PvdA bleef twijfelachtig gelet op de socialisti
sche vorming van vóór 1937, waardoor vele leden toegankelijk bleven voor 
de communistische propaganda.

Naast het huisbezoek waren ook de grote demonstratieve 'toogdagen' ge
liefd bij het antirevolutionaire volk. Zo trokken acht duizend AR-jongeren 
naar de Apollo-hal in Amsterdam om 'het "rode" Amsterdam te doen zien 
dat er in Nederland nog een jonge generatie is, die ons land en volk niet wil 
overgeven aan de goden van den tijd'.145 Burgemeester d'Ailly van Am
sterdam had een tweetal leuzen verboden nl. 'Indië niet los van Holland’ 
en 'In Indië geen chaos maar de rechtsstaat'. Hevige protesten over 'socia
listische heerszucht', over 'ondraaglijk despotisme’, 'aantasting van onze 
grondwettelijke vrijheid' waren het gevolg. Andere leuzen waren: 'tegen de 
revolutie het Evangelie', 'werpt een dam op tegen het communisme', 'het 
roer moet om’ en 'vreest God, eert de Koning'. Het christelijk Oranje 
tamboer- en pijpercorps 'Juliana' blies de reveille en 'drie pittig gezongen 
verzen van ons oude "Wilhelmus" sloten het openingswoord'. Ook 'den 
energieken partijleider' Schouten en 'den nimmer versagenden' Gerbrandy 
trokken duizenden toehoorders op sportterrein Houtrust te Den Haag.146 
Ook deze meeting vond zijn apotheose in het Wilhelmus.

Trouw  verweerde zich tot twee keer toe tegen het verwijt van De Linie 
(RK weekblad) dat het dagblad uit partij-politieke overwegingen 'niet tot de 
hoogte van vreedzame gezindheid tegenover al hun zuivere democratische 
medeburgers (zou) kunnen opwerken'.147 Bedoeld waren de democratisch- 
socialisten. De Linie vreesde verzwakking van de gemeenschappelijke strijd 
tegen het communisme, indien Trouw  in zijn onverzoenlijke houding zou 
volharden. De beschuldiging van partijpolitieke motieven was 'niet slechts 
een onbetamelijke belediging', maar ook 'een ondermijning van de demo
cratie zelf'. 'Gelijk de KVP tegen toetreding van Rooms-Katholieken tot de 
PvdA, waarschuwden wij daar van onzen kant onze lezers ook tegen. En als 
wij dat doen, springt De Linie voor de socialisten in de bres. Is dat de weg?' 
P.P. Agter, kreeg als repliek op zijn 1 mei-rede te horen: '(...) het is goed dat 
wij weten waar het socialisme zijn groten vijand ziet. Als de socialist de 
christelijke partijen ziet, wordt hij zó vervuld van strijdlust, dat zijn anti- 
communisme daarbij verbleekt (...).' 'De socialistische politiek heeft in Indië 
hongersnood, armoede en terreur tot een normaal-situatie gemaakt.' 'Het is 
de Christelijke politiek geweest, die in Nederland den arbeider aanvankelijk 
heeft vrijgemaakt uit de handen van het liberalistisch kapitalisme.'148

Als het departement van Financiën laat weten dat de staatsschuld niet 
met ƒ9 miljard vermeerderde, zoals Trouw beweerd had, en ook niet met ƒ5 
miljard, zoals Het Vrije Volk meende te weten, maar met 'slechts' ƒ700 mil
joen, krijgt het te horen: 'Het komt ons voor, dat het volstrekt niet te pas
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komt dat de voorlichtingsdienst van het Departement, een officiële ambte
lijke instantie, zich met den verkiezingsstrijd inlaat.'149

Alle nadruk op de Indische kwestie
Trouw  signaleerde terecht dat 'de PvdA spreekt over het thema Drees en 
Lieftinck, de ouderdomsvoorziening en de dubbeltjes, de heer Oud van de 
VVD spreekt over het thema: Doorbraak betekent socialisme en de anti-re- 
volutionairen spreken over de Indische kwestie'.150 Aangezien de verkie
zingen over de Grondwetsherziening gingen, zou elke partij een helder 
standpunt moeten innemen èn de kiezers moeten informeren. Daarom 
stelde de ARP de Indische kwestie centraal. 'Al het andere was er vroeger en 
keert nog weer. Dit is een zaak voor éénmaal. Daarom hierop alle nadruk!'

Hoe fel en verbeten de ARP zich vastbeet in haar 'gezag-is-gezag'-benade- 
ring, sprak uit het commentaar op het bericht dat Batavia weer met de 
Republiek ging onderhandelen. 'Een hooggeplaatst Indonesiër (...) zeide de
zer dagen het volgende: "Wat wordt het spel door jullie Hollanders dom ge
speeld. Je moet deze kerels opruimen of je moet ze kopen, maar een paar 
jaar lang met deze heren blijven praten, is fataal." (...) De algemene strek
king van de opmerking is ook juist. De regering praat in Indië in werkelijk
heid met M oskou, M andsjoerije, Korea, China, Indo-China, Burma, 
Malakka en Indië en in alles is de hand van Moskou (...). De anti-commu- 
nistische agitatie in Nederland is de nevelsluier, die de samenwerking met 
de communisten in Indië moet bedekken. Indien er niet komt een homo
geen kabinet, dat zich ten doel stelt, de vernietiging van de republiek-Djocja 
en de handhaving van de Nederlandse verantwoordelijkheid (...) is straks 
de Indische kwestie een verloren zaak.'151

Alle andere partijen zouden een defaitistische, halfslachtige, opportunis
tische of beginselloze Indië-politiek voeren.

In een viertal uitvoerige artikelen in De Nederlander betoogde prof. dr. C. 
Gerretson dat het op zichzelf verdedigbaar was dat de CHU vóór de 
Grondwetswijziging had gestemd, maar dat thans uit de instructie voor de 
onderhandelingsdelegatie bleek dat de regering zich niet 'te goeder trouw en 
zonder arglist gelezen' aan het amendement-Tilanus hield. 'Wij Christe- 
lijk-Historischen worden door de regering, platweg, bedrogen.' Het amende
ment wijzigde de tekst 'aan het hoofd der Unie staat' in 'De Kroon der Unie 
wordt gedragen door (...)', waaruit Gerretson de conclusie trok dat de Unie 
een soevereine staat, tevens constitutionele monarchie zou zijn. Volgens 
Trouw had minister-president Beel een andere, daarmee strijdige uitleg aan 
het amendement gegeven en bovendien had de ARP bij de behandeling in 
de Staten-Generaal 'de voorstanders van het amendement uitgedaagd dan 
ook de bevoegdheden dier Kroon op te sommen en vast te leggen'.152

Dat eerst nu zou blijken dat de regering niet te goeder trouw was, deed 
Trouw  schamper af met de mededeling dat de instructie informeel al circu
leerde onder de kamerleden op het moment van de parlementaire behande
ling van de Grondwetswijziging. Als het kamerlid H. Kikkert (CHU) zijn 
gehoor voorhoudt dat het verschil tussen CHU en ARP gelegen was in de 
wens van de CHU om reeds nu met de uitvoering te beginnen van de ko-
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ninklijke beloften van 7 december 1942, terwijl de ARP het 'Nederlands- 
Indische' volk daarvoor nog niet rijp achtte, krijgt hij lik op stuk.153 Dèt was 
niet het verschil. De ARP wenste garanties voor rechten, vrijheden en 
deugdelijk bestuur, gelegen 'in een met zo groot mogelijke reserve toege- 
pasten, maar toch reëlen gezagsinvloed van Nederland’. Bovendien zou 
Kikkert gezegd hebben dat door het amendement-Tilanus 'Nederland en 
Indonesië niet van elkaar gescheiden kunnen worden', hetgeen onjuist 
was. 'Er blijft niet één Kroon. Er komen twee Kronen.'

De VVD liet de kiezers weten dat het bewind Beel-Jonkman ten aanzien 
van Indië fout was en is en derhalve na de verkiezingen vervangen moest 
worden door een ander bewind.154 'Het roer moet om!' De mogelijkheid 
daartoe bood de Grondwetsherziening, die op zichzelf goed was. Alles zou 
afhangen van de uitvoering. Dus moesten bij de kabinetsformatie waarbor
gen verkregen worden terzake of anders moest de Grondwetswijziging in 
tweede lezing afgestemd worden. Aangezien de KVP niets liever dan een 
verbreding van de basis wilde, lagen er kansen voor een ander bewind. De 
ARP speelde de socialisten in de kaart door met haar onverzoenlijke oppo
sitie KVP en PvdA op één hoop te drijven. Helemaal mis natuurlijk. De 
kern van de herziening was een streep door het Koninkrijk en dus kon de 
ARP niet vóór stemmen. Bovendien zou het nieuwe bewind een volstrekt 
tegenovergestelde koers moeten gaan varen en nog wel met de medewer
king van de PvdA. Dat was de KVP de afgelopen twee jaren al niet gelukt, 
hoewel zij samen met de oppositie 'daarvoor de parlementaire macht' be
zat. Nog recentelijk had Romme de suggestie van Van der Goes van Naters 
om aan de Unie een groot politiek college met bindende adviesbevoegdhe
den toe te voegen verwelkomd. Dat 'is geen Overheidsgezag'. 'Hij is nu al 
weer bezig verder weg te zakken in het socialistische moeras.'

Op de jaarvergadering van de VVD sprak haar voorzitter, Stikker. Hij be
treurde het dat de oppositie tegen het kabinet-Beel uiteen was gevallen. 
VVD en CHU zouden herhaaldelijk getracht hebben met de ARP op één lijn 
te blijven, maar de starre houding van de ARP liet geen ruimte. Bits 'corri
geerde' Trouw deze voorstelling van zaken.155 De VVD had bij monde van 
Vonk in het geheel geen oppositie gevoerd, integendeel. Vonk kon 'geen 
woorden genoeg vinden om den lof over dit ontwerp te zingen'. De heren 
wilden in de regering opgenomen worden. 'Het kan zijn, dat degenen die 
den rug krommen, het behouden van een rechten rug star vinden.' De 
NRC  betwijfelde of een anders samengesteld kabinet 'bij het redderen van 
de failliete bezettingsboedel de doorslaande succesen zou hebben weten te 
bereiken, welke de oppositie deze regering meent te moeten ontzeggen'. De 
schaarste had het beeld van het beleid bepaald en derhalve had de leuze 'het 
roer moet om' 'een ietwat onwaarachtige klank'. 'Wie in een sterke stroom 
te krachtig tegenroer geeft, die bedreigt het gevaar, dat het schip uit het roer 
loopt.'

Het stoorde de ARP dat deze wijsheden juist en 'speciaal den anti-revolu- 
tionairen onder de neus' gewreven werden. Bovendien was van tegenroer 
geen sprake geweest, maar wel van 'zo comfortabel mogelijk (...) meedrij- 
ven met den tegenstroom'.
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Vonk (VVD) lanceerde in de campagne de gedachte om 'een derde 
macht' te vormen, welke Oud later in de Kamer zou uitwerken. CHU en 
VVD zouden één blok gaan vormen van 'als het een beetje meevalt' 20 ze
tels, waarbij de ARP zich wel moest aansluiten, hetgeen de introductie van 
een drie-partijen-stelsel zou betekenen. Vonk zag een 'grote geestelijke ge
meenschap ontstaan, numeriek sterker dan katholieken of socialisten. De 
beginselen van de VVD zullen dan een kracht ontwikkelen totdat over vijf
tien jaar, zij gemeengoed zullen zijn geworden van het Nederlandse volk.' 
'Een toekomst van inderdaad machtige dimensies' luidde de ironische reac
tie.156 Maar dan zou er sprake moeten zijn van gemeenschap van beginse
len, vastheid van gang en een duidelijk karakter. Nu de VVD de taal van 
minister Jonkman (PvdA) sprak en ze 'elkaar gevonden hadden in het prijs 
geven van de Nederlandse verantwoordelijkheid’, kon van een geestelijke 
gemeenschap al helemaal geen sprake zijn.

Ook de PvdA werd op de korrel genomen.157 Zij geloofde in een vrijwil
lige symbiose van Nederland en Indonesië en vroeg de ARP op deze grond 
om de abdicatie van de Nederlandse soevereiniteit goed te keuren. Maar de 
PvdA geloofde dat zelf niet! Om die reden stapte Palar uit de PvdA-fractie 
en stelde hij zich in dienst van de Republiek. Om die reden nam ze de ver
antwoordelijkheid voor de politionele actie. 'Spreekt de aanwezigheid van 
een Nederlands leger van zulk een geloof? Het mocht wat (...).' 'Immers dit 
geloof eischt principieel afwezigheid van iederen Nederlandschen militair 
in Indië. Tenzij deze militaire macht ingezet wordt, om de leiders van de 
Repoeblik Indonesia steviger in het zadel te helpen. En zulks dan na ver
zoek van die leiders. Dat is het onwaarachtige in de gevoerde politiek. Met 
de eene hand wordt genomen, wat met de andere gegeven wordt.’ Nu eens 
progressief, dan weer ultra-reactionair. Was het 'al niet droevig genoeg' dat 
wij de intellectuelen in Indië 'met de bacillen van een ontkerstend saecula- 
risme besmet' hadden? Indië dreigde met de vloek van het ongeloof getrof
fen te worden, 'dat op papier een utopie van een Unie ontwerpt, welks gees
teskind geen langer leven dan van enkele jaren, en dan nog door middel 
van wapenen, beschoren zal zijn'. Deze profetie zou bewaarheid worden!

Om de vrijheid
Als 'dagelijks feuilleton' publiceerde Trouw  het befaamde boek van Victor 
Kravtsjenko Ik verkoos de Vrijheid. De auteur was een in 1944 naar het 
Westen gevluchte top-functionaris, die beeldend en realistisch de chaos, 
repressie en ontaarding in de Sovjet-Unie beschreef. Een 'best-seller'. Voor 
het overige voerde de ARP campagne tegen het communisme met leuzen 
als 'tegen het communisme het Evangelie' en vertogen over het goddeloze 
karakter van deze ideologie. Daarnaast verzorgde Trouw een reeks artikelen 
onder de titel Om de Vrijheid, - kennelijk om de lezers te scholen in de 
anti-revolutionaire opvattingen over staat, kerk, gezag en persoonlijke vrij
heid.158 Een verhelderende reeks waarin ook afgerekend werd met theocra
tische stromingen in eigen kring. Zo werd de staatsleer van prof. dr. A.A. 
van Ruler besproken èn weerlegd. Voor Van Ruler bestond de staat, zoals 
belichaamd in het oude Israël als 'de gemeenschap, geroepen tot den dienst
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van God, rechtstreeks door God beheerst, ook nu nog’. De christenheid had 
tezeer de tijdspanne tussen hemelvaart en wederkomst eschatologisch 
benaderd, te eenzijdig als iets 'wat voorbij gaat, de handen strekkend naar 
het eeuwige Koninkrijk'. 'Zouden Kerk en Christus niet het enige, het 
beslissende woord te zeggen hebben over die "tussengeschiedenis", waarin 
culturen komen en weer verdwijnen.’ De uitverkiezing was te individua
listisch begrepen, terwijl het 'onderwijst alle volken derzelve dopende' juist 
wees op ’volksgewijze' uitverkiezing, zoals ook prof. Hoedemaker onder
wezen had.

Die uitverkiezing der volkeren bestond uit een schepping van een eigen 
feitelijke christelijke cultuur. De staat is het voornaamste in de wereld. Hij 
schept orde in de chaos, in welke orde de mens bewaard wordt voor het 
heil. De staat wordt zo tot voorwaarde voor het heil. Van Ruler wees 
Kuypers antitheseleer af omdat die 'het verkoren volk stuk breekt en het 
nationale karakter van de doop ontkent’. Zo kon Van Ruler tot de conclusie 
komen, 'dat de confessionele binding van de Staat tot uiting komt in den 
theocratischen maatregel, dat de Overheidsfuncties en de belangrijkste 
ambten, en ook de vertegenwoordigende lichamen enkel open staan voor 
hen die van de ware religie zijn. Zonder de Kerk is de Staat demonisch, met 
de Kerk heilsinstituut.'

Trouw bestreed dergelijke zienswijzen door op het ontstaan van tweede
rangs burgers te wijzen als gevolg van de realisering van dergelijke opvat
tingen. 'Geestelijke vrijheid, gewetensvrijheid en alle daarop berustende en 
daaruit afgeleide vrijheden zijn vrijheden, die den mens als beelddrager 
Gods toekomen en die door Christus uit de baaierd des verderfs opnieuw 
zijn verdiend. De verbinding van de wet Gods in haar totaliteit aan den 
Staat miskent deze rechten en tevens de feitelijke mogelijkheden van de 
Staat. Dit eindigt in Staatsabsolutisme. De betekenis van de menselijke per
soonlijke zelfstandigheid is deze, dat God aan den mens Zijn Wet geeft en 
nu tegen hem zegt: Leef naar die Wet. Dan laat Ik nu aan u over om dat vrij 
te doen. Ik stel daarvoor op aarde geen dwangmacht om u daartoe te pres
sen. De Staat is dwangapparaat ons ten goede, naar Romeinen VIII. Een be- 
hulpsel ter wille van de menselijke zonden. De theocratie is (...) een leer 
van mensen, die wijzer willen zijn dan God.' Dergelijke beschouwingen 
hadden ook praktische waarde, omdat zij als fundament dienden voor bij
voorbeeld de afwijzing van de suggestie van Romme om in de Grondwet 
een beginselverklaring op te nemen, krachtens welke alleen die politieke 
stromingen door de Grondwet zouden worden beschermd, die vrije volks
invloed en eerbiediging van de menselijke persoon aanvaardden.

Dergelijke begrippen waren zeer tijdgebonden en voor velerlei uitleg vat
baar, waardoor steeds het gevaar van willekeurige toepassing door toeval
lige machthebbers op de loer lag. 'We behoeven maar naar Rusland te zien. 
Ook de Russische grondwet waarborgt vrijheid van spreken, van pers, van 
vereniging en vergadering, overeenkomstig het belang der arbeiders en ter 
versterking van het socialistische systeem (...).'159
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De uitverkorenen

Ook vele ARP-aanhangers gingen op verkiezingsavond de straat op, rich
ting Nieuwe Zijds Voorburgwal, waar Trouw  gevestigd was of naar 
Krasnapolsky, waar Roosjen de uitslagen van commentaar voorzag. A ls ge 
nu vraagt, wie juichten nu zo tegen het middernachtelijk uur het luidst, 
dan constateerden we dat er althans op de Nieuwe Zijds Voorburgwal niet 
zo hard werd gejuicht.160 Die eertijds een groten mond hadden, maakten de 
lippen wel nat, vanwege het tekort aan de rode bloedlichaampjes en die 
kónden juichen, deden het niet want dat wil ook geleerd zijn.' De ARP be
haalde 651.600 stemmen, ruim 37.000 méér dan in 1946, maar net niet vol
doende voor zetelwinst. Het zetel-aantal bleef 13. Gerbrandy had slechts
11.324 voorkeurstemmen verzameld, hetgeen een forse correctie op zijn 
veronderstelde nationale statuur beduidde. Landbouwspecialist Biewenga 
had bijvoorbeeld bijna 10.000 voorkeurstemmen gekregen en dus nauwe
lijks voor Gerbrandy onder gedaan .Trouw betreurde het dat de verkiezings
uitslag geen duidelijke uitspraak gaf ten aanzien van de Grondwets
herziening. Wel zou de uitslag een duidelijke afkeuring betekenen van het 
tot dusverre gevoerde Indië-beleid. Het verlies van de communisten, bijna 
30 procent van hun stemmental in 1946, was 'een eerste begin van een goed 
oordeel om ons volk over hun on-Nederlandse en on-Christelijke tota
litaire ideologie'. Dat gevoegd bij het verlies van de PvdA, zo’n 80.000 
stemmen, bewees dat het Nederlandse volk zich in toenemende mate ging 
afkeren van het socialisme en ’van de na de oorlog in Nederland heersende 
politiek'. De PvdA zou meer links geworden zijn. Alles bijeen een 'on
doorzichtige situatie', waarmee de duidelijkheid in de politiek niet gediend 
was. 'En de doorbraak is failliet. Dat juichen wij toe.'

Schouten noemde de uitslag 'niet onbevredigend' voor de ARP.161 Brede 
kringen der bevolking koesterden overwegende bezwaren tegen het Indië- 
beleid. Immers, de KVP had zich enkel kunnen handhaven door de episco
pale vermaningen. Waren die achterwege gebleven, dan zouden nog eens 
duizenden op Welter gestemd hebben. Het betrekkelijke geringe verlies van 
de PvdA zei ook al weinig, omdat zij de Indonesische kwestie in haar cam
pagne naar de achtergrond geschoven had. CHU en VVD hadden zorgvul
dig weten te maskeren hoe ze 'om' waren gegaan, zodat hun winst geen 
sanctionering van het kabinetsbeleid kon beduiden. Vrijgemaakten hadden 
blanco, ongeldig of op een andere lijst gestemd, hetgeen het resultaat van de 
ARP negatief beïnvloed had. Dit sloeg op de kerkstrijd tussen de 'synodalen' 
en de 'vrijgemaakten' binnen de Gereformeerde Kerken, die 10 procent van 
haar leden verloren. De vraag deed zich voor of iemand in één partij kon 
samenwerken met mensen, die hem in de Kerk geschorst hadden. Het Gere
formeerd Politiek Verbond zou de vrucht worden van dit conflict. Ook de 
lijsten Welter en Feuilletau de Brujyn hadden afbreuk gedaan aan het po
tentieel van de ARP. Aangezien CHU en ARP nog altijd niet over de 23 h 24 
zetels beschikten, die haar normaal gesproken toekwamen, was de door
braak nog altijd niet volledig geliquideerd. Schouten schatte het getal libe
rale stemmers, die aan de ARP de voorkeur hadden gegeven, op hooguit
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50.000. In wezen was hij die liever kwijt dan rijk, want dat waren geen over
tuigde aanhangers.

In Rotterdam beklaagde Schouten zich over de toenemende onkunde bij 
de kiezers. 'Een volk, dat zijn geschiedenis niet kent en in de staatkunde 
wordt overgeleverd aan den waan van den dag, is bezig geestelijk af te ster
ven en wordt rijp voor dictatuur.'162 Als voor dictatuur gelezen wordt 
'dictatuur van oligarchische belangengroepjes waaronder de partij-élites', 
dan zal menigeen beamen dat in de ARP profetische krachten werkzaam 
waren.

De Christelijk-Historische Unie

De partij en haar program

De nazaten van A.F. de Savornin Lohman lieten zich leiden door H.W. 
Tilanus, met zijn 64 jaar ook een veteraan in de landspolitiek. Zijn vader 
was beroepsofficier en de zoon koos aanvankelijk eveneens voor de krijgs
macht. Hij studeerde aan de KMA, waaraan hij later als docent verbonden 
was. Daar groeide zijn belangstelling voor het maatschappelijke en politieke 
leven, hetgeen ertoe leidde dat hij zich actief ging inzetten voor de CHU. 
Zijn propagandistisch werk in vooral het zuiden des lands bezorgde hem 
een plaats in het bestuur van de CHU. In 1922 werd hij in de Tweede Kamer 
gekozen. Nadat De Geer in 1929 minister-president was geworden, viel 
Tilanus de leiding van partij en fractie toe. Evenals bij de ARP een gebruike
lijke cumulatie van functies. En wat Schouten overkwam, deed zich ook 
voor in het leven van Tilanus. Doordat De Geer, 'facile princeps', niet be
stand bleek tegen de druk der oorlogsomstandigheden, kwam de volle last 
van het leiderschap bij Tilanus te liggen.163

ARP en CHU organiseerden in de oorlog demonstratieve bijeenkomsten 
tegen de bezetting, hetgeen de achterban sterkte en deels afhield van aan
sluiting bij de Nederlandse Unie. Als gijzelaar in Sint Michielsgestel hield 
Tilanus zich afzijdig van het beraad over de 'vernieuwing' van Nederland. 
Hij vond het gezelschap te heterogeen en verwachtte dat na de oorlog de 
oude partijen weer zouden terugkeren. Zij vertegenwoordigden immers 
even zovele levensbeschouwelijke stromingen. Aanvankelijk zag het er
naar uit dat de CHU in 1945-1946 leeg zou lopen.164 Een groep rond Van 
Walsum koos voor de NVB, later voor de PvdA en maakte zich bovendien 
meester van het CHU-blad De Nederlander. Daarna volgde de exodus van 
Van Rhijn c.s., ook richting PvdA. Zij zagen in de PvdA de kans om aan het 
christelijk-nationale ideaal te arbeiden, onder meer door een vooruitstre
vende sociaal-economische politiek. Bovendien hadden de toenaderingspo
gingen tot de antithetische en conservatieve ARP hen verontrust. Tilanus 
zelf nam een afwachtende houding aan. Tegenover samengaan met de ARP 
bestonden ook bij hem reserves, terwijl hij de doorbraak afwees vanwege de 
gelijkstelling van christendom en humanisme. Bovendien zag hij in de 
PvdA vooral een voortzetting van de socialistische SDAP en beschouwde
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hij het als een illusie te denken dat Nederland rijp was voor het Engelse 
stelsel.

Met f38,-- in kas, temidden van alle partijpolitieke verwarring èn van 
het verlies van prominente leden, bleef Tilanus zichzelf en liet hij het ver
trouwde CHU-geluid op talrijke bijeenkomsten horen. Tot veler verrassing 
handhaafde zijn partij zich bij de eerste verkiezingen (8 zetels), hetgeen 
Tilanus een blijvend prestige bezorgde. Als politiek leider ging hij zonder 
regelmatig intern overleg zijns weegs in de verwachting dat de rest zou vol
gen165. Fractieleden behandelde hij als een soort adviseurs, voor wie bij
voorbeeld de inhoud van zijn bijdrage aan de algemene beschouwingen 
verborgen bleef tot het moment van spreken. Dat gaf natuurlijk spannin
gen, onder meer met de erudiete Schmal, maar die konden zich ontladen 
door afwijkend stemgedrag. Binnen de CHU bestond een sterke traditie van 
'ongebondenheid' van de gekozen vertegenwoordigers en ook Tilanus res
pecteerde dat. Burger zou de CHU-fractie eens vergelijken met een stel pa
trijzen, die bij het eerste schot alle kanten uitvlogen. Waar De Geer met 
veel tact en soepelheid de fractie op één lijn probeerde te brengen, had 
Tilanus meer de neiging om zijn unieke positie van politiek leider te mar
keren. Bij kabinetsformaties raadpleegde hij zelden iemand en de fractie 
kreeg niet méér informatie dan hetgeen de kranten al gemeld hadden. 
Evenmin als Schouten, Romme of Drees was Tilanus een oorspronkelijke 
ideoloog, maar hij was wel in staat als organist alle christelijk-historische 
registers open te trekken. Zijn optreden naar buiten toe kenmerkte zich 
door redelijkheid, verdraagzaamheid en bereidheid tot compromissen; in 
veel opzichten was hij de belichaming van zijn partij.

De CHU bood politiek onderdak aan de lidmaten van vooral de 
Nederlands Hervormde Kerk.166 De CHU-fractie bestond geheel uit her
vormden, terwijl 90% van de CH-kiezers daar eveneens toe gerekend mo
gen worden. Deze hervormden behoorden goeddeels tot de zgn. ethische 
richting, die een synthese zochten tussen de eigentijdse cultuur en de oude 
belijdenis öf tot de confessionele richting, welke de Hervormde Kerk wilde 
reorganiseren tot Christus' belijdende volkskerk. Ook in hervormde krin
gen hadden de opvattingen van Karl Barth, de Zwitserse theoloog, het den
ken beïnvloed. Barth zelf wees confessionele partijvorming en verzuiling 
af. De mens kon nooit anders dan zoekend en tastend tot het heil komen. 
De christenen moesten zich onder de mensen begeven en zich met anderen 
bekommeren om de grote vraagstukken van de tijd. Barth koos voor het so
cialisme en kreeg in Nederland in de figuur van Banning een invloedrijke 
volgeling. Binnen de CHU zouden de theologie-hoogleraren Haitjema en 
Van Niftrik de Barthiaanse vernieuwing verbinden met meer traditionele 
elementen. Beiden namen deel aan het partijleven. Binnen de CHU liet 
men de leden vrij in de keuze van hun sociale en culturele organisaties en 
vele leden gaven de voorkeur aan meer 'algemene' verenigingen. Dat 
spoorde met het afwijzen van de antithese en het vasthouden aan het chris
telijk karakter en de eenheid van de natie, zoals de Nederlands hervormde 
theoloog P.J. Hoedemaker dat rond 1900 onderwezen had.
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Tot de opvallende kenmerken van de CHU moet ook het metterdaad ge- 
praktizeerde dualisme gerekend worden, waarin Tilanus erg ver ging. Later 
moest hij bekennen dat het leven toch sterker was dan de leer.167 Voorts 
stelde de CHU zich 'gouvernementeel' op vanuit het beginsel dat niet de 
majoriteit, maar de autoriteit de doorslag moest geven. Het ging niet om de 
macht, om machtsvorming door geestverwanten, laat staan om partij- 
macht, maar om de erkenning van het gezag van Gods Woord. Voorstellen 
van de regering werden in beginsel welwillend bejegend en vooral getoetst 
op de verenigbaarheid met de christelijk-nationale idealen. In dat ideaal
beeld paste een bijna mythisch-religieuze verbondenheid met het konink
lijk huis, waardoor ten onrechte wel eens de indruk gewekt werd dat de 
CHU streefde naar een zekere restauratie van het koninklijk gezag. Die ver
bondenheid won enkel aan diepte en emotie toen ook de CHU moest erva
ren dat uitgerekend de roomsen het centrum van de macht overgenomen 
hadden. Een zeker antipapisme bleef nog lang werkzaam in CHU-kring. De 
bijzondere verbondenheid met het protestantse koninklijk huis bood enige 
compensatie voor het verlies aan politieke macht.

Anders dan binnen de ARP, gingen de CHU-politici terughoudend om 
met de Bijbel als bron en legitimatie van regelgeving. De partij kende een 
uitermate losse organisatiestructuur, waarbinnen kiesverenigingen en ka- 
merkringbesturen zo goed als autonoom hun werk deden. Partijdiscipline 
wekte argwaan en verzet in een traditie van tolerantie en consciëntievrij- 
heid. Tegen de tijd dat verkiezingen op komst waren, informeerden de re
gionale bestuurders naar de wensen van de partijleiding c.q. Tilanus. Wat 
zat, bleef zitten, omdat het als onbehoorlijk ervaren werd om een verdien
stelijk partijgenoot van zijn zetel te beroven. Dat leidde uiteraard niet tot 
een weloverwogen recrutering. Vrijwel geen enkele CHU-bewindsman zou 
uit de fractie voortkomen. In het bestuur van de CHU zaten nogal wat par
lementariërs zoals prof. dr. J. de Zwaan, mr. H.K.J. Beernink en H. Kikkert. 
De CHU telde ongeveer 40.000 leden, hetgeen een organisatiegraad van 
bijna 10% betekende.

Tot de meest kenmerkende CHU-beginselen rekenen we:
'De regel, waarnaar het gezag in den Staat moet worden uitgeoefend is de 

in de H. Schrift geopenbaarde ordening Gods, onverschillig welke de perso
nen zijn, die tijdelijk met eenige staatsbediening zijn belast.

Deze ordening behoort op staatkundig gebied in alles richtsnoer en toets
steen te zijn.

De overheid is als zoodanig Gods dienares en in beginsel alleen verant
woordelijk tegenover Hem, aan Wien zij haar gezag ontleent.

Dit belet evenwel niet, dat de personen met uitoefening van de taak der 
overheid belast, voor hare handelingen aan andere, niet van haar afhanke
lijke personen (b.v. de Staten-Generaal) verantwoordelijk kunnen worden 
gesteld.

In overeenstemming met de historische ontwikkeling van het Christen
dom op Nederlandschen bodem moet Nederland bestuurd worden als een 
Christelijke Staat in Protestantschen zin.
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Het doel van de Christelijk-Historische Unie is, de door haar beleden be
ginselen tot erkenning - niet om de regeermacht in handen van met zekere 
Christelijk beginselen instemmende personen - te brengen.

Het is dus niet zoozeer te doen om majoriteit (de meerderheid der kiesge
rechtigden) als wel om autoriteit (gezag van het Woord Gods), niet om het 
succes van de partij, maar om de macht van het beginsel.

Vermits geheel het volk zich aan de ordeningen Gods heeft te onderwer
pen, verzet de Christelijk-Historische Unie zich tegen een groepeering des 
volks in twee deelen naar Godsdienstige onderscheiding.

De overheid behandele de Kerk in haar verschillende vormen als van ei
gen rechte; niet als een vereeniging, maar als openbaring in 't volksleven 
sui juris (met eigen rechtskarakter).

Waar staatsbemoeiing onvermijdelijk is, worde zoo min mogelijk van 
bezoldigde ambtenaren, zoo veel mogelijk van een van overheidswege ge
regelde medewerking der ingezetenen gebruik gemaakt.'168

De CHU ging de verkiezingen in met het Urgentieprogram-1946. 'Voor 
zover hetgeen daarin werd gevraagd niet reeds in vervulling is gegaan, 
drukt dit nog zeer wel uit, wat onder ons leeft’, aldus Tilanus.

De campagne

Controversieel, ook in CHU-kring, was het hoofdredacteurschap van H.A. 
Lunshof, die voorheen weinig affiniteit met het CHU-erfgoed had getoond 
en nu leiding gaf aan De Nederlander. Op 3 februari 1948 had koningin 
Wilhelmina een radio-rede gehouden, speciaal gericht 'aan de bondgenoten 
van ons land uit de jongste oorlog'. Daarin verdedigde zij het beleid ten 
aanzien van Indonesië: 'Het stemt mij gelukkig, dat mannen in Indonesië 
en hier de wijsheid en de bekwaamheid bleken te bezitten om staatkundige 
vormen te vinden, die aan vele miljoenen mensen de vrijheid en rechten 
zullen waarborgen waarvoor gij, onze bondgenoten, met ons tezamen hebt 
gestreden.' De rede was in het Engels uitgesproken en over vrijwel de 
gehele wereld te beluisteren. Ook in Nederland trok de rede sterk de 
aandacht, onder meer vanwege de geciteerde passage. In sommiger ogen 
leek het wel alsof de regering bij monde van de vorstin zichzelf prees, 
terwijl juist de Indonesische kwestie de partijen verdeeld hield. Onder de 
kop 'Republiek ten troon' viel Lunshof de vorstin fel en rechtsstreeks aan: 
'Voor het eerst maakt H.M. zich openlijk tot tolk van één der partijschap
pen. De z.g. progressieve politiek in Indië vindt in haar een warm bewonde
raarster. De oppositie dreigt door een Koninklijk woord het zwijgen te wor
den opgelegd.'

Afkeurende commentaren hierop van o.m. jkvr. mr. C.W.I. Wttewaall 
van Stoetwegen in het CHU-weekblad en van Trouw maakten geen indruk 
op Lunshof. Al eerder had hij verklaard zich niet 'achter de formele on
schendbaarheid van de persoon des Konings te willen verschuilen'. Trouzv 
verweet hij een 'ondoordachte mengeling van byzantinisme en liberalisme' 
en 'wanneer de vlag in Indië neergaat zal het fiere Rood, Wit en Blauw in 
Den Haag niet lang meer wapperen'. Dit incident, maar ook zijn militante
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bestrijding van alles wat naar socialisme zweemde, maakte weerstanden los 
in CHU-kring. Op de algemene vergadering, waar de gemoederen hoog 
opliepen, verdedigde Tilanus de hoofdredacteur en ontkende hij de ver
meende tegenstelling tussen het optreden van de CHU-fractie en de com
mentaren in De Nederlander.169 Daarna sprak Lunshof zelf, begroet door 
'een oorverdovend gejuich, tot een orkaan aangroeiend'. 'Ik schrijf scherp 
en ik ben scherp omdat ik van mening ben dat het tijd is om scherp te zijn 
en scherp te schrijven.' 'Oorverdovend applaus' '(...) het gaat hier om het 
bestaan van ons Koninkrijk. Deze vraagstukken brengen het jagende bloed 
in beweging en dit bloed dwingt de vingers, die de pen hanteren (...).' 
Hiermee tekende Lunshof zichzelf en zijn stijl van schrijven.

Tot de hoofdthema's van de campagne behoorden het falende beleid van 
het kabinet-Beel inzake 's Iands financiën en Indië, vooral door toedoen 
van de verderfelijke socialisten Lieftinck en Jonkman. Teksten als: 'De ge
leide economie (...) heeft ons grote nadelen bezorgd. Zij heeft (...) de produk- 
tie ontwricht. De produktie van luxe-goederen is bevorderd, die van de 
noodzakelijkste artikelen wordt tegengehouden, omdat de arbeiders en fa
brikanten aldus meer verdienen. Produktiedwang zeggen de socialisten, die 
alleen naar de fabrikanten kijken. Zij vergeten erbij te vermelden dat ar- 
beidsdwang daarvan het noodzakelijk complement is en dat wij dan precies 
zijn aangeland in de methoden van het communisme (...), dat de socialisten 
weliswaar het hardste schreeuwen tegen de communisten, maar dat de 
verwezenlijking van hun denkbeelden linea recta naar een communisti
sche staat voert (,..).'170 Dergelijke teksten werden afgewisseld met: 'Met 
Koning Willem I schijnen wij de laatste politicus van formaat verloren te 
hebben. Wij varen nu in het zog van de politiek van één vreemde mogend
heid, waarvan de PvdA de slippendrager is. Deze politiek en deze politiek 
alleen, zal ons waarschijnlijk het verlies van een groot deel van Indië kos
ten. (...) Wij dreigen van zelfstandigen tot horigen te worden.'171

Na een oproep om op de zevende juli niet alleen te gaan stemmen, maar 
ook te getuigen, kreeg Romme de vraag voorgelegd waarom hij het huwe
lijk met de PvdA continueerde, nu deze partij zich principieël verzette te
gen een hechte Unie.172 Romme's uitlating dat verwerping van de Grond
wetsherziening woordbreuk zou zijn, pareerde Lunshof door een tweetal 
eisen. Het amendement-Tilanus moest het hoofdpunt van het regeer-pro- 
gram worden en bovendien moest de samenstelling van de regering waar
borgen bieden voor een loyale uitvoering van het program. Met name de 
instructie van 7 april had veel vertrouwen teniet gedaan, zoals ook Gerret
son betoogd had. Met de VVD kon de CHU uitstekend samenwerken, want 
Rutgers, secretaris van de VVD, had zich in de kwestie der Kroon ondubbel
zinnig uitgelaten: 'een duurzaam Staatsverband met wezenlijk gezag van 
de Kroon, waarbij het woord Kroon wordt opgevat in constitutionele zin, 
dus als Koning met door hem benoemde ministers. Onder een reële Unie 
wordt verstaan een deugdelijke Unie, die over de nodige machtsmiddelen 
beschikt om haar gezag op het haar toekomende terrein uit te oefenen.'173 
Op verkiezingsdag riep Lunshof op tot de vorming van een nationaal 
kabinet met inbegrip van de ARP: 'Men zij voorzichtig dat men, onder het
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mom van een kabinet op brede basis, niet met Romme ook Rome aan de 
oppermacht in de toekomende, beslissende periode van onze volksge
schiedenis helpt.'

Eén zetel winst

Evenals de ARP was de CHU de verkiezingen ingegaan met één lijsttrekker, 
Tilanus uiteraard, en een vaste koplijst. De uitslag bracht de CHU nogal 
verrassend één zetel winst en 452.926 stemmen. Met 9 zetels had de CHU op 
drie partijen na de grootste fractie in de Kamer. Lunshof meende dat de uit
slag aantoonde dat 'Het Indië-beleid noch het financiële beleid van de 
rooms-rode coalitie op prijs wordt gesteld.174 Daar is verzet tegen.' Dat de 
ARP, die dit verzet het krachtigste belichaamde, niet vooruit was gegaan, 
wees erop dat het volk de houding van de CHU en de VVD begrepen had. 
Deze houding behelsde een afwijzing van het negatieve en de wens om de 
politiek van Beel-Jonkman om te buigen, 'Met die ombuiging zal een 
nieuwe regering rekening te hebben houden, wil zij op een tweederde 
meerderheid staat kunnen maken. Komt de Grondwetswijziging, dan moet 
deze uitgevoerd worden door vroede mannen met een vastomlijnd pro
gramma (...).' Beel kon geen goed meer doen: 'de personificatie van vrijwel 
alles wat verkeerd is in ons Indisch en in ons financieël beleid. In hem heb
ben wij gedurende twee jaren een man bestreden die de eer van de natie 
niet bovenal plaatste, maar deze liet vertrappen en in de straten van Djokja 
liet honen. De heer Beel hebben wij in onze gedachten vergeleken met de 
heer Chamberlain, toen hij het verdrag van München sloot. Sprekend na
mens de Christelijk Historische kiezers menen wij er op te mogen rekenen, 
dat onze gekozenen ten opzichte van de heer Beel een non possumus dui
delijk doen horen. Hij is voor ons, gezien zijn politieke verleden, onaan
vaardbaar.'175

Ferme taal en de vertolking van hetgeen onder de CHU-kiezers leefde. 
Dat laatste bracht Tilanus ertoe om Lunshof te sauveren. Tilanus zelf be
zigde aanzienlijk gematigder taal, hetgeen de kiezers aansprak, zoals ook 
zijn sobere levensstijl, die onder meer tot uiting kwam in het veelvuldig 
gebruik van de fiets, de kiezers charmeerde.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De partij en haar program

Zaterdagmiddag 24 januari 1948 sprak Oud in een overvol Bellevue te 
Amsterdam de herenigde liberalen toe: '(...) deze dag (is) een belangrijke 
dag. Hij is een tegenhanger van de zeventiende maart 1901. Op die dag gin
gen vrijzinnig-democraten en liberalen uiteen.' Vandaag hebben zij '- al 
zijn er helaas een aantal mijner oude vrienden, die vooralsnog niet mee
doen - na lange omzwerving langs verschillende politieke paden elkander 
weder gevonden. Dit is belangrijk, omdat het de mogelijkheid opent van
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een nieuwe politieke ontwikkeling.'176 De VVD was het resultaat van de 
fusie tussen een zieltogende Partij van de Vrijheid en de groep-Oud. Na de 
oorlog zag het er een ogenblik naar uit dat het liberalisme als staatkundige 
groepering een roemloos einde zou vinden. Het liberalisme had afgedaan, 
was dood, had zichzelf overleefd, zo werd gezegd. Het werd geassocieerd 
met een voorgaande eeuw, met achterhaalde concepties, met werkloosheid 
en verpaupering èn met hebzuchtige kapitalisten, wier vrijheidsdenken 
slavernij voor velen betekend had.

Al voor de oorlog hadden de liberalen fors aan betekenis ingeboet. 
Althans in de politiek. Geestverwanten in het bedrijfsleven, aan de univer- 
siteiten en in de ambtelijke top namen nog steeds een prominente plaats in. 
Het zijn deze geestverwanten en onder hen vooral de ondernemers ge
weest, die onder meer met forse financiële bijdragen het kwijnend libera
lisme van de ondergang gered hebben. Immers, de Liberale Staatspartij (LSP) 
kwam in 1945 maar nauwelijks van de grond, ook al omdat haar ideoloog 
en voorzitter, prof. mr. B.M. Telders kort voor de bevrijding in Bergen- 
Belsen omgekomen was. De vrijzinnig-democraten gingen massaal mee 
met de 'vernieuwing' en de 'doorbraak', omdat ze een kans zagen de anti
these te doorbreken én programmatisch altijd al dicht bij de SDAP stonden. 
In deze sfeer van politieke malaise en dreigend isolement kwamen de libe
rale jongeren rond mr. H.A. Korthals in beweging. Zij wilden de LSP tot op 
zekere hoogte ook 'vernieuwen' en zochten daarvoor contact met mr. D.U. 
Stikker. Deze zakenman had gedurende de oorlog een vooraanstaande rol 
gespeeld als representant van de ondernemers. Zo behoorde hij tot de initia
tiefnemers van de Stichting van de Arbeid.

Het prestige van Stikker en de druk van de eigen jongeren lieten het be
stuur van de LSP weinig keuze toen de vraag voorgelegd werd om 'de ver
dediging en verwerkelijking van het liberale beginsel uit handen te geven 
aan een nieuwe politieke formatie'. Het bevestigende antwoord maakte de 
weg vrij voor prof. mr. R.P. Cleveringa, mevrouw A. Fortanier-de Wit, mr. 
K.P. van der Mandele, Korthals, Stikker e.a. om zich in een manifest tot het 
volk te richten. Dat manifest kondigde de oprichting van de Partij van de 
Vrijheid aan, zonder zich met zoveel woorden op de liberale traditie te be
roepen. De formuleringen klonken desondanks de liberalen vertrouwd in 
de oren, óók de verwijzing naar 'sociale gerechtigheid', door Telders al voor 
de oorlog als wezenlijk deel van de liberale leer geïntroduceerd. Stikker 
huisvestte het secretariaat van de nieuwe partij in zijn bedrijf, Heineken 
Bierbrouwerijen, en de partij besloot de korte spanne tijds tot aan de verkie
zingen van 1946 maximaal te benutten voor een relatief uiterst kostbare 
campagne. Stikker, inmiddels voorzitter, leende de partij zo'n ƒ200.000 
waarmee onder meer de diensten van een reclame-bureau bekostigd wer
den.177 De campagne stond vooral in het teken van een felle bestrijding van 
de PvdA, die op haar beurt terugsloeg met teksten als: 'Het liberalistisch-ka- 
pitalistische systeem brengt: Vernietiging van de Middenstand, Crisis- 
W erklo osheid-Honger.1178

Met zes zetels mocht de PvdV niet mopperen, gelet op de vier zetels, die 
haar voorgangster in 1937 behaalde. Stikker zag zich genoodzaakt zijn za-
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kenvrienden aan te spreken om de kastekorten aan te zuiveren, hetgeen na 
enig aandringen wonderwel lukte. Maar met de partij bleef het sukkelen. De 
fractie onder leiding van dr. S.E.B. Bierema maakte in de Tweede Kamer 
weinig klaar, deels door interne meningsverschillen en verdeeld stemge
drag. Voor Stikker was de publiekelijk aangekondigde 'uitbraak' van mr. 
P.J. Oud uit de PvdA een welkome mogelijkheid om de PvdV van een bre
dere basis en een ervaren politiek leider te voorzien. Oud had vanaf 1917 in 
de Tweede Kamer gezeten voor de VDB, was vier jaar lang minister van 
Financiën onder Colijn geweest (1933-1937) en was in 1937 Joekes opgevolgd 
als fractievoorzitter.179 Ook als burgemeester van Rotterdam bleef Oud de 
landelijke politiek volgen en bijvoorbeeld Colijn van advies dienen bij 
diens pogingen een kabinet te formeren. Joekes en Oud kunnen zonder 
meer rivalen genoemd worden. Met vele aarzelingen en bedenkingen had 
ook Oud voor de doorbraak gekozen om al snel te ontdekken dat zijn 
Colijn-verleden hem van emplooi in de PvdA uitsloot. Zelfs een lidmaat
schap van de Eerste Kamer werd hem niet gegund.

Oud reageerde op klassieke wijze door te rebelleren tegen de partijlijn en 
de publiciteit te zoeken, met name inzake de Indonesische kwestie.180 Na 
een weigering van Het Vrije Volk plaatste hij een artikel in het liberale 
Algemeen Handelsblad, 'een vijandig gezind persorgaan' volgens Vorrink 
en Joekes, waarin hij de PvdA verweet tegenover de gezagscrisis in 
Indonesië even ondoordacht te handelen als de SDAP bij de staatsgreep van 
Troelstra in 1918 en bij de muiterij op de 'Zeven Provinciën' in 1933. Geen 
wonder dat de PvdA-leiding zijn uitlatingen grievend en 'destructief' vond. 
Oud reageerde 'boordevol met cridek' door naar de schimpscheuten op zijn 
Colijn-verleden te verwijzen en wenste onverkort vast te houden aan het 
recht om publiekelijk zijn bezwaren kenbaar te maken. Bij de oprichting 
van de VVD zou hij verklaren dat ook het beginselprogram van de PvdA, 
zoals in 1947 vastgesteld, hem zwaar op de maag lag. Planmatige ordening 
van de economie en socialisatie van de belangrijkste produktiemiddelen 
zag hij als een 'zeer belangrijke zwenking in de richting van de SDAP. 
Feitelijk werden hier beginselen aanvaard, die de VDB altijd zeer princi
pieel had bestreden.'

Eind augustus 1947 lanceerde Oud in het Algemeen Handelsblad de ge
dachte aan een nieuwe partijformatie, waarin groepen uit de PvdA, PvdV 
en daklozen zouden samengaan ten einde het politieke centrum tussen de 
grote linkse en rechtse partijen te gaan bezetten. De PvdA liet pas na enkele 
weken weten dat de heer Oud 'onbehaaglijk dicht wandelt aan de grens van 
wat loyaliteit tegenover een partij, waarvan men lid en medeoprichter is, 
verdraagt'. Het uittreden van Oud, begin oktober 1947, beantwoordde de 
PvdA met een verklaring van een vijftigtal vooraanstaande ex-VDB-ers. Zij 
lieten weten zich voortreffelijk thuis te voelen in de PvdA. Oud zou inder
daad maar weinig prominente ex-VDB-ers om zich heen weten te verzame
len. Met een klein groepje volgelingen begon Oud de onderhandelingen 
met de PvdV met als inzet een nieuwe 'volkspartij'. Hoewel de secretaris 
van de PvdV, mr. J. Rutgers, Stikker waarschuwde voor al te veel concessies 
aan een groepje, dat vermoedelijk nooit in staat zou zijn zelfstandig een
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partij op te richten, liet de partijvoorzitter het initiatief aan Oud. Program
matisch sloot Oud dicht aan bij de PvdV, maar inzake naamgeving en 
personele bezetting toonde hij zich een taai onderhandelaar èn met succes. 
Hijzelf zou fractievoorzitter worden van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. Vooral de kwalificatie volkspartij was voor de heren van de 
PvdV nauwelijks te verteren.

Zo begon Oud, inmiddels 61 jaar, aan een nieuwe politieke carrière. 
Binnen de VVD nam hij al snel een vergelijkbare plaats in als Schouten en 
Tilanus in hun partij. Van Riel typeerde dat als volgt: 'Oud denkt voor ons 
en schrijft voor ons, - hij leidt alle vergaderingen, is er altijd bij, met een 
voorbeeldige en bijna beangstigende stiptheid -, houdt zijn grote jaarlijkse 
inleiding, - een welsprekend college met perspectief -, spreekt in kleinere en 
grotere gezelschappen in stad en provincie en, heel belangrijk, correspon
deert met onze leden, die hem met allerlei vragen bestormen en van hem 
soelaas in hun persoonlijke of algemene moeilijkheden verwachten.’181 Op 
het moment dat Van Riel dit schreef, had hij nog een redelijke verstand
houding met zijn partijleider.

In het parlement gaf Oud doorgaans parlementair-historische, staatsrech
telijke en procedurele beschouwingen ten beste. Bovendien zou hij al snel 
tegen de PvdA gaan polariseren, hetgeen electoraal en politiek-strategisch 
een succesvolle koers zou blijken. De waardering voor Ouds persoonlijk
heid liep nogal uiteen. Van 'standvastig' tot 'halsstarrig', van 'eerzuchtig' 
tot 'een onaangename Streber'. In ieder geval een man met een geweldig 
politiek instinct, met een enorme werkkracht en discipline en met weinig 
consideratie voor zijn tegenstanders of opponenten in eigen kring. Zijn on
gemeen lange parlementaire en bestuurlijke ervaring werd door niemand 
in de VVD geëvenaard. Hij dicteerde de politieke koers en heerste als een 
verlicht despoot over 'zijn' VVD. Met Stikker als voorzitter, maakte Oud 
ook deel uit van het partijbestuur van de VVD. Na Stikkers toetreden tot 
het kabinet-Drees-Van Schaik, nam Oud het voorzitterschap over.

Het beginselprogram van de VVD ademde sterk de geest van de voorma
lige LSP, - veel minder die van de voormalige VDB. Dat, én de rivaliteit tus
sen Joekes en Oud geven wellicht een verklaring voor de 'eenzame' uit
braak van Oud uit de PvdA. Bovendien belichaamde Joekes al vóór de oor
log de sociaal-liberale traditie van de zgn. katheder-socialisten. Enige ken
merkende passages uit het VVD-beginselprogram zijn:

'De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wenst het verenigingspunt 
te zijn van allen, die op grond van hun overtuiging, dat vrijheid, verant
woordelijkheid en sociale gerechtigheid de fundamenten behoren te zijn 
van een op christelijke grondslag berustende samenleving als de Neder
landse, de in dit program neergelegde beginselen tot uitgangspunt willen 
nemen van hun staatkundig streven.

Zij plaatst daarbij voorop de erkenning dat er voor de individuele mens 
een nauw verband bestaat tussen levensbeschouwing en staatkundig begin
sel, doch meent tevens, dat gelijk inzicht aangaande staatkundig beginsel be
staanbaar is, ondanks verschil van mening omtrent de diepste levensgrond. 
Het antwoord op de vraag, hoe de geestelijke overtuiging, waaruit het staat-
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kundig beginsel voortkomt, behoort te worden verstaan, aan het indivi
duele geweten overlatend, acht zij gemeenschappelijk inzicht omtrent dit 
staatkundig beginsel voldoende voor vruchtdragend samengaan in dezelfde 
staatkundige organisatie.

De Partij acht het de plicht ener staatkundige organisatie naar vermogen 
mede te werken aan de staatkundige opvoeding van het volk. Daarbij 
worde vooropgesteld, dat het volksgeheel is een eenheid in verscheiden
heid en dat ieder lid van het volk in de eerste plaats is Nederlander, eerst 
daarna lid zijner politieke partij.

De vrijheid van de mens, naar zijn aard bestemd om als vrije persoon
lijkheid in gemeenschap te leven, beschouwt de Partij als het kostbaarste 
goed. Zij acht de vrije menselijke geest de levenskracht der gemeenschap.

De Partij is er zich van bewust, dat ware vrijheid alleen bestaanbaar is, in
dien zij gepaard gaat met verantwoordelijkheid.

Op het terrein der stoffelijke welvaart streeft de Partij, met verwerping zo 
van de socialistische als van de individualistische economie, naar maat
schappelijke verhoudingen, die sociaal gerechtvaardigd en economisch ver
antwoord zijn. Zij verwerpt derhalve de leer van het laissez faire laissez 
passer, die een ieder de vrijheid wil laten naar eigen goeddunken te hande
len.

In de Rijksverhouding streeft de Partij met kracht naar een hervorming 
van het Koninkrijk tot een gemeenschap van gelijkwaardige delen, ver
enigd door de band der Kroon, eigen meester bij de regeling hunner inwen
dige aangelegenheden, als eenheid optredend in alles, wat hun gemeen
schappelijke belangen raakt.

Zich plaatsende op de bodem der werkelijkheid begrijpt de Partij, dat de 
drijfveer van het eigenbelang ten allen tijde in alle groepen der samenle
ving een belangrijke factor zal blijven. Zij acht ieder streven naar hervor
ming dat met deze waarheid geen rekening houdt, tot mislukking gedoemd. 
De mening, dat in een maatschappij gebaseerd op afschaffing van het pri
vaatbezit der productiemiddelen, het eigenbelang geen of althans slechts 
een ondergeschikte rol zou spelen, beschouwt zij als een dwaling.

Erkennende, dat het ingrijpen der overheid in de tegenwoordige maat
schappelijke verhoudingen niet kan worden gemist, oordeelt de Partij te
vens, dat het doel van het overheidsbeleid moet zijn rechtstreekse over
heidsbemoeiing zoveel mogelijk overbodig te maken, opdat de overheid 
zich op de duur zal kunnen beperken tot een taak van toezicht.

Socialisatie wordt door de Partij afgewezen, omdat zij leidt tot een 
machtspositie, die alle gebieden des levens onderwerpt aan een dwang, 
welke ook de geestelijke vrijheid en de rechtsstaat te niet doet.

De Partij verlangt, dat de rechtspositie voor alle leden der maatschappij 
zo goed mogelijk zal worden gewaarborgd. Armoede en gebrek, ten gevolge 
van oorzaken, die de individuele mens niet kunnen worden toegerekend, 
behoren door een doeltreffende organisatie van sociale verzorging, waar 
mogelijk op de grondslag van verzekering, te worden gelenigd. Deze organi
satie moet zodanig worden ingericht, dat ondermijning van het eigen ver
antwoordelijkheidsbesef van de individuele mens wordt voorkomen.
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De Partij verlangt, dat gestreefd zal worden naar zodanige maatschappe
lijke verhoudingen, dat er werkgelegenheid zal zijn voor allen tegen een 
beloning, die veroorlooft te voorzien in het onderhoud van de werkende 
mens en zijn gezin en tevens de mogelijkheid laat van sparen.

De partij verlangt een beleid, dat gericht is op vermindering van klassete- 
genstellingen. Iedere gedachte, alsof in de maatschappij geen ander onder
scheid zou bestaan, dan tussen arbeiders en kapitalisten, wordt door haar 
verworpen, mede omdat daarbij de grote betekenis der middengroepen uit 
het oog wordt verloren.’182

Kenmerkend in het Urgentieprogram waren passages als:
'Met handhaving van het beginsel der financiële gelijkstelling, verster

king van de positie van de openbare school.
Samenwerking van werkgevers en werknemers in vrije bedrijfsorganisa

ties, waarin beide partijen geroepen worden tot het dragen van verantwoor
delijkheid.

Gelijkstelling van man en vrouw voor de wet. Gelijke rechten tot be
noembaarheid van vrouwen en mannen in overheidsfuncties.'

De campagne

Stikker had in zoverre leergeld betaald dat de campagne goedkoper moest 
worden dan in 1946 en dat vooral de fondsenwerving tijdig gestart moest 
w orden.183 Evenals in 1946 werden een aantal industriële centra aangewe
zen met een regionaal bekende zakenman als inzamelaar. Zo fungeerden 
Van Heek, Blijdenstein, Pierson, Fentener van Vlissingen, Van der Man- 
dele en Römer als tollenaars voor de VVD. De giften werden voor een be
langrijk deel via de Vereniging voor Economische Politiek (VEP) naar de 
partij doorgesluisd, waarschijnlijk om aandeelhouders met een afwijkende 
politieke overtuiging niet voor het hoofd te stoten. In juni 1948 hadden 
Stikker en zijn tollenaars ongeveer ƒ340.000 opgehaald, ruim voldoende 
voor een royaal opgezette verkiezingscampagne met Oud als lijstaan
voerder in alle kieskringen. De PvdA met bijna zeven keer zoveel leden als 
de VVD, had niet méér te besteden: ƒ315.000. De secretaris van de PvdA, 
Thomassen, had kennelijk lucht gekregen van de VVD-actie.184 In een brief 
aan 'de heren werkgevers, leden van de PvdA' waarschuwde hij hen en 
vroeg hij tegelijkertijd om inlichtingen: 'De vrijmoedigheid van Stikker 
gaat zover, dat hij de fabrikanten in een bepaalde streek als ware hij een 
belastinginspecteur aanslaat voor een bepaald bedrag.' Bij wijze van tegen
actie stelde hij voor, politiek ongeorganiseerde en aan de PvdA verwante 
ondernemers te laten intekenen voor het verkiezingsfonds van de PvdA!

De VVD-campagne, wederom ondersteund door een reclamebureau, con
centreerde zich op het Indonesische vraagstuk en de bestrijding van alle 
vormen van socialisme. De Amsterdamse afdeling van de VVD, een con- 
servatief-liberaal bolwerk met een eigen rechtspersoonlijkheid, ontketende 
de omstreden Indonesië-campagne met affiches als: 'Hebt u er ook genoeg 
van?' en 'Socialisme bevordert het communisme in Indonesië'. Hiermee 
zaten de Amsterdammers geheel op één lijn met de ARP, waarin de VVD
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toch al een geduchte concurrent zag. Immers, met Gerbrandy, de oor- 
logspremier en Rijkseenheid-kampioen, op de ARP-lijst viel een herhaling 
te vrezen van 1937. De LSP verloor destijds drie zetels aan Colijn, de sterke 
man van de ARP. Om dat gevaar te bezweren schreef de partijsecretaris, 
Rutgers, een drietal artikelen.185 Hij gaf Antwoord aan de man, die op 
Gerbrandy wil stemmen'. Allereerst ontkende hij elke suggestie als zou de 
VVD meegewerkt hebben aan de ontbinding van het Koninkrijk door vóór 
de Grondwetsherziening te stemmen. Daarvoor had hij wel een interpreta
tie van de parlementaire behandeling nodig welke hooguit ook door de 
CHU gedeeld werd. Noch het kabinet, noch de regeringspartijen hadden 
ruimte gelaten voor een eenduidige uitleg van het begrip 'Kroon'. Met veel 
nadruk legde Rutgers de lezers uit dat Gerbrandy ook binnen de ARP een 
nogal excentrische positie innam. Desondanks zou elke stem op Gerbrandy 
de gehele ARP-lijst ten goede komen. Tegelijkertijd erkende hij een grote 
mate van overeenstemming in de praktische politiek met ARP, CHU en 
SGP, maar nu kwam het op de verschillen aan.

Deze verschillen wa
ren van drieërlei aard. 
Ten onrechte weigerde 
de ARP om de gesloten 
overeenkomsten als vol
dongen feiten te aan
vaarden. Noch nationaal 
noch internationaal be
stond er een kans op het 
ongedaan maken hier
van, nog afgezien van de 
repercussies in Indië zelf. 
Daarnaast week de ARP 
af van de uitgangspun
ten van de K oninklij
ke rede van 7 december
1942 door handhaving 
van het Nederlandse ge
zag in het centraal be
stuur te eisen. Dat be
hoorde niet meer tot de 
politieke mogelijkheden 
en was in strijd met het 
VVD-program.
Het Unie-statuut diende 
de nodige waarborgen te 
bevatten.
Ten slotte koesterde de

VVD totaal andere opvattingen over oorsprong en betekenis van het gezag 
dan de ARP. Schouten c.s. brachten de Rijkseenheid in gevaar door niet de 
vraag onder ogen te zien 'of de gelovige Mohammedaan in Indië ter wille

Verkiezingsaffiche VVD.
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van de God van het Christendom  het N ederlands gezag dient te 
gehoorzamen en of niet gehoorzaamheid aan het Nederlandse gezag de 
Mohammedaanse onderdaan ongehoorzaam zou doen worden aan hun 
God, aan Allah?'

Ook in de VVD-campagne moest de PvdA het ontgelden. Zo zou de 
PvdA de democratische spelregels negeren door met 'dwingelandij' een na
tionaal kabinet bij voorbaat uit te sluiten.186 Aanleiding voor dit verwijt 
was een uitspraak van Van der Goes van Naters, dat de PvdA alleen te vin
den was voor een kabinet, waarin zij 'de vooruitstrevendheid bepaalde'. 
'En als de andere partijen zich van het dwingen van de PvdA nu eens niets 
aantrekken? Gaat de PvdA dan in de oppositie en zal zij dan haar toevlucht 
nemen tot middelen, die zij thans bij de Communisten zo verfoeit? (...) 
Wanneer we ons dan verder goed voor ogen stellen de tweeslachtigheid 
van de beide regeringspartijen ten opzichte van het Communisme, dat zij 
bestrijden in Nederland, doch begunstigen in Indonesië (...) dan worden we 
nóg aarzelender tegenover deze kampioenen voor de democratie.' Overi
gens begreep de schrijver best dat de PvdA weinig voor een nationaal kabi
net voelde, want dat zou de kans op verwezenlijking van haar socialisatie- 
plannen verkleinen.

Een rede van Schermerhorn diende als aangrijpingspunt voor een aan
val op een 'wonderlijk stukje propaganda van de Partij van de Arbeid' en 
op haar 'stokpaardjes, die geen succes bleken'.187 Korthals deed het verwijt 
van Schermerhorn dat de VVD met haar Indonesië-standpunt alle kanten 
uit kon zwenken en daardoor zich in de nieuwe regering kon inkopen, laat
dunkend af met: 'de hooggeleerde (wilde) eens een goedkoop succesje op 
een volksvergadering bereiken. Bovendien is het niet de eerste keer, dat hij 
zich vergaloppeert.' De wijze waarop van de zijde van de PvdA de VVD- 
campagne gediskwalificeerd werd (Goebbels), achtte Korthals in strijd met 
het fatsoen, respect voor andermans overtuiging en iedere redelijkheid. De 
arbeid van Drees wilde hij niet kleineren, want de VVD had hem steeds ge
steund bij zijn sociale wetgeving. Helaas liet de PvdA-fractie recentelijk, 
'met bloedend hart' volgens Van Sleen (PvdA), mevrouw Fortanier-de Wit 
(VVD) alleen staan in haar streven om onderwijzeressen van 60 jaar en ou
der desgewenst met vervroegd pensioen te laten gaan. Van een ander stok
paardje, de geleide economie, was inmiddels wel duidelijk geworden dat 'de 
meest erge bureaucratie, administratieve rompslomp en verstikking van 
alle initiatief' het gevolg waren. Zelfs Schermerhorn moest dat toegeven, 
gelet op zijn kenschets dat momenteel 'ieder mens met de ellebogen tegen 
het lichaam zit gedrukt en snakt naar iets meer armslag', we zijn 'met el
kaar in de prut gezakt'.

Ook dat andere socialistische stokpaardje, de nationalisatie, was geen suc
ces gebleken, mede door toedoen van de KVP, die weinig ruimte daarvoor 
had gelaten. 'Zo vlak na de bevrijding werd de toestand in Engeland ons 
steeds weer voor ogen gehouden en in het bijzonder naar de Labourpartij, 
die het voorbeeld is geweest bij de oprichting van de PvdA, werden wij veel 
verwezen. Die verwijzingen hebben nu ook al niet meer plaats. Ook dat is 
het opmerken waard. Vervolgens suggereerde Korthals dat de nationalisa-
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ties van Labour een mislukking waren geworden. Immers, de particuliere 
mijnindustrie maakte het eerst half jaar van 1946 een netto-winst van 
£ 16.498.818, hetgeen na de nationalisatie omsloeg in een verlies van 
£ 1.745.867. Gretig vermeldde hij de bekentenis van Shinwell, voorzitter 
van de Labourpartij, dat zijn partij ten onrechte gemeend had alles van het 
mijnbedrijf af te weten. 'Inderdaad, wanneer men meent het economisch 
leven onder controle te kunnen nemen en van nationalisatie het heil 
verwacht, dan zal men bedrogen uitkomen.'

Daags voor de verkiezingen adviseerde de Nieuzve Rotterdamse Courant 
zijn lezers om op lijst 6, de VVD, te stemmen.188 Dit stemadvies ging verge
zeld van een redactionele verklaring met als strekking dat 'van een krant, 
die dagelijks van haar positieve inzichten doet blijken, (...) op een ogenblik 
als dit allerminst neutraliteit (mag) worden verwacht'. Maar de lezer moest 
wel begrijpen dat een dagblad, 'dat uit journalistieke overwegingen geen 
andere binding met een geestverwante groep dan de gemeenschap van be
ginselen aanvaardt' niet 'zijn tot elke prijs begeerde onafhankelijkheid' op
gaf door een partij aan te bevelen. Vervolgens werd het communisme 'met 
de meeste beslistheid' afgewezen: 'de aantasting van alle waarden welke 
van wezenlijke en onvervangbare betekenis zijn'. De democratische ge
zindheid van de PvdA was 'buiten kijf', 'wel schuilt (...) in de beoogde 
maatschappelijke ordening steeds het gevaar, dat ook de democratische 
vrijheden worden aangetast. Als stelsel van menselijk geluk en welvaart te 
verzekeren, schiet het tekort, omdat de bevruchtende werking van de on
dernemingsgeest er door dreigt te worden uitgeschakeld.' Ter rechterzijde 
stonden partijen, gegrond op religieuze dogma's. Hoezeer ook, met Thor- 
becke, overtuigd van het christelijke karakter van onze maatschappij, 
'achten wij overeenstemming van godsdienstige overtuiging niet de in een 
partij gewenste eenheid van staatkundig denken te waarborgen, zoals met 
name in het R.K.-kamp duidelijk tot uitdrukking komt'. Ook de snipper- 
partijtjes, zoals die van Feuilletau de Bruyn, Welter of Middenstanders bo
den geen alternatief, hetzij omdat hun opvattingen 'in wezenlijke strijd 
met de Koninklijke rede van 1942' waren, hetzij omdat overeenstemming 
van belangen onvoldoende beginselvastheid 'en in elk geval' een 'te smalle 
basis voor staatkundig optreden' betekende.

De politiek-vrijzinnige beginselen, welke de NRC  aanhing, zag de redac
tie belichaamd in de VVD. Het 'fris geformuleerde' program had de trits be
ginselen Vrijheid, Verantwoordelijkheid en Sociale Gerechtigheid, 'voor de 
behoeften van onze tijd' uitgewerkt. De volksvertegenwoordigers van de 
VVD, 'in het bijzonder de jonge Kamerleden mevr. Fortanier-de Wit en de 
heer Korthals', vertolkten bij herhaling 'op uitstekende wijze' deze beginse
len. Ten aanzien van 'het Indische beleid' liet de courant een kritisch geluid 
horen. De PvdV-VVD hadden onvoldoende oog gehad of getoond voor 'de 
uitermate moeilijke en ingewikkelde feitelijke omstandigheden', o.m. door 
zich op de al dan niet vermeende 'ongrondwettigheid' van het beleid te be
roepen. Had niet 'een kundig en bezadigd' hoogleraar als prof. mr. C.W. 
van der Pot geschreven dat het inderdaad een onhoudbaar standpunt was 
om te blijven betogen 'dat men, ondanks alle dynamiek in het feitelijk ge-
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beuren, aan de Grondwet moet vasthouden, tot zij op de voorgeschreven 
wijze veranderd is'? Conform een eerder ingenomen standpunt, wees het 
blad de voorwaardelijke aanvaarding van de Grondwetswijziging af. Had 
niet Molenaar in de Eerste Kamer, sprekende namens de VVD, de toekom
stige samenstelling van het kabinet 'volkomen accessoir' genoemd wat de 
aanvaarding van de Grondwetsherziening betreft?189 Daarmee spoorde het 
VVD-verkiezingsmanifest allerminst, waar het waarborgen eiste in samen
stelling en program van het toekomstige kabinet. 'Ondanks de wat eenzij
dige verkiezingspropaganda van de VVD, welke aanleiding tot aarzeling 
zou kunnen geven, hebben wij de hoop en de verwachting dat haar verte
genwoordigers (...) de positieve houding zullen aannemen, waartoe het be
sef van verantwoordelijkheid voor de toekomstige ontwikkeling moet no
pen.'

Zo sloot de NRC  haar berichtgeving over de staatkundige verhoudingen 
af. Bij het begin van de verkiezingscampagnes had het blad zich beklaagd 
over de distributie van papier, welke onvoldoende recht deed aan de pers 
als 'een uiterst gewichtige schakel' in de werking van de democratie.190 De 
openbaarheid van vergaderingen kon immers enkel door de verslaggeving 
van de pers tot zijn recht komen. 'Wanneer de voorlichting te zeer aan de 
politieke partijen wordt overgelaten en niet het tegenwicht van een onaf
hankelijke pers heeft, ondervindt de democratie slechts schade.' Deze 
plaatsbepaling van de pers werd gevolgd door een prognose, die wonderwel 
bewaarheid zou worden. De prognose was gebaseerd op de getoonde 'stabi
liteit van ons politieke leven' en de 'thans reeds onmiskenbare tendenties'. 
Zo voorspelbaar was in 1948 de kiezersuitspraak!

De communisten zouden op een teruggang moeten rekenen. De achter
uitgang van het ledental van de EVC en van de oplage van De Waarheid 
wezen daarop. Bovendien was het levenspeil aanmerkelijk verbeterd en 
had het communisme zijn ware aangezicht getoond. De PvdA mocht 
'deswege op enige aanwas ter linkerzijde' rekenen, maar tegelijkertijd had 
'de vervorming van de SDAP tot PvdA aan de rechtervleugel, met name 
onder de oude vrijzinnig democraten en overgelopen R.K., niet onverdeeld 
aan de verwachtingen beantwoord'. Daar zouden de VVD en de KVP nog 
wel enige zijde bij kunnen spinnen. De overige partijen zouden wellicht 
enige verschuiving laten zien, bijvoorbeeld ten gunste van de ARP als ge
volg van de kandidatuur-Gerbrandy, maar dat was van ondergeschikt be
lang. Vast stond dat KVP en PvdA niet over een tweederde meerderheid 
zouden beschikken en derhalve op steun van anderen aangewezen zouden 
zijn bij de dekolonisatie van Indonesië. Een verbreding van de basis van het 
kabinet viel 'licht te voorspellen' en Van der Goes van Naters 'had zeker 
niet het summum van staatsmanswijsheid getoond' door deze mogelijk
heid bij voorbaat te verwerpen. Dan had de KVP-senator Kerstens meer in
zicht getoond door de scheidslijn bij AR en CH te trekken.

De versnippering diende aldus de N R C  'zeker niet de parlementaire 
doelmatigheid, want met het aantal fracties dijen de debatten uit'. In dit ge
val juichte het dagblad de deelneming toe 'van wat tot dusver de buitenpar
lementaire oppositie heet' aan de verkiezingen. Bedoeld waren de groepen
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Welter en Feuilletau de Bruyn. Immers nu kwam ondubbelzinnig vast te 
staan hoe groot de aanhang van deze groepen was. En mochten ze de 
Tweede Kamer bereiken, dan kwam op hen de parlementaire verantwoor
delijkheid te rusten, 'welke omstandigheid aan het peil der bestrijding (...) 
ten goede kon komen. Het zou niet de eerste maal zijn, dat in het parlemen
taire debat minder "krachtige" taal werd gebezigd dan in de alleenspraken 
buiten de Kamer.' Het optreden van Feuilletau de Bruyn viel stellig toe te 
schrijven aan het stemgedrag van de VVD bij de Grondwetsherziening, 
maar als de VVD het voorbehoud hanteerde als middel om haar rechter
vleugel (Amsterdam) te pacificeren, dan deed ze daar verkeerd aan. 'Voor 
alles is klaarheid gewenst en de partijleiding moge zich beijveren om deze 
te scheppen, op gevaar af van enig stemmenverlies aan conservatieve par
tijen .'

De N R C  maakte in veel opzichten zijn 'fel begeerde onafhankelijkheid' 
waar door steeds een genuanceerd en helder oordeel te geven over perso
nen en actuele vraagstukken. Zo werd Lieftinck in bescherming genomen 
tegen de nogal gratuite kritiek in VVD-kringen, waar stevige uitdrukkingen 
als 'bankroutierspolitiek' tot de 'bon ton’ behoorden.191 De politiek van 
Lieftinck werd immers goeddeels gedicteerd door de schaarste en de nood
zaak tot wederopbouw. 'Hoeveel bezwaren tegen onderdelen van het beleid 
ook zijn in te brengen, hoe huiverig men ook moet staan tegenover 's mi
nisters socialistische opvattingen, het is toch niet onmogelijk, dat in de ge
schiedenisboekjes de heer Lieftinck eenmaal met minister Van Hall een 
eervolle vermelding zal krijgen, over deze laatste bewindsman was de tijd
genoot ook minder te spreken dan de nazaten.' Terecht stelde de redactie 
vast dat het beleid van het kabinet-Beel evenzeer inzet van de verkiezingen 
was als bijvoorbeeld de Indonesische kwestie.192 'Wie echter onbevooroor
deeld en zonder partijschap - alsmede vrij van goedkope betweterij welke 
een blad als Elseviers Weekblad pleegt ten toon te spreiden - zich van de 
omstandigheden, waarmede een regering heeft te worstelen, rekenschap wil 
geven moet wel tot de slotsom komen, dat er noch plaats is voor een over
maat aan loftuitingen, noch ook aanleiding voor blijken van diepe veront
waardiging.' Aan dat laatste bezondigde de ARP zich, vergetende hoezeer zij 
Colijn verdedigd had met een beroep op de buitengewone omstandigheden. 
Destijds moest dat beroep 'de al even overdreven socialistische critiek' 
weerleggen.

In 1946 had het dagblad een bredere basis voor het kabinet gewenst, het
geen met name door de PvdA verhinderd was. Maar de gekozen oplossing 
was altijd nog beter dan een alternatief zonder regeringsdeelname van de 
PvdA. Nu was er een 'scherper scheidslijn' getrokken tussen socialisten en 
communisten en bovendien was de arbeidsvrede verzekerd. De moderne 
vakbeweging werkte in de Stichting van de Arbeid nauw met de werkgevers 
samen zonder zich te laten verleiden om met de EVC samen te smelten. 
Het verwijt uit ARP-kring dat Nederland onder een twee-partijen-dictatuur 
zuchtte, achtte het dagblad onjuist en uit democratisch oogpunt gevaarlijk. 
Per slot moest in ons systeem een parlementaire meerderheid beslissen en 
bleef het traditionele dualisme in Nederland een rem op elk soort partijdic-
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tatuur. Voor zover bewindslieden hun fracties raadpleegden, had dat het 
oogmerk om de interne oppositie te kalmeren, 'zoals in de PvdA de linker
vleugel van de noodzaak der politiële actie moest worden overtuigd'.

Het blad waagde zich ook aan een beoordeling van de bewindslieden.193 
Het kabinet als geheel, als team zou de eenmaal vastgelegde lijn niet altijd 
'met consequentie' hebben gevolgd. 'Met name in de Indische kwestie bleek 
de vastbeslotenheid verscheidene malen te kort te duren. Daarnaast is meer 
dan eens de klacht vernomen, dat in allerlei zaken de ministers niet tot een 
principiële beslissing konden komen en de aangelegenheden weer terugwe
zen naar het ambtelijk overleg tussen de departementen.' Dat zou dan in 
het voordeel zijn van het sterkste departement of bij gebrek aan richtlijnen 
tot eindeloos touwtrekken leiden. De vraag was of de voorzitter van de mi
nisterraad, die 'niet meer kon doen dan stimuleren en coördineren', hier
aan schuld had. Natuurlijk was de kabinetsleider afhankelijk van de kwali
teit van het team, dat 'zeker redelijk, doch niet buitengewoon te achten 
was'. 'Dit is een onvermijdelijk gevolg van ons gebrek aan politieke cul
tuur, welke zich ook in het parlement openbaart. Wij missen thans grote 
leidersfiguren.'

'De leiding van dit kabinet nu ligt in handen van een politicus, van wie 
wij in 1946 constateerden, dat de RK met hem niet hun sterkste man naar 
voren hadden geschoven (...) (maar) de heer Beel zich heeft doen kennen, 
als een man met een scherp verstand, een snel bevattingsvermogen en een 
bepaald gevoel voor de richting, waarin hij de oplossing van de problemen 
moet zoeken. Hij is het voorbeeld van iemand die geleidelijk tegen zijn 
taak is "aangegroeid". Met dit al is hij niet de grote staatsman, die met hoofd 
en schouders boven de rest uitsteekt en die dus meer is dan de "primus in
ter pares".' Het combineren van het premierschap met de leiding van het 
departement van Binnenlandse Zaken was een vergissing gebleken en een 
les voor zijn opvolgers.

'Het oordeel over de onderscheidene bewindslieden nu moet nogal wat 
schakeringen vertonen. Nieuwelingen als de heren Van den Brink, In 't 
Veld, Witteman en Götzen leven nog op het krediet, hun bij hun benoe
ming verleend. Minister Vos, in 1946 wegens zijn ordeningsplannen in het 
middelpunt van de belangstelling, zou weinig méér gepresteerd hebben dan 
een tevergeefse greep op het particuliere vrachtvervoer per auto. 'Terugkeer 
in een nieuw kabinet schijnt hijzelf niet te ambiëren.' Drees en Fiévez had
den geen klagen over 'de ontvangst bij hun aanraking met de Kamers - en 
terecht'. Van Maarseveen was een kritischer bejegening ten deel gevallen, 
maar stond zijn mannetje. 'De heer Mansholt heeft de nodige aanvallen 
van de zijde van de agrarische specialisten in de Kamers te verduren ge
had', hetgeen niet betekende dat 'deze minister-boer' het slecht gedaan had. 
Het wees er eerder op 'dat hij tussen de behartiging van het algemeen en die 
van het agrarisch belang het juiste midden heeft weten te bewaren'. 
Beneden de parlementaire maat was 'de als mens zo beminnelijke' minister 
Van Boetzelaer gebleven. 'Een eigenaardig geval is het met de heer Gielen', 
wiens parlementaire optreden meer dan eens onbevredigende gevoelens 
achterliet. Zijn opvolger zou meer houvast moeten bieden en meer spirit
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moeten tonen. Jonkman viel 'vaagheid' en 'aarzeling' te verwijten. 'Be
twijfeld moet worden of zijn physieke toestand hem wel voldoende kracht 
laat voor de vervulling van zijn zware ambt.'

Wat opvalt in deze openhartige bespreking van de bewindslieden, is de 
prognostieke waarde. Géén van de 'afgekeurde' 'mannen-te-roer' zou na de 
verkiezingen in het kabinet terugkeren, in het geval Beel deels door het 
verloop van de formatie deels door zijn voorkeur voor de hoogste post in 
Indonesië.

De kiezer nam geen negatieve houding aan

De VVD behaalde 391.908 stemmen, hetgeen het zeteltal op acht bracht. Met 
circa 15.000 leden betekent dat een organisatiegraad van ongeveer 4%. 
Opvallend veel voorkeurstemmen mocht mevr. A. Fortanier-de Wit, note
ren: circa 10.000, terwijl R. Zegering Hadders in de kieskring Assen alleen al 
6.802 voorkeurstemmen op zich uitgebracht zag. In het eerste geval mag 
wellicht gesproken worden van een schuchter begin van de vrouwen
emancipatie in de politiek, in het andere geval zal de regionale binding c.q. 
bekendheid een rol hebben gespeeld. Korthals sprak van een prachtige ze- 
telwinst: 'De politiek-vrijzinnige concentratie (...) heeft reeds nu de sympa
thie van brede lagen onzer bevolking.'194 De waarschuwende voorbeelden 
uit het buitenland hadden vele CPN-kiezers tot inkeer gebracht. De bestrij
ding van het communisme moest evenwel met de grootste kracht worden 
voortgezet, zij het zonder onderdrukkings-methoden waartegen de VVD 
principiële bezwaren had. De bevolking geestelijk weerbaar maken en so
ciale gerechtigheid nastreven zou meer zoden aan de dijk zetten. Verheugd 
constateerde hij dat de kiezers geen negatieve houding hadden aangeno
men door hetzij terug te keren naar de hoogtijdagen van de snipperpartij- 
tjes, hetzij door op de ARP te stemmen. Dat laatste kon voor die partij 'een 
vingerwijzing' zijn. Kwalijk was dat 'het zeer te veroordelen radio-stelsel in 
ons land aan onze politieke tegenstanders bij voortduring, en nu reeds ja
ren, de gelegenheid geeft over onze beginselen en over onze practische-poli- 
tieke arbeid te spreken in een zin, die de mensen van ons vervreemdt'.

Voor Oud, de kersverse politieke leider van de VVD, was het meest op
vallende 'de teruggang van het socialisme in zijn beide vormen: de extreme 
vorm van de CPN, de meer milde vorm van de PvdA'.195 Het socialisme als 
geheel had 5,15% verloren, hetgeen 13% van de aanhang beduidde. Er viel 
'aan het oprecht bedoelen van de leiding van de PvdA om uitsluitend de
mocratische wegen te bewandelen, geen ogenblik te twijfelen', maar het was 
'een illusie, dat socialisme en democratie op den duur zullen kunnen blij
ven samengaan'. Oud achtte de verzwakking van het communisme ten 
gunste van het democratisch socialisme 'een zeer gelukkig verschijnsel'. 
Zijns inziens was het socialisme over zijn hoogtepunt heen, ook in het bui
tenland, met name in Engeland. Het verlies aan rechts van de PvdA be
duidde 'de definitieve liquidatie van de doorbraak'. 'Men mag gerust con
stateren, dat de overgrote meerderheid der vroegere vrijzinnig-democraten 
heeft begrepen dat hun plaats in de VVD is.' De leidinggevende vrijzinnig-
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democraten in de PvdA waren 'thans min of meer officieren zonder leger'. 
De PvdA had geleidelijk aan het karakter van de vroegere SDAP gekregen. 
Haar verkiezingscampagne had onder meer het Colijn-tijdperk tot doelwit 
gekozen, maar dat zouden de VDB-ers zich óók moeten aantrekken, want 
Joekes c.s. hadden destijds mede de verantwoordelijkheid gedragen.

In het geringe succes van Welter en het fiasco van Feuilletau, gevoegd bij 
de marginale vooruitgang van de ARP, zag Oud 'een duidelijke aanwijzing, 
dat thans beproefd moet worden tot een zodanig Indië-beleid te komen, dat 
het mogelijk zal zijn met behulp van de VVD en de CHU een twee-derde 
meerderheid te verzekeren'. Een kabinet 'op belangrijk bredere basis' was 
geboden, hoewel de PvdA zich daarover 'niet zeer welwillend' uitgelaten 
had. Maar na de verkiezingsnederlaag en gelet op haar minderheidspositie 
in het parlement, was er geen reden voor 'socialistische progressiviteit'. 
Wel voor een vooruitstrevend sociaal beleid, hetgeen wat anders inhield 
dan socialistisch beleid. Oud eiste min of meer basis-verbreding en waar
schuwde bij mislukking van pogingen in die richting, niet terug te vallen 
op de basis van 1946. 'Een betere uitweg zal dan zijn het optreden van een 
extra-parlementair kabinet van breder samenstelling', hoewel hij geen 
voorstander van extra-parlementaire kabinetten was. 'Integendeel'. Na ver
wezen te hebben naar het befaamde en succesvolle extra-parlementaire 
kabinet Cort van der Linden (1913) en naar de eveneens zeer gewichtige ta
ken van het toekomstige kabinet, liet de strateeg de politieke dagorder uit
gaan, langs de weg van een parlementair kabinet, zo het kan, langs de weg 
van een extra-parlementair kabinet, zo het moet'.

De Communistische Partij van Nederland

De partij en haar program

De oorlog had tot op zekere hoogte de arbeidersmassa's in West-Europa 
geradicaliseerd. Per slot was de oorlog goeddeels met hun bloed, zweet en 
tranen uitgevochten. De herinnering aan de vooroorlogse verhoudingen 
met falende politici en massa-werkloosheid, maar ook de successen van het 
Rode Leger en de rol van de communisten in het verzet tegen de bruine ter
reur, begunstigden de electorale positie van de communistische partijen in 
West-Europa vlak na de oorlog. In tal van landen kregen ze ministerspos
ten. In Nederland bleef het bij een aanbod van één, ondergeschikt departe
ment, hetgeen de CPN verontwaardigd afwees. De verkiezingen van 1946 
gaven haar in zoverre gelijk, dat een ongekend percentage kiezers, 10,57, 
zijn stem op de CPN uitbracht. Vergeleken met bijvoorbeeld Frankrijk en 
Italië relatief weinig, maar voor Nederland was dit percentage een uniek 
hoogtepunt.

De CPN had conform het besluit van de Komintern al vanaf 1935 ge
streefd naar samenwerking van alle linkse krachten in één Volksfront, ge
richt tegen het fascisme.196 Kort tevoren waren de sociaal-democraten nog 
voor 'sociaal-fascisten' uitgescholden, geheel in lijn met de stalinistische
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leer dat de onvoorwaardelijke bestrijding van de sociaal-democratie en haar 
vakbonden, het voornaamste obstakel op weg naar de revolutie moest 
opruimen. Geen wonder dat de plotse koersverandering van de CPN weinig 
vertrouwen wekte, althans in Nederland waar de SDAP van meet af aan de 
scheidslijnen met de CPN fors en fel markeerde.

Gedurende en vlak na de oorlog had de CPN de doctrine van de natio
nale eenheid laten prevaleren boven het stalinisme. De CPN-top voelde 
niets voor een terugkeer naar het onvruchtbare isolement van voor 1940. 
Daarom ook bevorderde de CPN de oprichting van de Eenheids Vakcentrale 
(EVC) èn fusiebesprekingen met het NVV. Aanvankelijk had 'de moderne 
vakbeweging’ wel oren naar een vorm van samenwerking. De pogingen 
om met KAB en CNV tot een vakorganisatorische doorbraak te komen, wa
ren al snel mislukt. De confessionele organisaties wensten hun zelfstandig
heid en eigen identiteit te bewaren. Een fusie met de EVC zou de numerieke 
positie van het NVV tegenover beide confessionele bonden fors versterken. 
Daar kwam nog bij dat het NVV voor het overleg-model gekozen had ter- 
wille van de wederopbouw en in ruil voor geïnstitutionaliseerde medezeg
genschap op velerlei niveaus. Zijn geloofwaardigheid en machtspositie 
zouden ondergraven worden indien het niet bij machte was de arbeids- 
vrede te bewaren. De EVC daarentegen voerde onverkort de klassenstrijd en 
succesvolle stakingsacties zouden stellig onrust veroorzaken bij de NVV- 
leden. Pas in maart 1947 brak het NVV de fusieonderhandelingen definitief 
af, de maand waarin Truman zijn befaamde anti-communistische doctrine 
afkondigde. Het NVV voelde zich met 300.000 leden sterk genoeg om teza
men met de zgn. Uniebonden (NVV-KAB-CNV) en gesteund door de ver
wante politieke partijen de EVC te isoleren en te gaan bestrijden.

Anno 1991 kunnen nog maar weinigen begrijpen waarom het commu
nisme in W est-Europa, ondanks isolement en zelfs vormen van vervol
ging, zulk een aantrekkingskracht op zovelen bleef uitoefenen. Inmiddels 
kennen we de resultaten van de communistische experimenten in Oost- 
Europa en de USSR en die zijn in één woord catastrofaal voor de bevolking 
geweest. Althans zo lijkt het nu, vooral in vergelijking met de welvaartsex- 
plosie in 'de vrije wereld' en afgezien van de rampzalige gevolgen van deze 
eenzijdige verrijking van een déél van de wereld ten koste van de rest. Wie 
in Oost-Europa en de USSR de communistische prestaties beoordeelt naar 
hetgeen andere ontwikkelingslanden van de grond kregen, zal wellicht ge
nuanceerder oordelen. Of neem de VS, waar het verschil tussen puissant 
rijk en weerzinwekkend arm geen moment kleiner werd, ondanks alle de
mocratie en politieke belijdenissen van vrijheid en gerechtigheid. Maar 
goed, de vraag blijft waarom de CPN zulk een aantrekkingskracht kon uit
oefenen.

Daarvoor behoeven we niet terug te gaan naar de negentiende eeuw met 
zijn industrieproletariaat en paupers. Het verzet tegen de sociale wantoe
standen werd door o.a. Marx van een ideologie en heilsleer tevens, voor
zien. Belangrijker was de situatie tussen de beide wereldoorlogen, althans 
voor de kiezers van 1948. In West-Europa bracht de 'democratisering' als 
gevolg van de Eerste Wereldoorlog geen oplossing voor het sociale vraag-
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stuk. Ook niet in landen waar de sociaal-democratie deel uitmaakte van de 
regering. De crisis en de werkloosheid van de jaren dertig maakten dat pijn
lijk duidelijk. Daartegenover won de Sovjet-Unie aan prestige. De indu
strialisatie leek een gigantisch succes en dat alles in naam en ten voordele 
van de arbeidende klasse. Voor de communisten waren Rusland en de bol
sjewistische revolutie het lichtend voorbeeld, het socialistisch bolwerk in 
een vijandige, kapitalistische wereld, de onvoorwaardelijke verdedigster 
van de proletarische revolutie waar ook ter wereld, de hoedster van de we
reldvrede. Met minachting en afkeer zagen zij de sociaal-democraten eman
ciperen tot deel van de bourgeoisie, hetgeen zoveel als klasse-verraad be
duidde.

Had niet hun Internationale op het beslissende moment gemene zaak 
gemaakt met de oorlogshitsers en wapenfabrikanten? De Kommunistische 
Internationale zou in alles het tegendeel moeten zijn van de failliete socia
listische Internationale. In de Komintern gingen de afzonderlijke commu
nistische partijen letterlijk op, gereduceerd tot 'secties'. Zij schreef dwin
gend voor wat de partijen te doen stond. Een rigoreus centralisme, beli
chaamd in de Executieve in Moskou, smoorde elke 'nationalistische' of 
ideologische afwijking van de partijlijn, die gedicteerd werd door de ver
eerde bolsjewiki rond Lenin, later Stalin. Ook de CPN liet zich door de 
Komintern disciplineren. Vanaf 1930 kreeg de partij, hoewel volstrekt le
gaal, het karakter van een ondergrondse beweging, met veel geheimzinnig
heid en opgelegde geheimhouding omgeven. De leninisering en stalinise- 
ring zetten zich door. De partijleden verheugden zich over de geestdrift, die 
de films van Eisenstein en Poedovkin in het Westen teweeg brachten. De 
berichten over de repressie en terreur in de USSR werden eenvoudig niet 
geloofd en afgedaan als kapitalistische propaganda. Later konden de show
processen en repressie verdedigd worden als een noodzakelijke zuivering 
der gelederen met het oog op de onvermijdelijke confrontatie met het fas
cisme. Rusland had daardoor geen last gehad van een vijfde kolonne, ter
wijl vele westerse landen wèl schade ondervonden van landverraders. In 
de traditie van de klassenstrijd, bevestigd door de eigen waarneming van de 
werkelijkheid en begeesterd door de fabelachtige successen van het socialis
tisch vaderland, de USSR, nog eens onderstreept door de 'Helden van 
Stalingrad', ageerden de gestaalde kaders van de CPN voor de bevrijding 
van het proletariaat.

Ger Harmsen heeft een heldere omschrijving gegeven van het stali
nisme, welke voor een goed begrip van de CPN, van belang is.197 Funda
menteel achtte hij de combinatie van proletarisch verzet en onvoor
waardelijke trouw aan de Sovjet-Unie, met daarbinnen de volgende ele
m enten:
1. Het rechtvaardigen van de binnen- en buitenlandse politiek van de 

Sovjet-Unie zonder deze zelfstandig te analyseren, laat staan te kritiseren.
2. Het revolutionaire perspectief, nog steeds gevoed door de 'Verelen- 

dungstheorie', werd onverkort vastgehouden. Aangezien de sociaal-de- 
mocratie daar anders over dacht, moest zij als voornaamste obstakel voor 
de bevrijding van het proletariaat bestreden worden.
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3. De CPN belichaamde de voorhoede van het proletariaat. Wat de arbeiders 
werkelijk dachten of wilden bleef ondergeschikt aan wat zij zouden moe
ten denken en doen. Ook Lenin had toegegeven dat de arbeiders, aan hun 
lot overgelaten, geneigd waren tot opportunisme en verloochening van 
hun historische missie. Daarom moest de partij met haar kennis van de 
socialistische wetenschap, het enig juiste inzicht waarborgen. Een kloof 
tussen 'sollen' en 'sein' was hiervan het onvermijdelijke gevolg.

4. De neiging tot 'arbeiderisme', gepaard gaande met anti-intellectualisme.
5. Op grond van het marxisme-leninisme werd een ideologische eenheid op 

het gehele terrein van de cultuur, wetenschap en politiek afgedwongen. 
Dat leidde soms tot een omkering in de verhouding van theorie en prak
tijk en dwong tot theoretische aanpassingen, c.q. het herschrijven van de 
geschiedenis als de politiek een andere wending nam.

6. Het bestuurlijk centralisme werd zover gedreven dat de oppositie bij 
voorbaat weinig kans maakte. Fractievorming gold als een misdrijf en 
afwijkende opvattingen konden uitgelegd worden als symptomen van 
het binnendringen van de klassevijand in de partij.

7. Door zogenaamde 'cellenbouw' in massa-organisaties diende de commu
nistische invloed organisatorisch gevestigd en verankerd te worden.

8. Het moreel vernietigen van dissidenten of socialisten, veelal met behulp 
van de 'agenten-theorie', d.w.z. dat de klassevijand permanent doende 
was 'agenten' te werven in de communistische gelederen. De omgang 
met andersdenkenden kon zich op deze wijze tegen de betrokkene keren. 
Lasteren, ja, elk middel was geoorloofd om de vijand moreel te breken. 
De aanval van De Waarheid op Koos Vorrink mag een schoolvoorbeeld 
heten van dit element van het stalinisme.
Tot zover de karakteristiek van het stalinisme in de CPN. Na zijn oppo

nenten uitgeschakeld te hebben, nam Paul de Groot wederom de leiding op 
zich. Op het kerstcongres van 1947 liet hij de doctrine van de nationale een
heid weer los en werd de bestrijding van de sociaal-democratie, 'stoottroep 
van de reactie', weer opgevat. Tegelijkertijd kondigde hij een zuivering aan, 
omdat oude verbindingen tussen verzetslieden de klassevijand mogelijk
heden tot infiltratie boden. De CPN wees de Marshall-hulp af, conform de 
directieven van de Komintern. De partij ontwierp een eigen 'welvaarts- 
plan' bij wijze van alternatief. Dat plan eiste onverkorte handhaving van 
de soevereiniteit en sprak zich uit tegen de Europese integratie. Voorts zou 
Nederland zich economisch op Oost-Europa moeten oriënteren, hetgeen 
geheel zou passen in onze handelstraditie. Ten slotte bevatte het plan een 
pakket eisen om de levensomstandigheden van de werkende klasse aan
zienlijk te verbeteren. Lokale Welvaartscomité's moesten vorm geven aan 
deze actie, die overigens niet zou aanslaan.

Naarmate de spanning tussen Oost en West toenam, raakte de CPN meer 
geïsoleerd en werd zij feller bestreden. Isolement en bestrijding bevorder
den binnen de CPN een elite-sfeer. In alle opzichten, moreel, wetenschappe
lijk en cultureel, waanden de CPN-leden zich superieur. Met de Russen aan 
de Elbe voelde het Westen zich bedreigd, de CPN daarentegen gesterkt. Paul 
de Groot bemoedigde zijn slinkende aanhang met apodictische uitspraken
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als: '(...) voor er tien jaar verstreken zullen zijn, zal de communistische par
tij in ons land de regeermacht uitoefenen, in samenwerking met alle eer
lijke vertegenwoordigers van het werkende volk’. Vooralsnog verloor De 
Waarheid steeds meer abonnees, kampte de EVC met verdeeldheid en le
denverlies en bleef de verhoopte sociale onrust uit. De CPN met de bekende 
verzetsman Gerben Wagenaar als enige lijstaanvoerder, stond in de verkie
zingsstrijd totaal alleen, door alle partijen fel bestreden en door minister 
Gielen (KVP-OKW) uitgesloten van radiozendtijd. De andere partijen kre
gen speciaal ten behoeve van hun verkiezingspropaganda wèl extra zend
tijd.

De Beginselverklaring van de CPN, geheel in marxistisch jargon en 
plechtstatig, zo niet gezwollen van toon, bevatte passages als:198

'Haar strijd tegen de kapitalistische klasse is de drijfkracht van de mo
derne geschiedenis van ons land. Zij was en is de motor in de strijd voor so
ciale en politieke hervormingen, voor democratie en nationale onafhanke
lijkheid tegen het binnen- en buitenlandse fascisme.

In het huidige tijdvak vindt, zoals Marx en Engels voorzien hebben, een 
ontbindingsproces plaats in de top van de samenleving, waarbij tengevolge 
van de concentratie van de productie grote groepen ondernemers van de 
grote trusts afhankelijk worden. Zij worden tot functionarissen van het 
groot-kapitaal verlaagd.

De arbeidersklasse is geroepen alle door het groot-kapitaal onderdrukte 
krachten van ons volk rondom zich te verzamelen en voor te gaan op de 
weg van de vooruitgang.

Zij is de spil van de krachten der verlichting tegenover de krachten der 
duisternis. De ervaring heeft bewezen dat de arbeidersklasse in de moderne 
tijd de beslissende factor in de natie is.

Zij wordt, volgens de omschrijving van Marx en Engels, "zelve tot de na
tie", waarvan zij de historische tradities voortzet en het opwaartse streven 
belichaamt.

De arbeidersklasse is de klasse die de toekomst in haar handen draagt.

De doelstelling van de Communistische Partij van Nederland 
Het einddoel van de Communistische Partij van Nederland is de sociali
satie der voornaamste productiemiddelen, om zodoende te komen tot een 
planmatige verdeling der goederen, d.w.z. de voorwaarden te scheppen 
voor de omvorming van de kapitalistische maatschappij in een communis
tische.

Zij streeft naar de afschaffing van de dictatuur van het kapitaal en naar de 
invoering van een staatsvorm, die de uitoefening van de macht door de ar
beidersklasse verzekert, teneinde in bondgenootschap met de werkende boe
ren, de middenstand en de intellectuelen, de weerstand van de reactie te 
breken.

Dit tijdvak van overgang wordt door de meesters van het socialisme van 
oudsher omschreven als: de dictatuur van het proletariaat.

Als gevolg van de toenemende welvaart en geestelijke verheffing zal de 
ontwikkeling zich dan voortzetten naar de communistische maatschappij,

106



De Communistische Partij van Nederland

waarin "een ieder naar zijn vermogen werkt en naar zijn behoeften ont
vangt".

Dit zal een maatschappij zijn van overvloed en geluk voor allen. De ar
beid wordt inplaats van een noodzaak in de strijd om het bestaan een eerste 
levensbehoefte en een bron van levensvreugde. Ieder mens zal zijn geeste
lijke gaven tot volledige ontplooiing kunnen brengen.

De Communistische Partij van Nederland bestrijdt alle rassenvooroorde
len. Zij onderhoudt broederlijke betrekkingen met de volkeren van alle 
landen, ongeacht hun ras of huidskleur. Zij verdedigt het beginsel van de 
vrijheid en onafhankelijkheid der volkeren.

Zij wijst elke vorm van koloniale overheersing af, erkent het recht der 
koloniale volkeren om een zelfstandige staat te vormen en ondersteunt de 
strijd, die zij daarvoor voeren.

De Communistische Partij van Nederland maakt het volk bekend met de 
grootse overwinningen van het socialisme, behaald door de Commu
nistische Partij van de Sowjet-Unie (Bolsjewiki), waardoor de superioriteit 
van de beginselen, die zij voorstaat, bewezen wordt. De Sowjet-Unie is het 
eerste land, waar het socialisme gevestigd is; zij is de vriend en de bond
genoot van alle democratische en vooruitstrevende krachten ter wereld.

De Communistische Partij van Nederland is opgebouwd op de grondslag 
van het democratisch centralisme. Politieke eenheid, die de voorwaarde is 
voor de strijdbaarheid van de partij is onontbeerlijk. Alle besluiten worden 
na een volkomen vrije discussie genomen, maar wanneer eenmaal de be
sluiten bij meerderheid of algemeenheid van stemmen zijn genomen en de 
politiek is vastgesteld, zijn zij voor allen bindend en moeten allen, journa
listen, schrijvers, sprekers en parlementaire vertegenwoordigers dezelfde 
politiek verdedigen.

Inbreuk op de discipline kan van niemand geduld worden.
Zij wil dat de welvaart planmatig wordt georganiseerd, dat de planmatig 

geleide Nederlandse productie gericht is op de bevrediging van de behoeften 
der Nederlanders en op de voortdurende verhoging van hun levenspeil.

De angst voor ouderdom en ziekte zal niet meer bestaan. De jeugd zal een 
onbezorgd en gelukkig leven tegemoet gaan, waard om geleefd en genoten 
te worden, waard om voor te werken en te strijden.

Voor zulk een toekomst,
Werkers van Nederland verenigt U!'

De campagne

De CPN probeerde in haar verkiezingscampagne vooral kiezers bij de PvdA 
weg te halen. In een drietal artikelen nam De Waarheid het verkiezings
program van de PvdA onder handen.199 De 'loyale uitvoering van het 
Marshall-plan' zou betekenen dat 'de PvdA zich bij voorbaat neerlegt bij de 
inmenging van Washington in onze binnenlandse zaken. Het houdt in dat 
zij voorwaarden aanvaardt, die het einde van onze zelfstandigheid beteke
nen.’ Aan de hulp zouden bovendien geheime voorwaarden verbonden 
zijn, zoals de devaluatie van de gulden. 'Een radicale politiek van zich uit-
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breidende welvaart' zou weinig voorstellen nu de PvdA zich niet uitsprak 
over het loonpeil. 'Blijkbaar vindt zij de huidige lonen voldoende?’ 
'Beheersing van de huren in verhouding tot het loon- en prijspeil en in 
overeenstemming met de waarde van de woning', zou een ingewikkelde 
aankondiging van huurverhoging beduiden, zoals Drees al duidelijk had 
gemaakt. Drees en Van den Brink hadden bovendien afschaffing van de 
subsidies op de eerste levensbehoeften beloofd. Van de beloofde werkloos
heidsbestrijding kwam ook al weinig terecht. Had Drees niet gezegd met 
massale werkloosheid te rekenen tenzij velen 'de noodzaak van emigratie' 
inzagen? 'Hij dacht zeker, laat ze maar gaan, dan hoeven we ons geen kop
zorg te maken over hun koopkracht.'

De vredes- en veiligheidspolitiek van de PvdA waren slechts loze woor
den. 'Zij bereidde de actie van de 20-ste Juli 1947 voor, zij keurde de oorlog 
goed, zij leverde door haar steun aan de betreffende wetten de mannen en 
het geld voor die veroveringsoorlog.' De PvdA-leiders keurden zowel de 
oorlogsbegroting van 1947 als die van 1948 goed. 'In 1948 betalen wij dus bij
kans zes keer zoveel voor oorlogsdoeleinden als in 1939. Het verschil tussen 
1939 en 1948 is in de eerste plaats, dat we toen wél bedreigd waren, nu niet. 
En in de tweede plaats, dat Nederland toen rijk was en nu arm.' Had 
Vorrink zelf lang voor de oorlog niet in een ontwapeningsrapport van de 
SDAP gezegd dat 'versterking van de bewapening niet de vrede dient, maar 
de komst van de oorlog versnelt’? De PvdA had meegewerkt aan een 
Grondwetsherziening, 'waardoor onze jongens langs legale weg de oorlog 
werden ingestuurd. Zij keurde de verlenging van de diensttijd goed. Zij was 
de meest ijverige verdedigster van het militaire pact van Brussel, dat ons in 
een oorlogsblok tegen de Sowjet-Unie brengt, dat ons reusachtige militaire 
verplichtingen oplegt en ons leger aan het opperbevel van buitenlanders 
uitlevert.' Maar het feit dat Koos Vorrink die eens voor ontwapening 
pleitte, nu bewapeningseisen stelde, die zelfs door de 'reactionaire legerlei
ding' belachelijk werden gemaakt, stelde in elk geval 'het streven van de 
PvdA naar wereldvrede' in het juiste licht. Dat streven der PvdA-leiders 
'wordt verder gekenmerkt door een wilde haatzaai-campagne tegen de vol
keren in Oost-Europa en in het bijzonder tegen de Sowjet-Unie. Zoals be
kend ging de PvdA zover in haar blinde woede, dat zij haar "vredesactie" 
kracht bijzette door Amerika aan te bevelen, atoombommen te gooien op de 
voornaamste steden van de Sowjet-Unie'. Neen, de PvdA-leiders hadden 
het spoor van Troelstra c.s. verlaten, die onophoudelijk voor ontwapening 
geageerd hadden.

Indonesië vormde 'het meest treurige hoofdstuk uit de korte geschiede
nis van deze partij'. De leiders van de PvdA hadden zich bevlekt 'met de 
schande van de koloniale oorlog, (...) alle grondslagen van de socialistische 
arbeidersbeweging' verloochend 'toen zij het pad van gewapend geweld' be
traden. Een correspondent van Het Parool had op 17 juni geschreven dat 
onder medeverantwoordelijkheid van de PvdA in Indonesië het kapita
lisme ruim baan kreeg, progressieve figuren uit de leidende functies wegge
drukt werden, de rechtszekerheid enkel voor de 'big business' gold, voor de 
Nederlandse en Chinese kapitalisten en minister Neher (PvdA) op diplo-
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maten als Van Vredenburch en Riphagen wedde, wier optreden het laatste 
restje vertrouwen bij de Republiek weggenomen had. Had de PvdA in haar 
congres-resolutie van 16 augustus 1947 niet geëist 'dat de eenmaal erkende 
territoriale omvang van de Republiek Indonesia en haar eigen politiek le
ven niet worden aangetast door militaire bezetting'? Nadien kreeg de 
Republiek het Renville-verdrag opgedrongen, waardoor zij tweederde van 
haar gebied op Java verloor. Wie propaganda maakte voor volkstemmin- 
gen, zoals de PvdA in dezelfde resolutie bepleit had, werd 'in het gehele 
door generaal Spoor bezette gebied gearresteerd en neergeknuppeld'. Hoge 
vertegenwoordigers van de Republiek waren in Batavia gearresteerd en 
waar de PvdA 'een interim-regering in samenwerking met de Republiek' 
verlangd had, had Van Mook eenzijdig zulk een regering ingesteld met 
zichzelf aan het hoofd en aan hem verantwoording verschuldigd. 'Zo ruimt 
minister Jonkman koloniale verhoudingen op!' De PvdA wenste ook de 
demobilisatie in gang te zetten. 'Er werd niets gedemobiliseerd. Integendeel, 
onlangs werd bericht, dat zelfs de 7-December-divisie, die volgens belofte na 
twee jaar diensttijd dit jaar terug zou moeten keren, nog tot volgend jaar zal 
blijven! Alles onder verantwoordelijkheid van de PvdA-ministers Jonk
man, Neher, Drees enz.'

In september 1946 had Vorrink de troepenverscheping kunnen verhinde
ren door zijn stem te onthouden, samen met de CPN, aan de benodigde 
Grondwetswijziging. 'En met de troepenverscheping begon de ellende van 
de koloniale oorlog! Daarna kwam de slachting op Zuid-Celebes, de 20-ste 
Juli, de dood van talloze Nederlandse jongens, de dodentrein van Bondo- 
woso, de koloniale terreur in zijn hele afschuwelijke omvang. En voor al 
deze schanddaden is de PvdA-leiding rechtstreeks verantwoordelijk. Om 
maar niet te spreken over de milliarden, die weggegooid werden aan het 
koloniale avontuur, dezelfde milliarden waarvoor hogere lonen en pen
sioen betaald hadden kunnen worden, waarmede Nederland er bovenop ge
holpen had kunnen worden. Indonesië is de proefsteen voor het socialisme 
van de PvdA geworden en nimmer heeft een leiding ellendiger gefaald, 
nimmer heeft zij schandelijker verraad gepleegd aan de principes waarvoor 
zij ook nu nog zegt te strijden. En alleen daarom al kan geen oprechte 
socialist zijn stem aan deze partij geven.'

Het uitkomen van Welter met een eigen lijst maakte de scheuring in het 
katholieke kamp tot een feit. 'Hij is een nieuw bewijs van de toenemende 
verscherping der tegenstellingen onder de bourgeoisie, die in de huidige tijd 
met, voor haar, onoplosbare problemen worstelt. (...) Welter, een der rijkste 
mannen van Nederland, vertegenwoordigt voornamelijk het suiker-kapi- 
taal op Java, dat tot nu toe de zwaarste klappen van de Indonesische revolu
tie heeft gekregen.' Beel en Romme zouden voor de Rijkseenheid-aanhang 
de kwaaie pieren zijn, omdat zij 'de suikerbelangen der Nederlandse kapita
listen aan zekere Amerikaanse bjelangen in Indonesië' ondergeschikt ge
maakt hadden. Romme verloor met de dag aan populariteit, zowel bij 
rechts als links in de partij. De kleine boeren en arbeiders hadden 'steeds 
meer te lijden van de regeringspolitiek, waarvan iedereen weet dat zij door 
Romme wordt voorgeschreven'. Wijzend op enige KVP-kamerleden, die
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geen verkiesbare plaats gekregen hadden, zouden 'ook andere, de dictator 
Romme onwelgevallige personen, de ezelstrap' gekregen hebben. 'Het komt 
ons voor, dat de ster van prof. Romme aardig begint te verbleken en dat 
waarschijnlijk zijn leiderschap van de KVP spoedig achter de rug zal zijn'.

Het optreden van Welter zou bewijzen dat het 'ook van kerkelijk stand
punt niet verboden' zou zijn als katholieken op een andere lijst dan die van 
de KVP stemden. 'De koloniale suiker-kapitalisten kunnen op deze wijze 
zonder door geloofsbezwaren gehinderd te worden, hun belangen waarne
men. Waarom zouden de katholieke arbeiders, kleine boeren en midden
standers dit dan op hun beurt niet doen?' Romme noch Welter, maar de 
CPN verdedigde immers hun belangen. Het was immers Romme, die de 
lonen verlaagde en de prijzen omhoog joeg om de ondernemers grotere 
winst te bezorgen. 'Zullen Romme of Welter de katholieke moeders hun 
zonen teruggeven? Romme heeft ze erheen gestuurd en Welter wil hen 
steeds meer laten vechten.' 'Om van Jonker van Naters der PvdA maar niet 
te spreken, die in alle opzichten de politiek van Romme heeft gevolgd en 
als het ware bij hem op schoot zit.'200

Ondanks anti-communistisch offensief

'Acht zetels voor de CPN' zo kopte De Waarheid daags na de verkiezin
gen.201 Met 381.997 stemmen bleef de partij zo'n 120.000 achter op het resul
taat van 1946. De partij telde ongeveer 50.000 leden, hetgeen een organisatie
graad van circa 13% beduidde. 'Verdeeldheidspolitiek der PvdA kost haar 
twee zetels.' 'Reactie in het parlement versterkt.' 'Amsterdam blijft rood.' 
Zo vatte het blad de uitslag samen. 'Het door Amerika in de gehele wereld 
gedreven reactionnaire offensief heeft in ons land een verschuiving naar 
rechts teweeg gebracht. Welter is in de Tweede Kamer gekomen als een ver
sterking van de katholieke reactie. En de demagogie van de partij van Oud 
heeft haar een zekere winst bezorgd.’ De PvdA 'heeft zich bij deze verkie
zingen als voornaamste doel gesteld het communisme een onherstelbare 
klap te geven. Vorrink voorspelde dat de CPN gehalveerd zou worden. De 
PvdA heeft haar onvruchtbare en anti-socialistische politiek zelf met een 
verlies van twee zetels moeten bekopen (...).' '(...) het resultaat van de poli
tiek van Vorrink is niets anders dan winst voor de reactie en schade voor de 
werkende bevolking (...). De spil van het front, Amsterdam, heeft prachtig 
stand gehouden. Onze Partij komt met ere uit de strijd. Zij heeft het bewijs 
geleverd, dat zij geen conjunctuur-partij is, maar dat zij op stevige gronden 
staat. De huidige depressie is van voorbijgaande aard. De komende tijden 
zijn vol spanning. Onze Partij heeft in deze verkiezing juist de terugslag 
ondervonden van de paniek die bij de kapitalistische klasse in ons land en 
de onder haar invloed staande bevolkingslagen door de enorme successen 
van het socialisme in Oost-Europa is teweeg gebracht', aldus het commen
taar.

Gerben Wagenaar toonde zich niet tevreden met de uitslag.202 De terug
gang was zijns inziens het gevolg van 'het anti-communistisch front van 
alle partijen met aan het hoofd de PvdA'. Hij beklaagde zich over de onge-
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lijke propaganda-mogelijkheden. Terwijl alle partijen 'dag en nacht' de ra
dio gebruikten voor hun verkiezingscampagne, had de CPN niet één mi
nuut gekregen. Gevraagd naar de uitwerking van de uitslag voor de wer
kende bevolking, luidde zijn antwoord: 'Vast staat, dat wat voor een rege
ring ook, met of zonder de PvdA, een rechtse regering zal zijn. De uitwer
king (...) zal overeenkomstig zijn: verdergaande verslechteringen. Een eer
ste voorbeeld is reeds aanwezig. De afwijzing van de Amsterdamse begro
ting, een vermindering van acht millioen der uitgaven, zal op de werkers 
worden verhaald. (...) Er zullen aanvallen op het levenspeil der werkers 
worden gedaan. Dit zal strijd ten gevolge hebben. In deze strijd zullen de ar
beiders hun eenheid vinden. Ook in Nederland zal de regering voor oorlog 
en nieuw fascisme spoedig plaats moeten maken voor een democratische 
regering.'

Alles bijeen maakte de CPN noch gedurende de verkiezingsstrijd noch na 
de verkiezingsuitslag de indruk ook maar enigszins aangeslagen te zijn 
door de felle bestrijding van alle overige partijen. Inderdaad had de partij 
'averij' opgelopen, maar met acht zetels bleef zij een middelgrote partij. 
Vernietigend kon de nederlaag moeilijk genoemd worden. En daarop had
den de andere partijen min of meer gerekend.

De Staatkundig-Gereformeerde Partij

Dominee J.H. Kersten was de stuwende kracht achter de oprichting en groei 
van de SGP (1918). Kersten zag in de ARP kiemen van verval en ont
kerstening omdat 'de overheidspersonen niet [meer] direct aan het 
"Woord" gebonden werden'.203 Het samengaan van roomsen en gerefor
meerden in de zgn. rechtse coalities was de zwaar-gereformeerden een gru
wel, nog verergerd door Kuypers uitlating dat RKSP en ARP 'stoelen op één 
wortel des geloofs'. De katholieken belichaamden de anti-christ en hun 
triomfalistische en massale manifestaties na de Eerste Wereldoorlog veront
rustten de zwaren zeer. De SGP noemde zichzelf een theocratische partij en 
'streeft naar een regering van ons volk geheel op de grondslag van de in de 
Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods en staat mitsdien voor de 
handhaving van het onverkorte artikel 36 der Nederlandse Geloof-belij- 
denis’. Dat artikel eiste van de overheid 'om te weren en uit te roeien alle 
afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de anti-christ te gronde te 
werpen', waarmee allereerst de kerk van Rome werd bedoeld. Voorts had 
de overheid als dienaresse Gods de plicht ordenend en bestraffend op te 
treden 'opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het 
alles met goede ordinantie toega'. Met dergelijke beginselen volgde de SGP 
Calvijn, die de overheid tot de 'uiterlijke hulpmiddelen door welke God 
ons tot de gemeenschap met Christus nodigt en in haar houdt’, rekende. 
Overigens bevatte het SGP-program na de Tweede Wereldoorlog niet meer 
de verwijzing naar artikel 36.

Tot de kenmerkende programma-punten rekenen we het strafbaar stellen 
van de ontheiliging van Gods naam en dag; 'de Staatsloterij zonder eenigen
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overgang af te schaffen'; 'in alle samenkomsten te verbieden het verbreiden 
van beginselen, die de eere Gods en het gezag der overheid aanranden'. De 
SGP verzette zich tegen lijkverbranding, abortus en euthanasie. Zeer om
streden, geleidelijk aan ook in eigen kring, was haar verzet tegen vaccinatie, 
waardoor enige polio-explosies vele slachtoffers maakten: 'zij dwinge echter 
niet tot een kunstbewerking aan den lijve (geen vaccinatie dus) waardoor 
én de vrije beschikking over eigen lichaam én over dat zijner kinderen én 
de vrijheid der conscientiën wordt gekrenkt'. 'Onwettige dwang der con- 
scientie harer onderdanen door de overheid wordt ook uitgeoefend door de 
sociale wetten, in 1913 door H.M. de Koningin uitgevaardigd, wier uitvoe
ring God verhoede, zoowel als hare uitbreiding. De SG-Partij protesteert te
gen verplichte verzekering en wapent zich tegen uitbreiding.’ Vaccinatie en 
verplichte verzekeringen waren uitingen van menselijke hoogmoed, want 
niets geschiedde bij toeval, maar alles door Gods voorzienigheid. Voorts 
wees de SGP stakingen als strijdmiddel af, eiste zij ruim baan voor het parti
culiere initiatief, wederinvoering van de doodstraf en wenste zij geen 
vrouwenkiesrecht, dat strijdig zou zijn met hun roeping. Ook van de 
Europese integratie moest zij niets hebben, omdat zulks de invloed van 
Rome en het humanisme sterk bevorderde ten detrimente van het werk 
der Reformatie.

De aanhang van de SGP bestond voornamelijk uit zwaar-gereformeerde 
kleine boertjes, landarbeiders, kleine zelfstandigen en ambachtslieden. Hun 
afkeer van elk modernisme, verwereldlijking en de zondige wereld maakte 
hen tot achterblijvers in de overigens zo geslaagde emancipatie van de gere
formeerden, die zelfs oververtegenwoordigd raakten in de elites en onder
vertegenwoordigd in de laagste sociale stratificatie. Kersten was de man die 
hen organiseerde, politiek, godsdienstig en sociaal, - een soort mini-Kuyper. 
De Nacht van Kersten (1925) bevestigde zijn gezag definitief. Met behulp 
van de linkerzijde en de CHU wist hij het kabinet-Colijn ten val te brengen 
door zijn voorstel het gezantschap bij de paus op te heffen. Dominees maak
ten de dienst uit in de SGP, conform hun dominerende en centrale plaats in 
de gemeenschap van zwaar-gereformeerden. Smalend werd de SGP wel 'het 
achterlicht van protestants-christelijk Nederland, een optocht van domi- 
noïde figuren; een openluchtmuseum vol herinneringen aan de 19e eeuw' 
genoemd. Direct na de oorlog werd Kersten uit de Kamer weggezuiverd we
gens zijn gedragingen gedurende de oorlog. Bij de kandidaatstelling voor de 
verkiezingen van 1948 wilde een aantal leden hem nomineren voor een 
plaatsy hetgeen tot een intern conflict leidde. Uiteindelijk kwam Kersten 
niet op de SGP-lijst terecht.

Partijvoorzitter Zandt voerde de lijst aan, gevolgd door ir. C.N. van Dis. 
Zandt was 68 jaar oud en had aan de Rijksuniversiteit te Utrecht gestudeerd. 
Hij was Nederlands Hervormd predikant. De SGP behaalde 116.934 stem
men, goed voor twee zetels. Met zo'n 10.000 leden kende zij dus een organi
satiegraad van circa 11,5%.
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De lijst-Welter

Over de lijst-Welter kunnen we kort zijn. Ch.J.I.M. Welter had in Indië 
carrière gemaakt als ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur, algemeen se
cretaris van het Gouvernement en lid van de Raad van Nederlands-Indië. 
Colijn zocht hem aan als minister van Koloniën in zijn eerste kabinet, dat 
struikelde over de kwestie van het gezantschap bij het Vaticaan. Van 1937 
tot 1941 bekleedde hij wederom dit ambt en het was onder zijn verantwoor
delijkheid dat het kabinet-Colijn-IV besloot de motie-Soetardjo voorlopig te 
negeren en later in afwijzende zin te beantwoorden, hetgeen enorme teleur
stelling teweeg bracht bij alle nationalisten in Indonesië. De collaboratie van 
Soekarno, Hatta e.a. met de Japanners is wel in verband gebracht met de 
botte en starre weigering om een dialoog aan te gaan over de onafhanke
lijkheid van Indonesië in de verre toekomst. De motie sprak van een ter
mijn van tien jaar voor het verkrijgen van de onafhankelijkheid!

Welter behoorde tot de leidende figuren van het Comité-Rijkseenheid, 
dat de buitenparlementaire oppositie tegen het 'Indië-beleid' van het kabi- 
net-Beel aanvoerde. Dat bracht hem in conflict met de partijleiding van de 
KVP. Hoewel Welter bereid was het beginsel- en verkiezingsprogram van 
de KVP te onderschrijven, zij het met handhaving van zijn opvattingen in
zake Indonesië, zag het bestuur van de KVP in dat laatste een onoverkome
lijk beletsel voor een KVP-kandidatuur. Welter stichtte hierop het Voor
lopig Katholiek Comité van Actie en richtte zich met een manifest tot het 
Nederlandse volk. Bovendien besloot hij met een eigen lijst deel te nemen 
aan de verkiezingen.

De kernpassages van het manifest waren: de verdediging van 'de zede
lijke grondslagen van de Katholieke godsdienst en zijn cultuur'; 'een in
grijpende vermindering van de overheidsbemoeienis (...) en vrije ontplooi
ing van het particulier initiatief'; 'Nederland en zijn overzeese gebiedsde
len door een in moderne vorm aan de tijdsomstandigheden aangepast wer
kelijk staatsverband zullen moeten blijven verbonden onder het wezenlijk 
gezag van de Kroon’; 'het bestrijdt een coalitie tussen KVP en PvdA op de 
principiële grond, dat de diepste beginselen dier partijen onverenigbaar zijn 
en het bestrijdt de coalitie ook op practische gronden, omdat zij geleid heeft 
tot materiële ellende voor ons volk en de KVP belemmert in de daadwerke
lijke uitvoering van haar program tot schade van de belangen der volkeren 
van het Koninkrijk'.

Het manifest eindigde met de verzekering dat 'de hoger vermelde doel
stellingen hartelijke instemming hebben van duizenden katholieken’. 
Aangezien de KVP-leiding niet bereid was de voorstanders van deze doel
stellingen de ruimte te geven om langs democratische weg binnen die partij 
hieraan uiting te geven, hadden Welter c.s. besloten zelfstandig aan de ver
kiezingen deel te nemen. Uiteraard kreeg Welter ook radio-zendtijd toege
wezen, hetgeen tot een incident leidde. Volgens de lezing van Welter c.s. 
had hij recht op een kwartier zendtijd. Nadat hij eerst zes minuten gespro
ken had zonder dóór te komen, begon hij opnieuw. Desondanks werd hij 
enkele minuten later letterlijk uitgeschakeld. Onmiddellijk stuurde Welter
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gelijkluidende protest-telegrammen naar minister Gielen; de voorzitter van 
de Radio-raad, prof. Gerbrandy en de voorzitter van de KRO, prof. Kors.

Welter negeerde het episcopale vermaan en mikte vooral op de meer be
houdende katholieken, die grote moeite hadden met het rooms-rode beleid 
en doorgaans óók met het dekolonisatieproces. Uiteindelijk wist Welter 
62.376 stemmen te verzamelen, vermoedelijk aanzienlijk minder dan hij 
gehoopt had. Na de verkiezingen stichtte hij een eigen partij: de Katholieke 
Nationale Partij (KNP) met hemzelf als voorzitter. Ook Welter behoorde 
met zijn 68 jaar tot de veteranen in de politiek, die na de oorlog de dienst 
uitmaakten. Trouwens, destijds kwamen enkel mensen van 30 jaar en 
ouder in aanmerking voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer, dat een 
schadeloosstelling van ƒ6000 per jaar opleverde. De kiesgerechtigde leeftijd 
was 23 jaar. Hoe serieus destijds de kiezers hun stemplicht opvatten, bleek 
uit het bericht dat 'een 74-jarige dame die zich door een dokter had laten 
keuren, of zij wel kon gaan stemmen dood voorover viel op de tafel, terwijl 
de voorzitter haar het stembiljet overhandigde’.204
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HOOFDSTUK II
DE FORMATIE VAN HET KABINET-DREES-VAN 
SCHAIK

P. F. Maas

Inleiding

Tot de belangrijkste en in veel opzichten beslissende momenten in het 
staatkundig leven van Nederland, behoren stellig de kabinetsformaties. Dan 
wordt in grote lijnen het beleid voor de komende jaren vastgelegd. De par
tijen heroverwegen hun onderlinge verhoudingen. Zij stellen zich de vraag 
of deelneming met een of meer andere partijen aan de regering program
matisch en electoraal profijtelijk zal zijn. Was de samenstelling van een ka
binet ooit een koninklijk prerogatief, sedert de doorwerking van het parle
mentaire stelsel én de partijvorming, oefenden de partijleiders in toene
mende mate invloed uit op zowel het program als de samenstelling van het 
toekomstige kabinet. Vooral de motie-Deckers (1939), waardoor het laatste 
kabinet-Colijn onmiddellijk na zijn optreden ten val werd gebracht, beves
tigde en bestendigde de ultieme macht van de partijleiders en van het par
lem ent.

Daarnaast behield het staatshoofd een belangrijke functie bij de vorming 
van kabinetten. De formateur c.q. informateur ontvangt zijn opdracht van 
het staatshoofd. Bij de keuze van de persoon behield het staatshoofd zich 
het recht voor om desnoods van de adviezen af te wijken. De benoeming 
geschiedde bij herhaling 'naar welgevallen'. Voorts boden de verdeeldheid 
onder de partijleiders of meningsverschillen binnen één partij veelvuldig 
de ruimte voor min of meer willekeurige beslissingen. Het handelen van 
het staatshoofd bij kabinetsformaties wordt niet of onvoldoende gedekt 
door de ministeriële verantwoordelijkheid. Immers, geen enkele demissio
naire minister zal of kan de verantwoordelijkheid nemen voor beslissin
gen, welke program, grondslag of samenstelling van het toekomstig kabinet 
raken.

Voorts bleef de formatie ook na de Tweede Wereldoorlog het werk van 
een zeer beperkte groep politici, die aan het staatshoofd de arbitrage overlie
ten. Dat had het voordeel dat zij zich pas in een laat stadium behoefden te 
binden. Zij behielden een grote mate van bewegingsvrijheid zonder rechts
treekse verantwoordelijkheid, hetgeen bijzonder aanlokkelijk voor hen was

121



Hoofdstuk II De formatie van het kabinet-Drees-Van Schaik

en tot de verbeelding sprak. Uiteraard verschilden de politici in de mate, 
waarin zij daadwerkelijke invloed op het verloop van de formatie konden 
uitoefenen. Niet alleen de omvang van de fractie of de verkiezingsuitslag 
bepaalden hun mogelijkheden, maar ook persoonlijke kwaliteiten èn de re
latie met het hof. Het feitelijk verloop van de formatie en de beweegrede
nen van de hoofdrolspelers onttrekken zich goeddeels aan de waarneming 
van de kiezers en voor het overgrote deel ook aan die van de gekozenen.

Pas wanneer een formatiepoging geslaagd is, wordt in de Kamer tot op 
zekere hoogte publieke verantwoording afgelegd. Tot op zekere hoogte, 
omdat de 'winnaars' van het formatiegevecht geen enkel belang hebben bij 
volledige opening van zaken, integendeel. De 'verliezers' zijn doorgaans 
onvoldoende geïnformeerd of gedurende de formatie gecompromitteerd en 
bijgevolg niet in staat de onderste stenen naar boven te halen. De journalis
ten konden weinig anders doen dan 'posten' bij de werkruimte van de for
mateur ten einde aan het komen en gaan van politici of deskundigen 
scherpzinnige speculaties te verbinden. Hadden ze geluk, dan benaderden 
de politici hen, veelal met het oogmerk door het lekken van informatie of 
een interview het onderhandelingsproces in de gewenste richting te stu
wen. Zo ontving de befaamde staatkundig redacteur Van Raalte herhaalde
lijk vertrouwelijke 'achtergrond-informatie' van Van der Goes van Naters 
én Drees, waarbij de laatste verontschuldigend noteerde, 'omdat hij toch 
reeds op de hoogte was gesteld door Van der Goes'. Romme liet zich hal
verwege de formatie wel zeer kras uit over de berichtgeving, 'deze acht da
gen, waarin de journalistieke duimzuigerij ware orgieën gevierd heeft'.1

Tot het belangrijkste bronnenmateriaal voor de beschrijving van een 
formatie behoren natuurlijk de dagboeken van de hoofdrolspelers, maar 
hier past voorzichtigheid. Een formatie kent vele dubbele bodems, subjec
tieve taxaties en percepties en vooral veel 'halve' waarheden. Geen van de 
hoofdrolspelers beschikt over een totaal-overzicht, noch over enige zeker
heid aangaande de bedoelingen van de collega's-onderhandelaars of infor
manten. Een pokerspel met een enorm hoge inzet: het toekomstig bestuur 
van het land. We weten wel wat de hoofdrolspelers noteerden, maar niet 
waarom juist die gegevens vastgelegd werden. Bovendien weerspiegelen de 
aantekeningen de persoonlijke percepties en de individuele impressies, 
hetgeen bij onderlinge vergelijking tot ogenschijnlijke of feitelijke tegen
strijdigheden kan leiden. Zo deed Drees het voorkomen alsof formateur- 
Beel het wenselijk vond dat hij eens met de regentes ging praten, terwijl 
Beel noteerde dat Drees zèlf deze wens te kennen gaf. Het laatste lijkt het 
meest waarschijnlijk, want Drees en niet Beel had belang bij het arrangeren 
van een dergelijke ontmoeting, met zoals zou blijken verstrekkende gevol
gen.

De formatie stond in 1948 onder leiding van prinses-regentes Juliana. 
Haar moeder, koningin Wilhelmina, had met het oog op haar gezondheid 
voor de tweede keer haar bevoegdheden aan haar oudste dochter overge
dragen. Vanaf 14 mei fungeerde Juliana als staatshoofd.2 Met formaties had 
zij nooit van doen gehad en we mogen aannemen dat zij veelvuldig haar 
moeder raadpleegde. Die onervarenheid noch een zekere nervositeit, ver-
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klaren de trage start van de formatie.3 Hoewel de internationale spanningen 
onder meer over en rond Berlijn gevaarlijk hoog opliepen en in Indonesië 
de Commissie van Goede Diensten van de Verenigde Naties de regering 
verrast had met nieuwe voorstellen voor een vreedzaam vergelijk met de 
Republiek, kreeg de demissionaire minister-president, Beel, pas op dinsdag
13 juli een opdracht, en wel zo laat dat het gebruikelijke communiqué pas
14 juli verscheen. De fractievoorzitters werden eerst vanaf 10 juli geconsul
teerd, voorafgegaan door de vice-president van de Raad van State en de 
voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer. Kennelijk volgde 
Juliana de gedragslijn van haar moeder, die ook royaal de tijd nam alvorens 
iemand met een opdracht te belasten. In 1946 lagen er liefst negen dagen 
tussen verkiezingsuitslag en formatieopdracht. Waarom dat zo lang moest 
duren, blijft vooralsnog een vraag, ook al omdat destijds niemand die 
vraag stelde.

Voorspelbare adviezen voor de regentes

De vice-president van de Raad van State, F. Beelaerts van Blokland, verried 
in zijn advies heel duidelijk zijn christelijk-historische achtergrond.4 's 
Lands belang vergde zijns inziens een kabinet 'dat in zijn algemeen beleid, 
met name, maar geenszins uitsluitend, ten opzichte van de met betrekking 
tot Nederlandsch-Indië te volgen politiek, een krachtiger en in minder 
sterke mate onder linksen invloed staande houding in acht neemt'. Een 
bredere grondslag scheen 'daarvoor wenselijk'. Van een twee-partijen kabi
net vreesde hij 'de kans op een overwicht van de eene over de andere', 
waarmee hij doelde op een verwerpelijke PvdA-dominantie. In elk geval 
zou 'met het oog op de aanhangige Grondwetsherziening, overleg en over
eenstemming op sommige punten nodig zijn ook met een of meer andere 
politieke partijen dan die waarop het tegenwoordige kabinet steunde’. Een 
opdracht aan een representant van de PvdA sloot hij uit met het argument 
dat 'in geen geval iemand in aanmerking (kon) komen, die behoort tot een 
partij voor welke de stembus verlies heeft opgeleverd'. Een opdracht aan 
een buitenstaander had 'iets aantrekkelijks', maar in de gegeven omstan
digheden gaf hij de voorkeur aan 'Beel (...) die beschikt over de vereischte 
kennis en ervaring en een partij vertegenwoordigt (...) in welker midden 
wel gebleken is bij verscheidenen geen instemming te bestaan met een al 
teveel aan den leidraad lopen van de Partij van de Arbeid'.

De voorzitter van de Eerste Kamer, R. Kranenburg, een doorgebroken 
vrijzinnig-democraat, volgde eveneens de partijlijn, zij het met meer ar
gumenten en meer nuances dan zijn voorganger. 'De uitkomst der verkie
zingen wettigt op grond van deze cijfers de conclusie dat het beleid van het 
kabinet-Beel de instemming van de meerderheid van het Nederlandse volk 
heeft verworven, en dat de voortzetting van dit beleid, met andere woorden 
de samenstelling van een parlementair kabinet van een soortgelijk karak
ter, is gerechtvaardigd.' Verbreding van de basis vond hij enkel wenselijk 
'met behoud van de algemene lijn van de staatkunde van het kabinet-Beel'. 
Gelet op de verkiezingscampagne van zowel CHU als VVD leek dat uitge-
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sloten. Van de regeringspartijen kon 'men nu niet verwachten, dat zij de 
gevolgde koers zullen veranderen; immers zij zouden dan in hun beleid 
moeten verloochenen, wat zij bij de voorlichting van het electoraat publie
kelijk hebben verklaard en verdedigd’. Dat kon 'in redelijkheid niet van 
haar worden gevergd', daarmede zouden toch 'de opvattingen der minder
heid der bevolking in het regeringsbeleid tot gelding worden gebracht en 
niet die der meerderheid, gelijk in het parlementair stelsel wordt geëist en 
ook billijk is’.

De voorbehouden van CHU en VVD bij de grondwetsherziening konden 
'geen voldoende grond zijn om een kabinetsformatie naar juiste constitu
tionele en politieke beginselen achterwege te laten'. Kranenburg vond een 
eventueel streven naar een zo breed mogelijke basis 'verklaarbaar en te 
verdedigen, mits het beleid zelve daaraan niet ten offer wordt gebracht. Dat 
zou een verwarde en onhoudbare situatie scheppen (...).' In de verkiezings
uitslag zag hij een aanwijzing om in de eerste plaats Beel met de opdracht te 
belasten tot vorming 'van een kabinet, steunende op een parlementaire 
meerderheid'.

Zijn collega van de overzijde, J.H.R. van Schaik stelde vast dat de rege
ringspartijen zich op 96% harer getalsterkte hadden gehandhaafd. 'Dit bete
kent dat de positie der huidige dragers van de ministeriële verantwoorde
lijkheid nog stevig in ons volk verankerd ligt.' De voorzitter van de 
Tweede Kamer omschreef het links extremisme als 'dit product van volks- 
onrust door volksnood'. Hij prees het 'daadkrachtig en voortvarend initia
tief' van de coalitie, waardoor veel van de naoorlogse chaos en ontwrich
ting verdwenen was. Het kabinet had veel vruchtbare arbeid verricht, die in 
tal van 'belangrijke en deels ingrijpende wetsontwerpen dringend op vol
tooiing wacht'. Bovendien had het geregeerd 'met eerbiediging van de be
ginselen, die leven in de zoogenaamde Christelijke rechterzijde' en had het 
in menig opzicht aan zijn verlangens voldaan. 'Zonder meer zou er der
halve geen aanleiding bestaan tot wijziging in de politieke constellatie', 
ware het niet dat 'de stemming onder een deel van de bevolking alsmede 
het resultaat der verkiezingen ook nog een ander beeld' vertoonden. De 
Indonesische kwestie derhalve, waaraan Van Schaik de electorale aanwas 
van VVD en CHU toeschreef.

De grote meerderheid van het parlement was in deze wel bereid 'in 
hoofdlijnen' de 'hoofddenkbeelden' van het kabinet te volgen, maar de 
gematigde oppositiepartijen stootten zich aan de gevolgde 'modus proce- 
dendi': 'Men verwijt de Regeering onvastheid en onzekerheid in de prak
tijk van haar overzeesche beleid; en een minder gelukkige hand in de be
noeming van hen, die onze belangen in Indië hebben waar te nemen; on
voldoende homogeniteit tusschen het Nederlandsche en Nederlandsch 
Indische bestuur waar het geldt het treffen van geëigende maatregelen tot 
handhaving van ons soeverein gezag in Nederlandsch Indië en de door
voering der beraamde staatkundige hervormingen; ontwikkeling van te 
weinig kracht en doortastendheid tegenover de in zich wrakke repoebliek 
met als gevolg verlies van prestige onder de Indonesiërs en verzwakking 
van het vertrouwen ook bij hen, die van goeden wil en tot samenwerking
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met het moederland bereid zijn.' Kortom, bezwaren die niet alleen bij de 
gematigde oppositiepartijen leefden, maar ook binnen de KVP, waartoe Van 
Schaik behoorde.

Overigens achtte hij de kans dat CHU en VVD in tweede lezing tegen de 
Grondwetsherziening zouden stemmen, niet groot. Maar het risico van een 
verwerping diende zoveel mogelijk beperkt en vermeden te worden. 
Anders zou terecht getwijfeld worden aan de goede bedoelingen van 
Nederland, hetgeen ook internationaal onze positie in hoge mate zou ver
zwakken. Hoewel hij 'zonder aperte noodzaak' geen aanleiding zag voor 
een bredere basis, waardoor de kans 'op zekere spanningen en verdeeldhe
den' enkel toenam, zag hij in het eerder genoemde risico voldoende aanlei
ding voor 'een kabinet op ruimeren grondslag’. 'In de Kamer zelve blijft 
ook de gedachte levendig, dat in de tegenwoordige moeilijke omstandighe
den een meer algemeene deelname aan het bestuur van de staat in 's lands 
belang zou zijn (...). Maar hoe dat ook zij, een eventueel meer-dan-twee-par- 
tijen-kabinet zal naar mijn vaste overtuiging op het sociaal-economische 
program van het huidige kabinet dienen voort te werken.'

Beel leek hem op grond van zijn jarenlange 'rijke ervaring op het zo ge
differentieerd terrein van gouverneren', zijn leidinggevende capaciteiten 
en werkkracht de meest aangewezen persoon voor een formatieopdracht tot 
vorming van een ministerie, 'dat geacht mag worden het vertrouwen van 
de Tweede Kamer te genieten'. In deze formule had de formateur de vrije 
hand om naar bevind van zaken de basis al dan niet te verbreden. Een toe
voeging als 'mede ten einde de hangende voorstellen tot wijziging der 
Grondwet te kunnen doorvoeren' zou een 'ietwat sterker persoonlijk accent 
in de opdracht leggen en (...) voorts (zou daarin) de tendens (...) kunnen 
worden gelezen van het aansturen op een kabinet op breederen basis'. Om 
die reden liet Van Schaik zo’n toevoeging liever achterwege.

Traditiegetrouw werden de fractievoorzitters in audiëntie ontvangen 
voor het geven van hun visie en bijbehorend advies, dat naderhand op 
schrift gesteld werd.5 Een dergelijke uitnodiging bereikte de fractievoorzit
ters schriftelijk en in de volgende stijl: 'Ingevolge de bevelen van Hare 
Koninklijke Hoogheid de Regentes heb ik de eer aan U Hoogwelgeboren 
mede te delen, dat Hoogst Dezelve U ter conferentie uitnodigt op het Huis 
ten Bosch (...).' Ondertekend door De Directeur van het Kabinet der 
Koningin, M.A. Tellegen.6

De fractievoorzitter van de grootste fractie kwam het eerst aan de beurt, 
waarna de overige fractievoorzitters naar gelang de omvang van hun fractie 
-volgden. Romme had zijn schriftelijk advies keurig gerubriceerd. De ver
kiezingsuitslag had twee opmerkelijke verschijnselen te zien gegeven: het 
beperkte verlies van de communisten en 'het ontbreken van zetelwinst' 
voor de ARP. De 'min of meer geconsolideerde sterkte' van de CPN, 'die in 
verhouding tot voor den oorlog (...) belangrijk is gegroeid', bleef een 'reëel 
element van gevaar voor onze nationale samenleving’. Hij voorzag dat de 
communistische aanhang vooral afhankelijk zou blijken van de interna
tionale verhoudingen, maar dat was geen reden om binnenlandspolitieke
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maatregelen achterwege te laten. Daaronder rekende hij 'een vooruitstre
vende politiek in Christelijke richting'.

De verkiezingsuitslag en met name die van de ARP, wees er zijn inziens 
op dat ons volk tegenover Indonesië een politiek wilde, die 'een nieuwe 
rechtsorde waarbij Nederland en Indonesië samengaan op den grondslag 
van gelijkgerechtigheid' zou brengen. Ook hij zag in de uitslag een 
'sanctionering' van het regeringsbeleid, 'zij het met dien verstande dat in 
dien uitslag toch wel tot uitdrukking komt een drang naar accent-verlegging 
ten gunste van meer persoonlijke en maatschappelijke vrijheid tegenover 
het gereglementeer van Overheidswege', Als formateur noemde hij Beel, 
'die in zijn eigen kring en in verderen breeden kring het vertrouwen had 
bevestigd c.q. verworven'. 'Een andere aanwijzing zou in eigen kring niet, 
en, naar het mij voorkomt, in meer dan een anderen kring maar moeilijk 
begrepen worden', - klonk het bijna dreigend.

'De grootschheid van den tijd stelt den eisch, van een krachtig productief 
Kabinet', dat wegens de staatkundige hervormingen over een tweederde 
meerderheid diende te beschikken. Daarvoor was de medewerking nodig 
van tenminste een der groepen van VVD en CHU. Mocht dat niet lukken, 
dan zou de formateur zich toch van 'een welwillende medewerking' moe
ten verzekeren 'van zooveel andere groepen als nodig is voor de volbren
ging van de taak met betrekking tot Indonesië'. Dat zou mogelijk te verwe
zenlijken zijn door met deze groepen overeenstemming te bereiken over de 
Indonesische paragraaf en 'door opneming in het kabinet van een of meer 
met deze groep(en) wel geestverwante maar niet politiek-geëxponeerde fi
guren’. De formulering van de opdracht zou kunnen luiden 'de samenstel
ling van een Kabinet voor te bereiden, dat geacht mag worden het vertrou
wen van de Kamer te hebben in zoo breed mogelijken omvang'. De 
'staatsrechtelijke realiteit' zou met zich meebrengen dat het kabinet voor 
zijn Indonesiëpolitiek op een tweederde meerderheid kon rekenen, voor 
het overige op tenminste de helft plus een. Dat zou ook tot uitdrukking 
komen in een formulering als: een kabinet, dat 'geacht mag worden, het 
noodige vertrouwen van de Kamer te hebben'.

Mocht de formateur in zijn opdracht niet slagen, 'dan ware, naar het mij 
na nadere ampele overweging voorkomt, een nieuwe opdracht gewenscht, 
dan wel te overwegen de niet-aanvaarding van het door de huidige 
Ministers aangeboden ontslag (daargelaten de mogelijkheid van enkele per- 
soneele wijzigingen). De poging, om een parlementair Kabinet te formeren 
(...) is dan definitief mislukt. Een Kabinet, steunend op een gewone meer
derheid, zou immers thans geen parlementair Kabinet kunnen zijn - en 
men moet het niet dien, met de realiteit van het oogenblik strijdigen, schijn 
geven.'

Uitvoerig schetste Romme hetgeen hij inzake Indonesië in het program 
opgenomen wilde zien. Zo wilde hij 'op zeer korten termijn’ een federale 
interim-regering onder leiding van de Luitenant-Gouverneur-Generaal ter 
voorbereiding van de soevereiniteitsoverdracht. Daarnaast zou 'een Neder
landsche apparatuur' moeten worden opgebouwd om de zaken te behan
delen 'welke later der Unie zullen zijn'. Noodzakelijk voor het formeren
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van een parlementair kabinet, 'zelfs voor de verkrijging van een gewone 
meerderheid in het Parlement', was 'het homogene streven van het Kabi
net gericht op de verwezenlijking van een Nederlandsch-Indonesische 
Unie' met een staatsrechtelijk karakter, onder reëel koninklijk gezag, met 
organen die op hun eigen werkterrein het hoogste bindende gezag zouden 
uitoefenen. Dat werkterrein betrof allereerst het buitenlands beleid en de de
fensie. Voorts zou de Unie reële, 'dus niet enkel papieren’, waarborgen bie
den voor de rechtszekerheid, fundamentele menselijke rechten en vrijhe
den en deugdelijk bestuur 'in de gebieden van de beide delen der Unie'. 
'Geen enkele nieuwe schennis' van de Nederlandse soevereiniteit kon nog 
worden geduld, 'daaronder begrepen het aangaan door Indonesische gebie
den van buitenlandsche betrekkingen’ of het zich laten aanleunen daarvan. 
Voor het herstel der veiligheid, voorwaarde voor de politieke en maat
schappelijke heropbouw van Indonesië, moest 'in uiterste noodzaak, maar 
overigens onvoorwaardelijk, ook het middel der politiële actie in werking 
worden gesteld’.

Voor het overige diende het toekomstige kabinet de vooruitstrevende 
politiek in christelijke richting van de laatste twee jaren voort te zetten, 
'met inachtneming’ van de eerder genoemde 'accentverschuiving'. Het 
aanhangige wetsontwerp op de PBO kon aan die accentverschuiving het 
zijne bijdragen. Hij had 'de eer te zijn van Uwe Koninklijke Hoogheid de 
meest onderdanige dienaar'.

Na Romme mocht Van der Goes van Naters bij de regentes zijn licht la
ten schijnen over de politieke verhoudingen. Het verlies van de PvdA 
schreef hij toe aan een terugkeer naar 'het veilige oude’, aan een 'Todtstell- 
reflex’, als gevolg van de vrees voor oorlog en communistische penetratie. 
Daarom ook kon de CHU met haar 'kleurloze verkiezingscampagne' en 
'weinig geprononceerde politieke rol' winst boeken. CHU en VVD zouden 
voorts geprofiteerd hebben van een zeker antipapisme, dat gevoed zou zijn 
door de - veronderstelde - katholieke bevolkingspolitiek en burgemeesters
benoemingen in Haarlem en Arnhem. Bepaalde, vooral protestantse kie
zers, betwijfelden of de PvdA wel voldoende stelling nam tegen de katho
lieke expansie. Katholieken redeneerden blijkbaar: zolang de KVP een pro
gressieve politiek voert, in één blok met de PvdA, kunnen we 'veilig' op de 
KVP stemmen. Het verlies aan de VVD was een gevolg van 'de opstand der 
belastingbetalers'. Bitter was het dat de kiezers niet begrepen hadden dat het 
alternatief voor het beleid van Lieftinck een devaluatie als in Duitsland zou 
zijn geweest, terwijl Mansholt de massa der kiezers beschermd had tegen te 
hoge winsten op de eerste levensbehoeften. Dat laatste had 'de kruideniers, 
detail- en groothandelaren in het harnas gejaagd, juist omdat zij niet zeer 
rijk konden worden als bijvoorbeeld in Frankrijk en België'. De gepronon
ceerde parlementaire en extra-parlementaire oppositie tegen het beleid in
zake Indonesië had 'slechts één teen aan de grond gekregen'. Kennelijk had
den de kiezers de keuze van Beel-Jonkman voor 'de lange weg' - de weg 
van organische groei naar emancipatie en versterking der orde - beter be
grepen. De PvdA had 'zeer duidelijk’ het gelag betaald 'voor de ontevre
denheid van de kleurloze middenstand en de belastingbetalers' en dat
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stemde velen in de partij tot bitterheid. En dat terwijl de 'politiek-Drees' een 
arbeidsvrede verzekerd had, welke 'in geen enkel der ons omringende lan
den is bereikt'.7 Ook de communistenbestrijding was 'een zeer groot succes 
geweest. 'De moderne vakbeweging heeft vertrouwen in die politiek: zij 
heeft de Eenheidsvakbeweging beslissend kunnen terugdringen.' Met ie
mand als Oud in de regering zou dat nooit gelukt zijn. De PvdA had twee 
zetels op de communisten veroverd. 'Dit feit, waarop de gehele wereld zat 
te wachten, en door de gebeurtenissen om Berlijn een nog groter belang 
krijgt, is van historische betekenis (...). De PvdA heeft zichzelf in deze strijd 
geofferd; zij is er gewond uit te voorschijn gekomen. Hiervoor vragen wij 
erkenning .' De PvdA-fractievoorzitter stelde een verdere liquidatie van het 
communisme in het vooruitzicht mits een onverzwakt progressieve poli
tiek kon worden gevoerd. Regeringsdeelname van de VVD zou deze poli
tiek 'feitelijk' en 'psychologisch' verlammen.

Dank zij de vriendschapsbanden met Bevin en Spaak kon de PvdA ook 
internationaal 'een onmisbaar stuk constructieve kracht' betekenen. 
'Hoewel oppositie nu nog aanlokkelijker voor haar zou zijn dan in 1946, ge
looft zij, dat de omstandigheden dit eenvoudig niet permitteren. Mits het 
haar mogelijk blijft, haar politiek tot gelding te brengen. Dit zal alleen kun
nen gebeuren in een progressief, op de Christelijke normen gevestigd, twee- 
partijen-Kabinet.' Van der Goes van Naters meende dat KVP en PvdA ver
der naar elkaar toegroeiden, 'mede dank zij de uitnemende kwaliteiten en 
de bindende functie' van Beel. Deze toenadering ontwaarde hij ook in het 
gezamenlijke streven - na ernstige discussie, 'naar een werkelijke, de twee 
delen samenhoudende Unie, die niet geforceerd moet worden opgelegd, en 
waarmee niet te zwaar moet worden begonnen'. Gemeenschappelijke orga
nen zouden - anders dan in de British Commonwealth - een 'werkbasis' 
vormen voor een samenhang.

Vergaand overheidsingrijpen bleef noodzakelijk op straffe van een 
'naderende economische catastrophe', evenals een sociaal rechtvaardige 
verdeling van het nationale inkomen. Bij wijze van voorschot op het re- 
geerprogram citeerde hij alvast enige passages uit een voorlopig verslag, 
waarin de regering 'een voldoende industrialisatie, zulks door een krachtig 
èn doelbewust economisch beleid, dat erop gericht is ieder redelijk initiatief 
te helpen bevorderen en te richten, het welvaartsstreven van de onderne
mingen te ondersteunen en op verantwoorde wijze te dirigeren, zomede 
waar nodig zelf initiatieven te nemen', in het vooruitzicht stelde. De PvdA- 
fractievoorzitter liet de mogelijkheid open dat enkele vakministers tot het 
kabinet toetraden, mits zij het program zouden onderschrijven. Een ver
breding van de basis was zijns inziens niet nodig, nu de beide regeringspar
tijen over de op twee na grootste meerderheid sedert 1884 beschikten. Het 
verband dat CHU en VVD legden tussen de Grondwetsherziening en de 
samenstelling van het toekomstig kabinet, was 'geheel ten onrechte'. Men 
kon en mocht niet anders dan voor vast aannemen dat beide partijen in 
tweede lezing het ontwerp zouden steunen. 'Een ander uitgangspunt ware 
beledigend voor deze voorstemmers.' Als formateur zou iemand uit de 
grootste parlementaire groep de voorkeur verdienen, waarbij (...) het grote,
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ook internationale belang van continuïteit in het oog worde gehouden. De 
opdracht zou dus kunnen strekken tot de samenstelling van een parlemen
tair kabinet, steunend op een duidelijke meerderheid der Tweede Kamer.'

Op 10 juli werd de politiek leider van de ARP, Schouten, uitgenodigd. 
Zijn partij zou in deze formatie aan de zijlijn blijven staan. Desondanks 
verdient zijn advies om verschillende redenen enige aandacht. Het bevat 
bijvoorbeeld een schets van de toestand in Indonesië, welke tekenend mag 
heten voor het 'Indië-beeld' in behoudende protestants-christelijke kringen. 
Schouten vond de situatie in Indië en in het bijzonder in de republiek 
'onhoudbaar'. 'De onrust en de onveiligheid zijn in den laatsten tijd zeer 
toegenomen, evenals de intimidatie en terreur. Het communistisch gevaar 
is steeds sterker aan de dag getreden. De verarming, ontwrichting en ver
wording hebben in het gebied van de republiek ontstellende afmetingen 
aangenomen. Van gezag, althans van iets dat dien naam verdient, is geen 
sprake. Politieke partijen hebben haar eigen gewapende macht. Voor arbei
dersorganisaties schijnt hetzelfde te gelden. Het geld is waardeloos. De 
voortzetting van de onderhandelingen met de republiek leidt tot ernstige 
repercussies in de bevrijde gebieden. Zij staat in deze gebieden de handha
ving van orde en rust in den weg, en belemmert of verhindert herstel en 
wederopbouw, zowel politiek en economisch. De Nederlandse militaire 
macht verzwakt voortdurend in personelen en materiëlen zin. De Neder
landse verantwoordelijkheid voor leven en lot van de inheemse volken, 
en van alle andere daar aanwezige personen, is bij dit alles op hoogst 
ernstige wijze in het geding.'

Hij betreurde het dat Indië een kwestie van partijpolitiek was geworden. 
Het Indië-beleid moest weer een 'nationale zaak' worden, omdat de roeping 
en verantwoordelijkheid van Nederland in het geding waren. De grond
wetsherziening kon zijns inziens door het demissionaire kabinet worden 
afgehandeld. 'Daarna zou een nieuw Kabinet zijn te formeren. In verband 
hiermede moge de opmerking worden gemaakt, dat het verzoek om ontslag 
van het Kabinet, althans op het tijdstip waarop dit werd gedaan, niet volgt 
uit de toepassing van de staatsrechtelijke conventie te onzent.’ Een duide
lijke verwijzing naar het kabinet-Cort van der Linden, dat in 1917 na tus
sentijdse verkiezingen als gevolg van een grondwetsherziening, niet de 
portefeuilles ter beschikking had gesteld. Schouten zag liever iemand an
ders dan Beel belast met een opdracht en noemde onder meer partijgenoot J. 
Donner. Hoe een optreden van Donner te rijmen viel met zijn advies het 
bestaande kabinet de Grondwetsherziening in tweede lezing tot een einde te 
laten brengen, bleef duister. Het slot van zijn schriftelijk advies kan met 
enige creativiteit uitgelegd worden als een suggestie in de richting van een 
nationaal kabinet van vijf partijen. Ook Tilanus zou dat in overweging ge
ven en diens opmerkingen over de persoon van de formateur waren vrij
wel dezelfde als die van Schouten. Vermoedelijk hadden de heren elkaar 
gepolst over hetgeen zij Juliana zouden adviseren. Schouten signeerde met 
'Van Uwe Koninklijke Hoogheid de gehoorzame dienaar'.

De fractievoorzitter van de CHU, Tilanus, mocht als vierde in de rij de 
regentes van advies dienen. Tevreden stelde hij vast 'dat de zogenaamde
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doorbraak-theorieën, die direct na 1945 bij sommigen opgeld deden, in ons 
Volksleven gefaald hebben’. Aan de uitslag van de verkiezingen verbond 
hij twee conclusies: het beleid kon niet ongewijzigd blijven en de verhou
ding tussen de regeringspartijen was gewijzigd ten nadele van de invloed 
van de PvdA. Voor Buitenlandse Zaken 'ware geen socialist te nemen, want 
die zou zich wellicht te sterk aangetrokken voelen tot de geestverwanten in 
andere landen', in het bijzonder tot de Labour-regering in Engeland. 'Tegen 
overspanning van deze ideeënsfeer dient gewaakt te worden.' Inzake het 
'Indische beleid - het meest zorgvolle -' paste grote waakzaamheid aan
gaande hetgeen 'regeringspersonen' in Indië deden en regeringspersonen 
hier te lande toelieten. De CHU had vóór de Grondwetsherziening gestemd 
omdat in Indië van alles geregeld kon worden 'in afwijking van de 
Grondwet - uitsluitend op grond van een Londens Noodbesluit (23 Dec. 
1943, D65)'. Op zichzelf bood het ontwerp-grondwetsherziening een goede 
basis voor de staatkundige organisatie van Indië, maar alles zou afhangen 
van de interpretatie. Beslissend voor de medewerking van de CHU aan de 
herziening waren 'de hoedanigheid en de bevoegdheid van het Hoofd der 
Unie, en de positie van de Kroon, als constitutionele Koning, die eigen mi
nisters benoemt en ontslaat. Laat men dit los, dan breekt het Koninkrijk in 
tweeën en men vervalt in een Benelux-constructie 'of iets als de Geallieerde 
Bestuursraad in Berlijn, die zolang bestaat en functioneert als de heren ge
lieven te komen'. In verband hiermee bracht hij een brief van K.L.J. 
Enthoven d.d. 21-3-1948 onder de aandacht van de regentes, waaruit zou 
blijken dat Enthoven rechtstreeks aanstuurde op een Benelux-verhouding 
tussen Nederland en Indië. Enthoven, politiek adviseur van Van Mook, 
was kort tevoren in de Indische regering opgenomen. Tilanus wenste hem 
èn 'zijn Chef’ te vervangen door bijvoorbeeld Lovink, secretaris-generaal 
van Buitenlandse Zaken.

Ook op Overzeese Gebiedsdelen zou 'zeker geen PvdA-minister' be
noemd mogen worden. Tilanus bracht zwaar geschut in stelling door afwij
king van zijn interpretatie van de Grondwetsherziening strijdig te noemen 
met 'de eed van de Draagster der Kroon'. Die eed verzette zich ook 'tegen 
een bestendiging van een toestand', waarbij de 'algemene en bijzondere 
rechten van alle Hare onderdanen niet langer worden beschermd'. Tegen de 
tot nu toe gevoerde financiële en economische politiek koesterde hij 
'ernstige bezwaren'. Hij drong aan op 'een zuinig beheer, op een geleide
lijke bevrijding van overmatige ambtelijke bedillerij en onnodige over
heidsbemoeiing'.

Ten slotte pleitte de leidsman van de CHU voor een kabinet op brede ba
sis met daarin vertegenwoordigd de KVP, PvdA, CHU, VVD, en de ARP! De 
CHU zou het beleid zakelijk beoordelen, waarbij dat ten aanzien van Indië 
'maatgevend' zou zijn. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer zou zeer ge
schikt zijn voor de leiding van een nieuw kabinet of anders 'een nieuwe 
persoonlijkheid, die zich onbevangen tegenover personen en zaken kan op
stellen'. Hij tekende met 'van Uwe Koninklijke Hoogheid de onderdanige 
dienaar', hetgeen een nuance verschilde van Rommes aanhankelijkheids- 
betuiging.

Hoofdstuk II De formatie van het kabinet-Drees-Van Schaik
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Na Tilanus mocht Oud namens de VVD zijn analyse en suggesties ’onder 
Hoogstderzelver' aandacht brengen. Binnen de VVD had eerder een minus
cule machtsstrijd plaatsgevonden over de vraag wie de regentes van advies 
zou dienen. Bierema, fractievoorzitter van de VVD-fractie maakte aan
spraak op dit privilege, ook al omdat Oud nog niet geïnstalleerd was als lid 
van de Tweede Kamer. Uiteindelijk hakte de partijtop de knoop door ten 
gunste van Oud, de toekomstige fractievoorzitter. Na enige platitudes over 
de werking van het evenredigheidsstelsel 'dat grote zetelverschuivingen 
uitsloot' en waardoor kleine verschuivingen grote betekenis zouden heb
ben als aanwijzing voor hetgeen onder het kiezerscorps leefde, stelde Oud 
vast dat het stelsel geen rechtstreekse uitspraak der kiezers over de meest 
gewenste sam enwerking van verschillende groepen opleverde. Hare 
Koninklijke Hoogheid moest derhalve een keuze maken uit de verschil
lende mogelijkheden en daarbij 'zo goed mogelijk recht doen wedervaren 
aan de aanwijzingen, die uit de kiezersuitspraak zijn af te leiden'. Pas als 
een opdracht in deze geest mislukt was, 'mogen andere overwegingen in de 
beschouwing worden betrokken'.

Hierna volgde zijn analyse van de verkiezingsuitslag. 'De lijst van den 
heer De Bruyn verkreeg zelfs minder stemmen dan voor de terugbetaling 
der waarborgsom zijn vereist.' Het verlies van de PvdA zou deels het ge
volg zijn van bezwaren 'bij een belangrijk aantal harer vroegere aanhan
gers’ tegen het Indië-beleid. En passant wees Oud op de tegenstellingen tus
sen KVP en PvdA op dit punt. De KVP had aanzienlijk meer reserves ge
toond en 'stond daardoor iets dichter bij de groepen der oppositie’. Door de 
opstelling van CHU en VVD bij de Grondwetsherziening was de afstand tot 
de KVP nog verder verkleind. Beide partijen eisten wel waarborgen voor 
een beleid, dat meer rekening diende te houden met de opvattingen in hun 
kringen. Grondwetsherziening en tweederde wetgeving maakten, 'dat een 
kabinetsformatie op de basis ener eenvoudige kamermeerderheid, gelijk in 
1946 is geschied, ditmaal zeer bepaald moet worden ontraden'. 'Het alles 
overheersende belang' van het 'Indië-probleem' zou de formatie moeten 
beheersen. Dan restte er slechts één weg, 'de formatie van een parlementair 
kabinet van belangrijk brederen grondslag dan in 1946 is gevormd'.

De formatie ware op te dragen aan een vertegenwoordiger der KVP. 
Inzake de Grondwetsherziening nam deze partij met CHU en VVD een 
middenpositie in, terwijl de KVP bovendien een ’trait d'union' zou kun
nen vormen tussen 'laatstgemelde groepen en de PvdA'. Romme kwam als 
'een op den voorgrond getreden parlementair leider' in de eerste plaats in 
aanmerking voor een opdracht. De KVP-fractieleider had zich de laatste ja
ren 'zeer actief' met het Indonesische probleem bemoeid, terwijl de naam 
van Beel te zeer verbonden was met het tot nog toe gevoerde beleid. Dat 
kon een beletsel zijn voor aanpassing van het beleid aan de actuele verhou
dingen in het parlement. Mocht zo'n formatieopdracht mislukken, dan zou 
de extra-parlementaire methode beproefd moeten worden en er zou niet 
teruggekeerd mogen worden naar de smalle basis. Steenberghe (KVP) zou 
bijzonder geschikt zijn voor de vorming van een extra-parlementair kabi
net op brede basis.
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De leider van de VVD kondigde alvast aan dat zijn partij niet zou mee
werken aan de behandeling van de Grondwetsherziening zolang er geen 
nieuw kabinet was opgetreden. 'Een demissionair Kabinet verkeert niet in 
een zodanige positie, dat het constitutioneel verantwoord zou zijn een zo 
belangrijke materie van zo controversiëlen aard met zo'n Kabinet te behan
delen. Bovendien staat wel vast, dat bij een dergelijke wijze van handelen, 
de totstandkoming der herziening, om het heel zacht uit te drukken, aller
minst is verzekerd.' Kortom, als de VVD niet bij de formatie betrokken zou 
worden, dan stond aanneming van de Grondwetsherziening in tweede le
zing allerminst vast, althans voor zover de stemmen van de VVD-fractie 
daarvoor nodig zouden zijn. Dat was de boodschap, die geheel in het ver
lengde van de gevoerde verkiezingscampagne lag.

De fractievoorzitter van de CPN, G. Wagenaar, had slechts één velletje 
nodig voor zijn advies, dat meer de strekking van een mededeling had. 
'Gezien echter het verschil in standpunt tussen mijn partij en alle andere 
partijen ten aanzien van al deze vraagstukken ben ik van mening, dat wij 
slechts in de oppositie kunnen staan (...). Dit, ons standpunt, vloeit voort uit 
het feit, dat zulk een regering niet de belangen van het werkende volk kan 
dienen, maar die van de bezittende klasse (...). Bovendien was de uitsluiting 
van de communisten uit de commissies voor Buitenlandse Zaken en Leger 
en Vloot zeer grievend voor mijn partij, in het bijzonder door de aantij
ging, dat de communisten de "vijfde colonne" zouden vormen en "land
verraders" zouden zijn, zonder dat daarvoor ooit enig bewijs is geleverd.' 
Dominee Zandt van de SGP volstond met één alinea die luidde 'dat hij het 
alleszins wenschelijk zou achten, dat er een kabinet geformeerd zou wor
den, dat onder welke benaming dan ook louter het landsbelang, speciaal ook 
ten aanzien van Indië zou dienen'. Welter stuurde de regentes een memo
randum. Ook hij vond de oplossing van de Indische kwestie het 'aller- 
beslissende punt'. Spoor, de legercommandant in Indië, zou van oordeel 
zijn dat medio augustus het leger 'zodanig in aantal en kwaliteit en wat 
uitrusting betreft zal zijn achteruitgegaan, dat wij gedwongen zullen zijn tot 
dusver door ons bezette gebieden wederom prijs te geven'. Dat zou de 
Indische kwestie voorgoed oplossen - 'te onzen nadele'. De prestige-winst 
van de Republiek in Indië en internationaal zou Nederland dan dwingen 
tot berusting 'in de integrale prijsgeving van Indië en erkenning als een 
onafhankelijke staat'. Welter sprak van 'de ten hemel schreiende toestan
den binnen de republiek'. 'De tijd kan niet ver meer zijn dat het buitenland 
weigert het wanbestuur te aanvaarden, dat een der rijkste productiegebieden 
der aarde onttrekt aan zijn natuurlijke bestemming: de wereld te voorzien 
van de artikelen, die het dringend behoeft.’ De aanhangige Grondwetsher
ziening had enkel ’nog maar theoretische waarde’. Als Nederland er niet 
binnen korte tijd in zou slagen zijn soevereiniteit alom in Indië te doen 
eerbiedigen, zou de afscheiding van Indië een feit worden. De redding van 
het Koninkrijk zou de formatie moeten bepalen, hetgeen uiteraard een 
nationale taak was. Derhalve een nationaal kabinet op zo breed mogelijke 
basis met als taak de redding van het Koninkrijk. 'Uitgesloten dienen alleen
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te worden de communisten, omdat die de ondergang van het Koninkrijk 
w illen.'

'Als leider van dit Nationaal Kabinet komt het eerst en het meest in 
aanmerking jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, bij voorkeur tevens 
optredend als Minister van Overzeese Gebiedsdelen. Jhr. Van Starkenborgh 
geniet - terecht - in ons land een grote populariteit, het noemen alleen van 
zijn naam op volksvergaderingen roept automatisch een donderend ap
plaus op.' Diens afzijdigheid van de laatste jaren zou een belangrijk voor
deel zijn: 'Men kan hem dus niet met reden onderbrengen bij een der el
kaar bestrijdende groepen.' Hij zou allereerst de soevereiniteit over geheel 
Indonesië moeten herstellen. 'Ik ben er diep van overtuigd, dat indien 
enige maanden een waarlijk bestuurder de Indische zaken in handen heeft 
genomen en - eindelijk - een eind is gekomen aan de periode van besturen 
op grondslag van leuzen, de volstrekte onbruikbaarheid en waardeloosheid 
van de thans voorliggende grondwetsherziening zal blijken (...).' 'De af
scheiding van Indië zou binnen korte tijd stellig tot gevolg hebben de af
scheiding van de West-Indische delen van het Koninkrijk (...) zij hebben 
geen belang meer bij een band met een uitermate verzwakt, geamputeerd 
Koninkrijk en hun belangen graviteren door natuurlijke oorzaken naar de 
VS van NA of naar de Zuid-Amerikaanse Staten.'

Tactisch zag Welter enige bezwaren tegen het wereldkundig maken van 
het voornemen om de Grondwetsherziening ter zijde te stellen. Dat zou pas 
kunnen als 'in Djocja een republikeins kabinet is gevestigd dat met ons wil 
samenwerken’. Hij ergerde zich aan het veelvuldig beroep van het kabinet- 
Beel op de koninklijke beloften van 6 december 1942 ter rechtvaardiging 
van het gevoerde beleid. En dat, terwijl van de beloofde Rijksconferentie en 
volksraadpleging nog niets terecht was gekomen. Daarom ook was de 
Grondwetsherziening prematuur. Internationale repercussies van het op 
een zijspoor zetten van de herziening verwachtte Welter niet, 'zeker niet 
als de elim inering van de huidige republiek Djocja plaats heeft op 
"elegante" wijze, door een "tegenregering" in de republiek eerst te stimule
ren en vervolgens te steunen. Ben ik goed ingelicht, dan zouden de plan
nen hiervoor klaar zijn (...). Nederland zou dan, evenals in het verleden, 
worden gerespecteerd, omdat de wereld in laatste instantie alleen waardeert 
kracht en moed.'

In dit memorandum liet Welter zich kennen als een wereldvreemde re
actionair en putschist. In zijn kringen heerste een wat broeierige sfeer van 
ongenoegen, met tegelijkertijd de neiging de rechtsorde te negeren terwille 
van dat grote, beslissende ideaal: de redding van het Koninkrijk. 'Indië ver
loren, rampspoed geboren' was een gevleugeld woord en gaf hun gemoeds
gesteldheid treffend weer.

Een vergelijking van de uitgebrachte adviezen laat zien dat de toekom
stige formateur voor een vrijwel onmogelijke opgave stond. De KVP-fractie 
eiste zekerheid ten aanzien van de wetgeving, die het Koninkrijk moest 
hervormen. Daarvoor was tenminste de medewerking van CHU of VVD 
nodig. De PvdA-fractie liet bij monde van Van der Goes van Naters, wiens 
advies niet vrij was van een zeker pathos, weten in geen geval een verbre-
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ding van de basis te kunnen aanvaarden. De ARP had zichzelf geïsoleerd en 
zou geen enkele rol spelen gedurende de komende formatie. De CHU zou 
zich gouvernementeel opstellen, maar op het stemgedrag van de fractiele
den viel geen staat te maken. De VVD ten slotte volhardde in haar 
'chantagepolitiek', zoals KVP en PvdA haar benadering pleegden te noe
men. Zou de VVD buiten het toekomstige kabinet blijven, dan behield ze 
zich de vrijheid voor eventueel tegen de Grondwetsherziening te stemmen.

Verwerping van deze herziening moest wel voor elke verantwoordelijke 
politicus zoiets als een nachtmerrie zijn. Immers de weerslag daarvan in 
Indonesië en de rest van de wereld zou desastreus zijn, terwijl het kabinet 
in dat geval weinig anders zou kunnen doen dan zijn ontslag aanbieden. 
Dus weer een kabinetscrisis, mogelijk zelfs vervroegde verkiezingen en dat 
op een moment waarop de spanningen tussen Oost en West hoog opliepen, 
permanent internationaal overleg plaats vond en urgente problemen in 
Indonesië een oplossing eisten. De nadelen van het evenredigheidsstelsel in 
termen van bestuurskracht drukten tijdens het conflict om Indonesië als 
een loden last op de besluitvorming. Het Engelse Labour-kabinet had het in 
dat opzicht aanzienlijk gemakkelijker en kon bijvoorbeeld zonder veel pro
blemen besluiten om Palestina te ontruimen en aan de zorg van de VN 
over te laten.

De formatie-Beel

'Ik wil een volmachtsprogram, nu\

Geheel in overeenstemming met de adviezen van Romme en Van der 
Goes van Naters kreeg Beel op 13 juli de opdracht tot 'vorming van een par
lementair kabinet, dat een zo groot mogelijk vertrouwen van de Kamer ge
niet'. Romme toonde zich niet verrast over het optreden van Beel: 'Het zou 
veeleer verrassend, en niet alleen in katholieke kring pijnlijk verrassend 
geweest zijn, indien het anders ware geschied.'8 Wèl verrast was hij door de 
formulering van de opdracht. In 1946 kreeg Beel immers de opdracht 'tot 
het vormen van een Kabinet, dat geacht mag worden het vertrouwen van 
de Tweede Kamer te genieten'. Nu waren daar de elementen 'een zo groot 
mogelijk1 en 'parlementair' aan toegevoegd, hetgeen Romme deed denken 
aan de 'dubbel-openslaande-porte-brisée-deur'. Hiermee raakte Romme aan 
één der vele euvelen van het vrij willekeurige formatiesysteem in Neder
land. De formuleringen van de gegeven opdrachten vertonen geen enkele 
consistentie of regelmaat. Daarom kon over de materiële inhoud volop 
gespeculeerd worden. Romme interpreteerde de toevoeging 'parlementair' 
als een 'minimum-begrenzing' van het benodigde vertrouwen. 'Derhalve 
een kabinet, dat althans in de Indonesische zaak zou kunnen rekenen op 
een tweederde meerderheid der Kamer.’

Daarmee sloot Romme aan bij de opvatting van Beel, die tegenover prin
ses Juliana 'uitdrukkelijk' stipuleerde dat hij 'met het oog op de ernst van 
de toestand en de belangrijkheid t.a.v. de te nemen beslissingen omtrent
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Indonesië, ernstig wilde streven naar een kabinet op brede basis' (KVP, 
PvdA, CHU en VVD).9 Hij zag zich genoopt zijn opdracht terug te geven, 
indien hij enkel de steun van de twee grootste partijen zou verwerven, 
zonder althans t.a.v. de Indonesische politiek te kunnen rekenen op bredere 
steun. De ARP wenste hij niet te 'consulteren' omdat deze partij tegen de 
Grondwetsherziening had gestemd en enkel al het overleg met die partij 
'ook in Indonesië het vertrouwen in de bereidheid tot doorvoering dier 
hervorming zou ondermijnen'. Hij 'wees voorts de Regentes op de absolute 
noodzaak tot voortzetting ener zeer progressieve politiek met name op so
ciaal terrein. En ook hiermede stemde Zij volkomen in.' De formateur 
voorzag vele moelijkheden en vroeg de regentes of hij zich 'verzekerd 
mocht houden van Haar vertrouwen' in zijn persoon. 'Deze verzekering 
werd mij spontaan gegeven.’ Prinses Juliana voegde daar nog aan toe dat 
ook degenen, die geadviseerd hadden een ander te belasten met de opdracht, 
'zich met w aardering hadden uitgelaten over de huidige M inister
president'. Daar was ook reden voor.

Beel: bestuurder en makelaar in coalities

Immers, de politieke carrière van Beel had iets komeetachtigs. Doordat 
zijn vader, directeur van het abattoir te Roermond, kwam te overlijden, 
moest hij na zijn gymnasium gaan werken als volontair ter secretarie 
(1920). Dank zij de steun van bisschop Van Gils kon hij in Nijmegen rech
ten gaan studeren, na zich eerder in de gemeente-administratie bekwaamd 
te hebben. De rechtenstudie deed hij naast zijn werk. In 1929 kreeg hij, hoe
wel hij nog maar pas was afgestudeerd, een benoeming tot hoofd van de af
deling sociale en personeelszaken van de gemeente Eindhoven.

Vanaf 1934 combineerde hij deze functie met die van plaatsvervangend 
gemeente-secretaris. De benoeming van een NSB-er tot burgemeester deed 
hem besluiten de gemeentedienst te verlaten. Een moedige en zeker geen 
gebruikelijke stap, die hem een zeker prestige bezorgde. Het Militair Gezag 
trok hem in september 1944 aan als adviseur voor sociale zaken en voor
lichting. Later reisde hij naar Londen om advies uit te brengen aangaande 
de verzorging van oorlogsslachtoffers. Hij maakte een goede indruk op de 
vorstin, hetgeen er zeker toe bijdroeg dat hij een plaats kreeg in het tweede 
kabinet-Gerbrandy als minister van Binnenlandse Zaken. Schermerhorn en 
Drees, de formateurs van het gelijknamige kabinet, handhaafden hem op 
die post, hoewel Beel politiek een onbeschreven blad was. Hij sympathi
seerde aanvankelijk met de Nederlandse Volksbeweging, maar koos uitein
delijk voor de KVP.

Na de verkiezingsoverwinning van de KVP, die zich nadrukkelijk wilde 
'vernieuwen' en 'verjongen', hetgeen in het voordeel van Beel werkte, trad 
Beel op als formateur en minister-president. Drees bekleedde als vice-minis- 
ter-president naast hem een vertrouwenspositie. Tussen beide staatslieden 
groeiden met de jaren het vertrouwen en de onderlinge waardering, het
geen zich uitte in een grote mate van loyaliteit jegens elkaar. Ook met 
Romme kon Beel het uitstekend vinden. Toewijding aan de katholieke èn
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publieke zaak verbond beiden. Medio 1947 polste Beel Romme voor een 
ministerschap. Romme bedankte voor de eer omdat hij 'doortrapt moe' was 
en wellicht 'vroeg oud en ietwat sleetsch' als gevolg van zes en twintig jaar 
politieke arbeid.10 'Blijft Gij M.P., dan ben ik voor het vooruitbrengen van 
onze politiek veel nuttiger in de fractie dan in het kabinet. Wij loopen bei
den in het geheel der politieke verhoudingen, op een middenvlak tusschen 
de PvdA, en de 'rechterzijde'. Gij met wat meer aanraking naar en ver
trouwen bij links, ik met wat meer van hetzelfde bij rechts. Deze betrekke
lijke balans wordt verbroken, wanneer ik overstap naar het Kabinet.’ Met 
deze situering van hemzelf en Beel in het politieke krachtenveld, gaf 
Romme blijk van een helder inzicht. Inderdaad genoot Beel bij de PvdA 
aanzienlijk meer vertrouwen dan Romme, terwijl Romme beter lag bij de 
'rechterzijde'.

Beel, een goede veertiger, had weinig flair of charisma. Hij was geen be
genadigd spreker en zijn optreden in het openbaar bezat iets houterigs, stijf- 
ambtelijks. In kleinere gezelschappen kwam hij het best tot zijn recht en 
genoot men van zijn bonhommie en esprit. Hij kon voortreffelijk luiste
ren, maar aarzelde niet met al zijn overtuigingskracht door te tasten als hij 
dat nodig oordeelde. Zijn vasthoudendheid werd zelden als lastig ervaren, 
ook al omdat hij wars was van opdringerigheid of gewichtigdoenerij. Zijn 
tragische gezinssituatie hield hij strikt gescheiden van zijn functioneren, 
hoewel naar sommiger oordeel de op de kabinetsformatie van 1948 ge
volgde aanvaarding van de hoogste post in Indonesië hiermee wel in ver
band stond.11 Beel genoot in 1948 veel vertrouwen van zowel de KVP als de 
PvdA. Dat laatste hing samen met zijn dualistische, bijna boven-partijdige 
benadering van de politieke verhoudingen. Overigens was hij méér partij
man dan de PvdA vermoedde of anders gezegd: Beel wist drommels goed 
waar de basis van zijn macht lag. Aan publiciteit liet hij zich weinig gelegen 
liggen. Voor alles was hij een integere, hardwerkende en zo nodig doortas
tend bestuurder, zich voortdurend verzekerend van voldoende steun en 
rugdekking.

Beel stond voor de opgave een program samen te stellen. De tijd van 
Thorbecke, die volstond met een 'wacht op onze daden!', was voorgoed 
voorbij. Hij wenste zeker voor de politiek inzake Indonesië over een twee
derde meerderheid in het parlement te beschikken en bovendien moest hij 
met de fractievoorzitters overeenstemming zien te bereiken over de 
verdeling der portefeuilles en de bemanning van de departementen.

Proeve van een regeerprogram

Het program leverde nog de minste problemen op. De redactie van de 
Indonesische paragraaf bezorgde hem nog de meeste hoofdbrekens, omdat 
de partijprogramma’s hem niet veel wijzer maakten: 'Het klonk in beginsel 
allemaal ongeveer eender maar achter de bijna gelijk vallende plooien van 
die vier mantels gingen de zeer verschillende lichamen van vlees en bloed 
schuil.'12 De Maasbode verwachtte overigens 'een lijvig document' en gaf 
een aardige schets van de verschillen tussen enkele befaamde formateurs.13
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'Speelde Colijn de wereldwijze vader, Ruijs de fijn-genuanceerde dirigent, 
De Geer de nooit te doorgronden alchimist, Beel lijkt mij meer te hebben 
van een strateeg. Een man, die niet in de eerste plaats denkt aan personen 
en aan listige combinaties, maar aan de grote groepen, die hij tot gemeen
schappelijk opmarcheren moet brengen.' Van een zijner 'vrienden uit de 
kamerfractie' had de columnist vernomen dat het program 'een boekdeel' 
zou worden. 'De heer Beel heeft altijd lange documenten nodig om zijn 
program uiteen te zetten. De eerste Troonrede van zijn Kabinet was de lang
ste uit onze parlementaire geschiedenis en de tweede was nauwelijks veel 
korter. Letterlijk niets was er in vergeten. Zoiets zal zijn program óók wel 
zijn. Niets vergeten. Geen risico's nemen (...).' En inderdaad, het betrof een 
uitgebreid program, dat in de laatste fase van de formatie door Van Schaik 
en Sassen fors ingekort zou worden. Zijn 'proeve' sloot nauw aan bij het 
regeerprogram van 1946 en het gevoerde beleid en verkreeg vier dagen na 
gereedkoming 'in grote lijnen’ de instemming van de regentes.14 Romme 
en Van der Goes van Naters dienden wel enige wijzigingsvoorstellen in, 
maar toonden zich overigens tevreden. Tilanus sprak zijn vertrouwen uit 
in de 'Indische paragraaf’ en ook het sociaal-economische beleid kon de 
goedkeuring van zijn fractie wegdragen.15 Enkel de financiële paragraaf 
achtte hij 'te mager', omdat daarin geen sprake was van drastische bezuini
ging, noch van beëindiging van de goedkope geldpolitiek (kunstmatig laag 
houden van de rente), noch van een grootscheepse consolidatie van de 
vlottende schuld. Oud vond het in dit stadium nog niet nodig over be
paalde onderdelen verlangens te uiten en volstond met een akkoordverkla
ring 'in hoofdlijnen met de inhoud'.16

Met name de soepele opstelling van CHU en VVD trof de fractievoorzit
ter van de PvdA onaangenaam. Eerder had hij ernstig bezwaar gemaakt te
gen opneming in het regeerakkoord van de passus dat de Nederlandse rege
ring bij bestandsschendingen 'in het uiterste geval het middel van de poli
tionele actie niet zou schuwen'.17 Van der Goes van Naters had aanvanke
lijk vooral bezwaren tegen de 'publicatie dienaangaande'. Na overleg met 
de fractie liet hij weten dat de zinssnede 'misverstand zou kunnen wekken 
omtrent de geest van de houding, die tegen de Republiek moet worden aan
genomen (...). Het simpele feit van de vermelding ener zodanige actie zou 
reeds de onderlinge besprekingen uiterst ongunstig beïnvloeden.'18 Beel 
hechtte juist aan deze vermelding, 'daar ik hier over geen twijfel wilde la
ten bestaan'.19 Romme had de Indonesische paragraaf voorzien van een 
'onmisbare voorwaarde': deze moest worden gedragen door een tweederde 
meerderheid in het parlement.20 Ook met het oog op een 'goede verwezen
lijking van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO)' vond hij een 
dergelijke meerderheid gewenst. Wat de vermelding van de politionele ac
tie betrof, kreeg Van der Goes van Naters later zijn zin. Ook inzake de ge
leide economie vonden Beel en de PvdA-fractievoorzitter elkaar in de om
schrijving van laatstgenoemde: 'geleide economie betekent niet: distribu- 
tiemaatregelen en subsidies op levensbehoeften, maar: het met beslistheid 
richten van de productie op: industrialisatie, meerdere onafhankelijkheid
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van onze deviezenpositie; los raken van buitenlandse hulp binnen vier 
jaar; sluitende begroting al eerder'.21

Kortom, een program dat aansloot bij het progressieve beleid van de laat
ste jaren waartegen CHU en VVD fors gefulmineerd hadden. Al bij het be
gin van de formatie had de PvdA-fractievoorzitter de verwachting uitge
sproken dat CHU en VVD vanzelf zouden afhaken bij 'een zo scherp moge
lijke formulering inzake Indonesië in het regeerprogram'.22 Nu bleek dat 
CHU en VVD het program moeiteloos slikten, begon Van der Goes van 
Naters te steigeren. Beel had het program teveel naar CHU en VVD toege
schreven en had bovendien de verkeerde procedure gevolgd.23 De bespre
kingen over het program hadden beperkt moeten blijven tot KVP en PvdA. 
Pas na een eventueel akkoord, hadden CHU en VVD erbij betrokken mogen 
worden. Beel wees de verwijten resoluut van de hand. Zijn opdracht stond 
niet toe om onderscheid te maken tussen eersterangs en tweederangs par
tijen. Voorts liet de Grondwetsherziening en tweederde-wetgeving hem 
weinig keuze, 'dit alles nog afgescheiden van de uitslag der verkiezingen'. 
Al met al bleek de eerste week van de formatie het program bijzaak, hoewel 
Van der Goes van Naters buiten de waard gerekend had in zijn verwachting 
dat CHU en VVD onoverkomelijke bezwaren zouden maken. Neen, het 
ging vooral om de basis van het kabinet, waarover de PvdA vóór en na de 
verkiezingen steeds gezegd had dat enkel voortzetting van het 'nieuwe be
stand' bespreekbaar was.

De basis ontbreekt

Ondanks het verlies van twee zetels stond de PvdA vrij sterk in de coali- 
tiebesprekingen. Zonder haar medewerking liepen zowel de politiek inzake 
Indonesië als de arbeidsvrede gevaar. Pieter 't Hoen dikte een en ander nog 
aan. Een rechts kabinet, versterkt met de liberalen, zou 'van stonde af aan' 
het grootste wantrouwen onder de arbeidersbevolking ontmoeten.24 'Een 
dergelijke regeringscombinatie zou ons land spoedig voor een derde en 
vierde loonronde plaatsen, de nationale productie door massale stakingen 
doen stagneren en de wederopbouw vertragen.' Voor Indonesië zouden de 
bijna onvoorstelbare gevolgen zijn 'een onblusbare haat, een permanente 
guerrilla-oorlog, een ondraaglijke schuldenlast en een volstrekt onhoud
bare situatie'. Maar ook de combinatie rooms-rood kon wel eens problema
tisch worden, nu Van den Brink en zijn omgeving steeds duidelijker aan
stuurden 'op de liberale vrije economie' en de 'liberaal-kapitalistische' op
vattingen in België door de 'Benelux-hefboom te gebruiken voor een ver
dergaande liquidatie van het schamele begin van economische ordening' in 
ons land. Als de KVP het economisch leven aan 'particuliere vrijbuiterij' 
wilde overlaten, ondermijnde zij de kracht van ons land in de strijd tegen 
de bolsjewistische bedreiging. Ook katholieke en liberale bladen erkenden 
de onmisbaarheid van de PvdA.25 Dat verklaart ten dele de hardnekkige te
genstand tegen basis-verbreding, welke hoe dan ook verlies van invloed 
voor de PvdA tot gevolg zou hebben. Beel en Romme wensten evenwel ze
kerheid aangaande de Indonesische politiek, hetgeen enkel te bereiken was
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door méér partijen bij de formatie te betrekken. Tilanus was helemaal niet 
gebrand op vertegenwoordiging van de CHU in het kabinet en liet door
schemeren dat zijn fractie ook zonder een eigen minister in het kabinet het 
Indonesië-beleid zou ondersteunen. Naar zijn oordeel zou een CH-minister 
in het kabinet in een 'zeer moeilijke positie' komen te verkeren, hetgeen 
ook gold voor een VVD-bewindsman.26 Wel had hij overwegende bezwa
ren tegen een PvdA-minister op Overzeese Gebiedsdelen.

Dat bezwaar werd door Oud gedeeld.27 Bovendien stelde Oud onomwon
den vast dat zijn partij enkel aan een 'parlementair kabinet op vier partij- 
enbasis' wilde meewerken. Dus of samen met de CHU of helemaal niet. 
Versterking van een kabinet, gevormd op de huidige basis, met een of meer 
figuren uit de sfeer van de VVD zou geen enkele verandering teweeg bren
gen in de vrijblijvende en zakelijke opstelling van de VVD. Oud zou partij
genoten ontraden in een dergelijk kabinet zitting te nemen, maar ook als zij 
geen advies zouden vragen en toch toetraden, bleef de houding van de 
VVD onveranderd: alle voorstellen zouden dan enkel op hun zakelijke 
merites beoordeeld worden. Hiermee sneed Oud de weg naar een drie-par- 
tijen-kabinet resoluut af, omdat het zeer onaannemelijk was dat de CHU 
zonder de VVD zou toetreden tot het kabinet. Zelfs al zou dat gebeuren, dan 
bleef het onvoorspelbare stemgedrag van de CHU-fractie een risico. KVP, 
PvdA en CHU beschikten samen over achtenzestig zetels. Als twee CHU- 
fractieleden uit de boot vielen, was het met de benodigde tweederde meer
derheid gedaan. Nadat Beel het standpunt van Oud voorgelegd had aan 
Tilanus, weigerde Tilanus inderdaad en zeer tot zijn spijt om nog langer 
aan de formatie mee te werken.28 Hij zou partijgenoten toetreding tot het 
kabinet ontraden 'daar zodanig lid in een vrijwel onhoudbare positie' zou 
komen. De PvdA wilde niet verder gaan dan een twee-partijen-kabinet, 
'desnoods met een paar ministers uit andere sfeer, zonder sterke partijge- 
bondenheid’ en niet op politiek gevoelige posten.

Op donderdag 20 juli maakten Beel en Van der Goes van Naters de balans 
op:29

’a) Vier-partijen-kabinet: KVP, CH, VVD wel; PvdA niet.
b) Drie-partijen-kabinet: KVP wel; CH, VVD, PvdA niet.
c) Twee-partijen-kabinet: PvdA wel; KVP, CH, VVD niet.
d) Kabinet op twee-partijen-basis, uitgebreid met enkele figuren, die zijn 

karakter wat ruimer doen zijn. KVP-PvdA wel; CH en VVD niet! Dus dan 
heeft dit ook geen zin, meent Beel.’ Al eerder had de PvdA-fractievoorzitter 
het streven naar een tweederde meerderheidsbasis 'geforceerd' genoemd en 
zonder precedent in de parlementaire geschiedenis sedert 1884. Ook in 1917 
vormde de aanhangige Grondwetsherziening geen reden tot een streven 
naar basis-verbreding. Tot op zekere hoogte deelde Beel deze opvatting. Ook 
hij heeft een ogenblik overwogen om met een reorganisatie van het zit
tende kabinet te volstaan, in navolging van de handelwijze van het kabi- 
net-Cort van der Linden.30 Maar de voorbehouden van zowel CHU als VVD 
ten aanzien van de Grondwetswijziging en het toekomstig beleid hadden 
voor hem de doorslag gegeven. Immers, 'dit betekende dat iedere regering, 
die niet op een tweederde meerderheid in het parlement steunde, toch
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rekening zou moeten houden met de verlangens van tenminste een of 
twee oppositiepartijen, anders kon zij met de herziene Grondwet nog niets 
aanvangen’. Derhalve hield Beel het been stijf en kon Van der Goes hem 
niet overtuigen. De formatie zat muurvast.

Personae gratae

Formaties plegen nogal eens te stranden op het twistpunt van de porte
feuilleverdeling en de personele bezetting van de departementen. Ook op 
dat punt raakte de formatie in het slop. Overigens had Beel dat voorzien 
blijkens zijn mededeling aan Romme dat 'bijaldien ik niet mocht slagen, - 
de opdracht in andere handen zou komen te liggen'.31 Dit gesprek tussen 
beiden vond op 15 juli plaats, dus twee dagen na de verlening van de op
dracht. Beel was al op de hoogte van de 'reeds meermalen naar voren ge
brachte candidatuur van de heer Joekes (PvdA) als minister van Overzeese 
Gebiedsdelen'. Romme kende Joekes als lid van de 'Commissie van 
Negenmannen’, een parlementaire commissie voor advies en bijstand aan
gaande de Indonesische problematiek aan de regering. In juni had hij in 
Indonesië vastgesteld dat Joekes aanzienlijk méér vertrouwen stelde in 
mensen als Hatta, dan Romme kon opbrengen. Romme liet weten dat bij de 
KVP tegen Joekes op Overzeese Gebiedsdelen 'overwegend bedenking' be
stond. Beel had dezelfde overtuiging ten aanzien van Joekes: 'een figuur 
echter, die zozeer uit de linkerhelft van de partij stamde, dat hij zeker in 
een vierpartijen-kabinet niet paste'.32 Wel kon Romme zich vinden in het 
voornemen van Beel om zelf de Indonesische kwestie af te handelen. In 
hoeverre Beel hier zijn mogelijkheden overschatte, laat zich raden. Immers 
de combinatie minister-president en minister van Binnenlandse Zaken, 
waarmee hij in 1946 startte, bleek niet vol te houden. Ook Tilanus en Oud 
maakten ernstig bezwaar tegen de kandidatuur van Joekes, terwijl zij 
merkwaardigerwijs wèl akkoord gingen met de combinatie van Algemene 
Zaken en Overzeese Gebiedsdelen in handen van Beel.

De PvdA hechtte blijkbaar zeer aan de opneming van Joekes in het kabi
net, vermoedelijk om als tegenwicht te dienen tegen de aantrekkingskracht 
van de uitgebroken Oud op de vrijzinnig-democraten. De PvdA wenste 'per 
se' rechtstreekse invloed uit te oefenen op het Indonesië-beleid, om welke 
reden Van der Goes van Naters de suggestie van Beel om zelf Overzeese 
Gebiedsdelen te gaan doen, krachtig afwees. 'Er moet een volledige O.G.-Mi
nister komen, wel meer economisch-financieel georiënteerde, PvdA man. 
Staatshervorming mede bij de Minister-President.'33 Met de PvdA viel in 
dit geval wel te praten over Neher, Gedelegeerde van de Kroon in Indo
nesië en PvdA-sympathisant, op Overzeese Gebiedsdelen, althans dat dacht 
Van der Goes van Naters. Vorrink voelde daar niets voor. Nu voor Joekes 
op Overzeese Gebiedsdelen geen plaats was, eiste Van der Goes van Naters 
Binnenlandse Zaken voor hem op. Voor dit laatste had de kandidaat- 
minister zelf weinig belangstelling. Beel dacht eerder aan Verkeer en 
Waterstaat voor Joekes.
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Voor Buitenlandse Zaken toonde de fractievoorzitter van de PvdA 
'persoonlijk grote interesse', maar met partijloze figuren als Michiels van 
Verduynen, ambassadeur te Londen, viel te leven.34 Hoewel de fractievoor
zitter van de PvdA 'enige souplesse denkbaar' achtte, waar het ging om per
sonen uit de CHU- en VVD-sfeer, kwamen Tilanus, Oud en Stikker 'per se' 
niet in aanmerking.35 'Beel: ook Stikker niet? Ik: 'nog eerder Vonk dan 
Stikker, want aan de vlegel Vonk weet je tenminste wat je hebt; aan 
"ethisch bier" niet.’ Drees, Lieftinck, In 't Veld en Mansholt mochten naar 
beider oordeel terugkomen. Jonkman niet meer en Vos eventueel. Beel 
vroeg voorts 'of bij ons personae gratae waren: Fiévez - ja. Van Maarseveen: 
Vooral bij de Juristen. Witteman: meer bij ons dan bij de KVP. Gielen: - 
niet. Van den Brink - liever niet.' Beel gaf overigens in het geval Joekes 
onomwonden te verstaan dat hij zich geen kandidaten liet opdringen. 
Zover waren Beel en Van der Goes gekomen in het 'samen opbouwen' van 
de samenstelling van het kabinet. Op 20 juli ontspon zich volgens de noti
ties van Van der Goes van Naters de volgende dialoog: 'Beel: ik wil zeker
heid inzake de Indische politiek hebben. Ik: "om er op te slaan?" Beel: "daar 
krijg je ze wel toe mee, dus niet daarvoor, maar opdat wij niet altijd weer, 
zoals nu 3 jaar lang, achter de feiten aan moeten lopen. Er is de mogelijk
heid van een nieuwe vredelievende fase, maar ik wil niet van de heren 
blijven afhangen. Ik wil met mijn kabinet een volmachtsprogram, nu!'"36

Aangezien dat vooralsnog niet tot de mogelijkheden behoorde, over
woog de formateur zijn opdracht terug te geven. Nog dezelfde dag raad
pleegde hij zijn vice-premier, Drees, die vanaf dat moment een steeds be- 
langrijkere rol ging spelen. Drees had in de fractie al meteen laten weten dat 
naar zijn oordeel de 'partijenkwestie' belangrijker zou worden dan het pro
gram.37 Dit vanwege de behoefte van de toekomstige formateur aan zeker
heid inzake de Grondwetswijziging. Een week later, op 16 juli, noemde hij 
de gedachte om niet alleen met de KVP te regeren 'wel aangenaam'.38 Bij 
onenigheid over belangrijke vraagstukken zouden de twee partijen niet 
meer steeds tegenover elkaar staan, wat de samenwerking ten goede zou 
komen. Daar kwam bij dat in de VVD en de CHU mensen rondliepen die 
voor de PvdA 'volkomen acceptabel' waren. Maar ook Drees zag geen uit
weg voor Beel. Ook niet via de extra-parlementaire weg. Daaraan zouden 
hij noch de andere PvdA-ministers kunnen meewerken. Maar Beel mocht 
zich dan 'verzekerd weten van zijn indirecte steun mede tot behoud van de 
sociale rust' en de wetgeving inzake Indonesië. Aan de gezamenlijke verga
dering van de beide kamerfracties meldde hij dat Beel alvast een extra-par
lementair kabinet wilde gaan proberen 'al ligt dat buiten zijn opdracht'. 
Beide fracties wezen deelneming van de PvdA aan een extra-parlementair 
kabinet zonder meer af.39 Beel restte weinig anders dan zich bij de regentes 
te vervoegen ten einde haar te informeren over de 'crisis in de crisis’. 
Intussen had De Tijd, verklaard voorstander van de rooms-rode coalitie, de 
poging van Beel om vier partijen in één kabinet samen te brengen, geken
schetst als 'het verenigen van water en vuur en derhalve (had hij) damp 
overgehouden'.40
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Vier dagen vrij worstelen, 20-24 juli 1948

Op 20 juli stond het voor Beel vast dat hij zijn opdracht terug moest geven 
'om redenen, die met het toekomstig regeringsbeleid niets uitstaande 
hadden, in feite omdat zij zich in de verkiezingscampagne tegen elkaar 
hadden opgewreven, stelden zij zich schrap en onverzoenlijk tegenover el
kaar op'.41 Van der Goes van Naters had hem voorgesteld om het parle
ment min of meer ultimatief voor het blok te zetten door een 'gerecon
strueerd kabinet-Beel-Drees, desgewenst met enkele figuren, die ook buiten 
die partijen vertrouwen ontm oeten’.42 Dat kabinet zou een duidelijke 
Indonesië-verklaring moeten formuleren en vervolgens op 29 juli de 
vertrouwenskwestie moeten stellen 'én voor haar Grondwet, én voor haar 
verdere uitwerking en vraagt voor die politiek een volmacht voor een jaar’. 
Mocht er geen tweederde meerderheid hiervoor te vinden zijn, dan zou het 
kabinet aftreden en moesten de oppositionele groeperingen maar een op
lossing bedenken zonder enigerlei medewerking van KVP en PvdA. Beel 
reageerde 'sceptisch' en betwijfelde of de KVP daarin mee zou gaan. Ook in 
eigen kring ontmoette de fractievoorzitter weinig waardering voor zijn 
suggestie. Drees voorzag geen tweederde meerderheid voor zulk een 
vertrouwensvotum, terwijl de grondwetsherziening die vermoedelijk wél 
zou krijgen; 'stel je krijgt 59; niemand zou begrijpen, dat je dan aftrad'.43 
Ook Vorrink wilde de zaak eenvoudig houden, terwijl Schermerhorn niet 
geloofde in het verkrijgen van 'een blanco krediet'.44

Daarmee sneuvelde dit kansloze plan. Beel had intussen de vice-presi
dent van de Raad van State, Beelaerts van Blokland en de voorzitter van de 
Tweede Kamer, J. van Schaik geïnformeerd. De eerste had weinig te mel
den, maar de laatste zag in een reconstructie van het bestaande kabinet 'een 
reële mogelijkheid'.45 Beel had hiertegen overwegende bezwaren, omdat de 
schijn van een volledige capitulatie voor de PvdA gewekt zou worden, het
geen zijn gezag en prestige in het toekomstig kabinet zou ondermijnen. 
Neen, Beel had iets anders bedacht, zo liet hij de regentes weten: een ad hoc 
kabinet, dat een amfibisch karakter zou bezitten: parlementair voor de 
oplossing van de Indonesische kwestie en extra-parlementair voor het ove
rige beleid. Zodra de Indonesische kwestie opgelost was, zou het kabinet af
treden. De regentes 'zeide verheugd te zijn, dat ik de opdracht nog niet terug 
gaf en verzocht mij dringend om mede namens Haar de fractievoorzitters te 
wijzen op het grote gewicht dezer formatie in het licht van de snelle evolu
tie in Indonesië en de uiterst moeilijke internationale verhoudingen'.46 
Geen van beiden opperde de gedachte dat de verleende opdracht geen ruim
te liet voor een dergelijke démarche.

Na eerst Michiels van Verduynen gepolst te hebben voor achtereenvol
gens het premierschap en Buitenlandse Zaken, waarop deze met een beroep 
op zijn gezondheidstoestand negatief reageerde, riep de formateur op 21 juli
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de vier fractievoorzitters bijeen voor gezamenlijke beraadslagingen. Deze 
procedure diende 'legendevorming' te voorkomen.47 'Bij zo'n bijeenkomst 
ligt het niet meer aan de formateur of de heren eikaars standpunt begrijpen. 
Dit stelt de verantwoordelijkheid van de formateur zuiverder. Bovendien 
biedt een dergelijke bijeenkomst mogelijkheden om het formatieproces 
aanzienlijk te bekorten.'48 Na een bondige samenvatting van de status quo, 
lanceerde de formateur zijn tussenoplossing. Hij wees de heren mede na
mens de regentes op de ernst van de situatie en noemde de geschillen tus
sen de partijen 'in betekenis en omvang daarbij vergeleken slechts secun
dair'.49

In de navolgende discussie, die voornamelijk een herhaling van stand
punten opleverde, voelde Van der Goes van Naters zich in het defensief 
gedrongen. Hij verweerde zich door Oud zijn Dordrechtse rede te verwijten, 
waarin hij al voor de uitslag van de verkiezingen de medewerking van de 
VVD aan de grondwetsherziening afhankelijk had gemaakt van de samen
stelling van het toekomstige kabinet. De heren vertroebelden de werking 
van het algemeen kiesrecht door ineens van 'natuurlijke' parlementaire 
meerderheden over te stappen naar 'abnorm ale’ m eerderheden van 
tweederde. De PvdA-fractie verwierp elke extra-parlementaire constructie 
'omdat in heel West-Europa de niet-progressieven voelen, dat zij op nor
male wijze er nóóit meer in komen (...). Wij wensen hen voor deze electo
rale periode die kans niet te geven. Hoe konden VVD en CHU het KVP- 
PvdA-regeerprogram slikken? Met onze medewerking zou het Indone
sische beleid niet worden omgebogen en om die reden eiste de PvdA het 
departement van Overzeese Gebiedsdelen op.' Beel, voor de PvdA een 'trait 
d'union' tussen KVP en PvdA, werd in de CH-pers weggeschreven. De vak
beweging had geen vertrouwen in Oud en met hem was de communis- 
tenbestrijding onmogelijk. Ook wees de PvdA-fractievoorzitter op de ver
kiezingscampagnes van CHU en VVD.50

Tilanus gaf hem in overweging om niet stil te staan bij de verkiezings
strijd: 'te hoge belangen staan op het spel'. Van de kritiek van Lunshof op 
Beel distantieerde hij zich nadrukkelijk en hij wees de PvdA aan als de 
hoofdschuldige aan de ontstane impasse. Van der Goes van Naters op zijn 
beurt sloot samenwerking zonder overeenstemming over het program uit 
'want althans ónze Ministers zullen niet mee doen, zelfs niet voor korte 
duur, als zij geen progressieve politiek kunnen voeren.’ Op zijn vraag naar 
de zetelverdeling en de personele bezetting, konden de aanwezigen geen 
antwoord geven. Hij nodigde hen uit het desnoods zonder de PvdA te pro
beren. 'Wij zullen geen chantage voeren (...).' Uit de reacties bleek dat 'men 
per se óns nodig had'. Nadat het gezelschap een concept formatie-opdracht 
had geformuleerd, waarvan de regentes terecht vond dat het nogal inge
wikkeld was, wees Van der Goes van Naters op het premature karakter van 
deze beraadslagingen. 'Laat Beel zich die opdracht doen geven. Dan vindt 
daarna het geregelde overleg plaats.' De nerveuze stemming, mede veroor
zaakt door een telefoontje van de regentes, zal ertoe hebben bijgedragen dat 
Beel en Romme de indruk hadden dat Van der Goes van Naters het voor-
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stel in de fractie zou verdedigen, terwijl de betrokkene noteerde dat de op
dracht en de voorstellen van Beel afgewacht zouden worden.

Vorrink vreesde dat de partij het onderscheid tussen partijen-afspraak en 
vrijheid van handelen niet zou begrijpen. Drees had legio bezwaren tegen 
een ad hoc kabinet.51 De Indonesische kwestie kon nog wel eens lang voort
slepen. 'Maar bovendien, hoe zouden wij ons met de oppositiepartijen 
kunnen verenigen juist op het punt ten aanzien waarvan de tegenstellin
gen het scherpst zijn.' En dat op een vrij conservatief gekleurd program van 
Beel. 'Het zal een voortdurend touwtrekken worden, willen we nog enige 
invloed uitoefenen.' 'De belangrijkste economische en financiële vraag
stukken dringen naar een oplossing, die ook sociale consequenties zal heb
ben. (...) Bovendien wat een verhouding tussen ambtgenoten, die zich op 
het standpunt stellen, dat zij na korte tijd weer tegenover elkaar gaan staan.' 
'Als ik er in zou gaan, blijf ik natuurlijk beschouwd worden als een van de 
politieke exponenten van de partij. Het heeft geen zin dat extra parlemen
tair te noemen.' Zo'n gekunstelde constructie zou 'zeker ook in ons volks
deel', niet worden begrepen. Zonder kabinetspolitiek 'was er niemand meer 
om bijvoorbeeld Van den Brink in toom' te houden. 'Wil men deze rich
ting uit, dan zou een volledig aanvaarden van een vierpartijen-regering 
nog meer zin hebben en een zuiverder indruk maken, al zijn ook daar grote 
bezwaren tegen.' Een en ander overtuigde de fractievoorzitter volkomen en 
hij deelde Beel telefonisch op Soestdijk mee, dat de PvdA niet mee zou 
doen.

In de N RC  kreeg de half-om-half-constructie van Beel een zeer kritisch 
onthaal. Van Raalte sprak van een 'buitennissig kabinet', een 'onaan
trekkelijke constructie' met een ‘zeer beperkte levensduur'. Geen gewone 
kiezer zou iets 'van zulk een gekunstelde opzet begrijpen (...). Maar boven
dien: welk een zee van vaagheden en tegenstrijdigheden zou in een derge
lijke constructie opgesloten liggen en hoe geduchte kans op wanbegrip zou 
men daarmee tevens lopen, ook in de Kamers (...). De PvdA heeft dus - zo 
mag men aannemen - de vreemde constructie (...) verijdeld. Ofschoon wij, 
gelijk bekend, in menig opzicht de ziens- en handelwijze van die partij 
allerminst kunnen onderschrijven, moeten wij in dit geval erkennen, dat 
zij ons land waarschijnlijk behoed heeft voor een werkelijk onmogelijke 
oplossing van het kabinetsvraagstuk.' Geheel in lijn met hetgeen de VVD al 
intern als de meest geëigende oplossing had aangemerkt, beval hij een ex- 
tra-parlementair KVP-PvdA-kabinet aan, aangevuld met enkele ministers 
uit CHU en VVD.52

Romme had intussen zijn fractiegenoten vertrouwd gemaakt met een 
andere oplossing voor het geval de PvdA niet zou meewerken aan de ad 
hoc constructie. '(...) het beste zou zijn een semi-parlementair kabinet van 
de twee grootste partijen, zonder op Overzeese Gebiedsdelen een man van 
de PvdA en met één katholieken minister meer dan de wederpartij - semi- 
parlementair in dezen zin, dat wij over en weer wel aan het program ge
bonden zouden zijn, maar dat wij geen verdere verantwoordelijkheid zou
den aanvaarden met betrekking tot de Indonesische politiek.'53 Eigenlijk 
keerde Romme de amfibie-constructie van Beel precies om en verzoende
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hij zich met voortzetting van de rooms-rode coalitie. Met een 'rechtse' 
meerderheid in de Kamer en een eigen man op Overzeese Gebiedsdelen 
liep de KVP weinig risico dat de PvdA haar opvattingen over de dekolonisa
tie kon doorzetten.

Op 21 juli gaf Beel zijn opdracht terug, waarvan de volgende dag melding 
werd gemaakt in een communiqué. Beel handhaafde tegenover Juliana zijn 
bezwaren tegen een opdracht tot reconstructie en noemde onder meer Van 
Schaik als mogelijke formateur. Deze werd door de regentes geconsulteerd 
met als resultaat dat nogmaals een beroep op Beel gedaan zou worden om 
zijn kabinet te reconstrueren, 'daar een uitschakeling van de PvdA toch wel 
zeer bezwaarlijk zou zijn'. Beel wist evenwel Van Schaik alsnog te overtui
gen van de wenselijkheid nu een opdracht tot vorming van een extra-par
lementair kabinet te ontvangen. Tegenover de regentes bevestigde Beel het 
grote belang van deelneming van de PvdA, doch niet tot elke prijs. Op haar 
verzoek zou hij nog eens met Drees gaan praten over een twee-partijen-ka- 
binet met eventueel 'enkele daarbuiten vallende figuren'.54

Op Drees maakte Beel een vermoeide en teleurgestelde indruk. Beel wen
ste na alle moeilijkheden uit de voorafgaande periode niet weer 'op hoop 
van zegen' te gaan varen. Desgevraagd ontkende Drees dat een opdracht aan 
hem zinvol zou zijn. Na deze uitslag van de verkiezingen zou de KVP hem 
niet accepteren als formateur en minister-president in de plaats van een 
KVP-er. Drees bleef een voortzetting van de bestaande coalitie het meest 
wenselijk achten, al dan niet enigszins gewijzigd en desnoods extra-parle
mentair. Beel op zijn beurt vond verder contact met de fracties niet meer op 
zijn weg liggen 55

Nog diezelfde donderdag 22 juli besprak Beel de situatie met de ministers 
Van Maarseveen en Van den Brink, die eenparig verklaarden geen zitting 
te zullen nemen in een gereconstrueerd kabinet, ’s Avonds sprak het drietal 
de kwestie door met Romme, die de aanbeveling deed 'eerst nog te proberen 
deze figuur: een (niet-parlementair) kabinet van PvdA en KVP, 1 CHU'er 
en 1 VVD'er, waarbij de aan te zoeken ministers de bevoegdheid krijgen om 
over het program te praten met hun politieke vrienden'. Ook zijn suggestie, 
eerder aan de KVP-fractie voorgelegd, bracht hij ter sprake. Het viertal be
reikte overeenstemming over de verdeelsleutel 5 : 5 : 1 : 1, met Götzen voor 
financieel-econom ische Overzeese Betrekkingen, Van M aarseveen op 
Binnenlandse Zaken en Donker (fractielid PvdA) op Justitie. Voorts zou de 
PvdA Sociale Zaken, Financiën, Landbouw en Wederopbouw aangeboden 
worden. Beel zou geen rechtstreeks contact met de fracties opnemen en de 
regentes adviseren hem een opdracht 'tot vorming van een kabinet' te ver
lenen. Een dergelijke opdracht maakte de vorming van een extra-parlemen
tair kabinet zonder de PvdA mogelijk en werkte derhalve als een stok ach
ter de deur 56

Vrijdag inform eerde Beel zijn vice-prem ier over zijn  voornem ens, 
waaronder het zelf behandelen van de staatkundige hervormingen, bijge
staan door een staatssecretaris. Van Mook zou worden vervangen door een 
driemanschap, bestaande uit Spoor, Sassen en 's-Jacob. Spoor was de bevel
hebber van de troepen in Indonesië en Drees maakte onmiddellijk bezwaar

146



Naar een nieuwe opdracht

tegen diens opneming in een bestuurscollege. Bovendien voorzag Drees de 
nodige m oeilijkheden, nu de PvdA uitgeschakeld zou worden voor 
Overzeese Gebiedsdelen en Buitenlandse Zaken, terwijl bovendien Joekes 
gepasseerd werd. Maar Drees zou de voorstellen van Beel aan de fractie 
voorleggen. Voorts zou hij een persoonlijk onderhoud met de regentes zeer 
op prijs stellen ten einde haar het PvdA-standpunt uiteen te kunnen zetten. 
Beel zou dit bevorderen.57 Een buitengewoon slimme en verstandige dé
marche van Drees, die kennelijk beducht was dat aan het hof irritaties over 
de opstelling van de PvdA de besluitvorming zouden gaan beïnvloeden. 
Bovendien drong hij zich in zekere zin binnen in het centrale formatiecir- 
cuit. Mevrouw Tellegen, chef van het kabinet van de koningin, liet Drees 
weten, dat de regentes hem graag zou willen horen en 'hoe groot ze het be
zwaar acht als geen overeenstemming wordt verkregen ook met de PvdA'.58 
Nog diezelfde dag ontving Juliana de man, met wie ze nog vele jaren zou 
samenwerken. Ze wilde precies weten welke bezwaren Drees koesterde 
tegen het tweede concept-regeerprogram. Ze stelde de vraag of voor de 
PvdA ontslagweigering niet een aantrekkelijker optie was dan hetgeen Beel 
zich voorstelde. Drees bevestigde dat, maar zag daarin 'een zekere machte
loosheid'. Kennelijk om Beel niet in de wielen te rijden, relativeerde hij de 
verschillen tussen beide oplossingen.59 Beel zelf begon onmiddellijk minis
ters aan te zoeken, onder wie Lieftinck en In 't Veld, hetgeen de druk op de 
PvdA nog vergrootte.60 Pas de volgende dag verscheen het communiqué, 
waarin mededeling werd gedaan dat de regentes aan Beel een nieuwe for- 
matieopdracht had gegeven, 'tot vorming van een kabinet'. Een dergelijke 
opdracht geeft de formateur alle vrijheid en vermoedelijk daarom had 
Juliana er telefonisch aan toegevoegd: 'natuurlijk met de PvdA'.61

Teleurstelling en onzekerheid overheersten de reacties in het PvdA- 
kamp op deze nieuwe wending. Van der Goes van Naters noteerde: 'Tuur- 
lijk afwijzend' en ook Vorrink, Joekes en Posthumus voelden hiervoor 
w einig.62 Zaterdagochtend kwam de fractie bijeen. In een voorbespreking 
van het fractiebureau ontmoetten de voorstellen van Beel 'sterke critiek'.63 
Van der Goes van Naters wilde Joekes of Burger op Justitie in plaats van 
Donker. Die zou geen 'sterke band tussen ministers en fractie' verzekeren 
en 'aan de uiterste rechterkant van de fractie staande onder alle omstandig
heden mee willen regeren'. Ook in de fractievergadering bestond felle 
tegenstand tegen 'verder afglijden'. De fractievoorzitter liet zich niet onbe
tuigd, maar neigde desondanks tot een handreiking. Drees greep in door een 
gesprek tussen Beel, Romme en Van der Goes van Naters voor te stellen 
'over de mogelijkheid van het twee-partijensysteem en in elk geval over de 
verhoudingen in de toekomst tussen KVP en ons’. De aandrang op Drees 
om zélf een dergelijk gesprek aan te gaan, bleef zonder succes, omdat hij 
vreesde dan tegenover Beel een figuur te slaan. Drees bleef liever in de 
wachtkamer zitten tot men hem echt nodig had. Een opvallend kenmerk 
van zijn manier van doen. De vraag of de aangezochte ministers de bespre
kingen met Beel konden voortzetten zonder zich in dit stadium te binden, 
werd door een stemming beantwoord: zeventien vóór, zestien tegen. Deze 
nipte meerderheid werd bereikt na vijf uur delibereren. Zo eindigde een
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chaotische fase in de formatie, waarin alle betrokkenen Beel alle vrijheid 
lieten om zelfs buiten zijn opdracht om oplossingen te zoeken. Vier dagen 
vrij worstelen van de hoofdrolspelers met toenemende druk op de PvdA. 
Drees trad meer op de voorgrond en beijverde zich om begrip te wekken 
voor de positie van de PvdA. In eigen kring stuurde hij stevig bij op de 
momenten, dat de fractievoorzitter het zijns inziens liet afweten of de situa
tie verkeerd taxeerde. Van der Goes van Naters mocht mééworstelen, ter
wijl Drees een scheidsrechterspositie koos.

PvdA weigert Stikker te slikken, 24-30 juli 1948

Beel vond het beter dat Romme en Van der Goes met elkaar spraken en 
hem er buiten lieten. Dat gesprek 'in vriendschappelijke toon' vond zonda
gochtend 25 juli plaats en zou met name Van der Goes van Naters goed
deels verzoenen met de basis-verbreding. Romme wenste het nieuwe be
stand voort te zetten en beschouwde het komende kabinet als een inter
mezzo. 'Als de Indische questie er niet was, zou niemand zich om andere 
oplossingen druk maken. (...) alleen daarom meende de KVP-fractie, dat dit 
nu niet ging.'64 Zo spoedig mogelijk moest weer worden overgegaan tot een 
normale parlementaire oplossing. Dat sprak Van der Goes van Naters wel 
aan, zeker nadat Romme 'pertinent' verzekerd had dat ook onder extra-par
lementaire verhoudingen het overleg tussen de beide fracties zou worden 
voortgezet, en ook het contact tussen de beide fractievoorzitters en de mi
nister-president, 'evenals vroeger'. 'Dit zou alleen discreet moeten worden 
behandeld!’

Wie de weergave van het gesprek van Romme legt naast de percepties 
van Van der Goes van Naters ontdekt forse nuance-verschillen. Romme 
bond zich in geen enkel opzicht, handhaafde zijn voorkeur voor een bre
dere basis en wenste geen enkele afspraak te maken over de onderlinge con
tacten. Wel vond Romme overleg met de PvdA interessanter dan met de 
VVD ’en zulks niet uitsluitend uit kwantitatieve overwegingen'. 'Ik heb 
voorts nog erop gewezen, dat latere terugkeer van de oude combinatie wel 
zeer veel moeilijker wordt, wanneer wij thans uit elkaar gaan.' Typisch 
Rommiaans, want wie de brieven van de KVP-fractievoorzitter goed be
kijkt, ziet altijd wel ergens in een zinnetje het lemmet van een mes even 
schitteren. Kennelijk was dit dreigement nog niet voldoende, want Romme 
zou ook nog gesuggereerd hebben dat Beel desnoods met vijf kleurloze 
mannen in plaats van de PvdA-ministers in zee zou gaan. Zijn collega 
doorzag de bedoeling en reageerde met een 'dat ons, voor de Partij "wel
kom" zou zijn.' Drees noteerde, wellicht wat verbaasd en ironisch: 'Van der 
Goes was nogal tevreden met het resultaat.'65

De altijd wat flamboyante, ambitieuze en met zijn eruditie koketterende 
Van der Goes van Naters, die de rooms-rode samenwerking niet minder 
dan de redding van West-Europa noemde, had zich door de orakeltaal van 
Romme in de luren laten leggen. Het resultaat was dat zijn bezwaren tegen 
de opzet van Beel wegsmolten omdat deze opzet bij nader inzien 'vlak bij 
een parlementair kabinet' stond zoals de PvdA dat gewild had. Drees en
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Beel stijfden hem in dit nieuwe inzicht.66 Veel belangrijker voor de PvdA 
was het contact van Drees met het hof. Terwijl de beide fractievoorzitters 
palaverden, ontving Drees mej. Tjeenk Willink, die door mej. Tellegen op 
pad gestuurd was. De 'Prinses' vroeg zich af 'hoe de PvdA toch zo star kon 
zijn. Het wordt noodlottig geacht als wij er buiten zouden blijven.’ De re
gentes was voornemens om Drees met een opdracht te belasten als Beel zou 
mislukken. Volgens mej. Tellegen genoot Drees 'het algemeen vertrou
w en'.67 Wat blijkbaar buiten beschouwing bleef was het gebruik dat 'wie 
breekt, betaalt'. Langzamerhand kon een opdracht aan een representant van 
de PvdA niet uitblijven, nu de formatie voor de tweede keer stuk dreigde te 
lopen op een weigering van de PvdA. Tegenover Romme zou Van Schaik 
dat 'veel te riskant' noemen. 'Het zou er weleens op uit kunnen draaien, 
dat de ontslagaanvrage van het kabinet niet kan worden aanvaard.'68 Drees 
nam enige afstand van deze suggestie door op het prestige-element te wij
zen. De KVP zou bezwaar maken. 'Intussen zou Tjeenk Willink de Regen
tes toch in overweging geven, dat zij Beel nog een wenk geeft om het moge
lijke te doen om tot een oplossing te komen.'

Maandag 26 juli kondigde zich het probleem-Stikker aan, terwijl het pro
gram zijn beslag kreeg. Drees wist enkele 'bedenkelijke paapse stoutighe
den' uit het program te lichten of tot 'een onderzoek' te reduceren, zoals in 
het geval van meer kindertoeslag voor grote gezinnen.69 Drees was wel be
reid om 'zonder voorafgaande gebondenheid' in het kabinet over deze za
ken te overleggen. De vermelding van een mogelijke politionele actie wen
ste Drees geschrapt te zien. Programmatisch dus geen vuiltje aan de lucht, 
hoewel Van der Goes van Naters blijkbaar nog steeds rekening hield met 
een onaanvaardbaar door CHU en VVD. De formatie ging hoofdzakelijk 
nog om zetelverdeling en personele bezetting.

Bij de ontvangst van kandidaat-minister In 't Veld noemde deze Stikker 
een geschikte kandidaat voor Buitenlandse Zaken, waarop Beel hem ver
zocht daarover eens met Drees te praten.70 Pogingen van Beel om een par
tijloze of VVD-kandidaat voor deze post te vinden, waren tot nog toe steeds 
mislukt. Ook de ondernemers W.G.F. Jongejan en E. Heldring hadden in 
een vertrouwelijk gesprek Stikker getipt als de meest geschikte, naast H.H. 
van Karnebeek, directeur van de Shell.71 Tegen de laatste had Drees wel 
enige doch geen overwegende bezwaren. De betrokkene zelf zag er vanaf 
wegens de 'reactie in Amerika' bij de concurrentie en het directe verband 
dat tussen de Amerikaanse petroleum-belangen op Sumatra en een even
tuele politionele actie gelegd zou worden. Drees bleef Stikker onaanvaard
baar voor de PvdA achten. Beel liet via Van den Brink Stikker op de hoogte 
stellen van de status quo, waarop Stikker, buiten zijn fractie om, medewer
king verleende bij het zoeken van een geschikte VVD-kandidaat voor 
Buitenlandse Zaken. Mede op aandringen van Van der Goes van Naters 
bracht Drees nog eens nadrukkelijk de kandidatuur van Joekes ter sprake, 
maar Beel prefereerde Donker. Van der Goes van Naters noteerde wat giftig 
bij Van Karnebeek: 'Deze Van Karnebeek heeft daar nooit iets aan gedaan.' 
De gedachte om Van Mook te vervangen door een driemanschap met 
'Spoor!' achtte hij volstrekt onaannemelijk. Bovendien diende 'het wegval-
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len van Overzeese Gebiedsdelen gecompenseerd te worden door formeel 
inschakelen van Drees in Opperbestuur, samen met Beel', zo liet hij Drees 
weten.72

Dinsdag 27 juli overwoog Beel al om zijn opdracht terug te geven, nu de 
PvdA volhardde in haar veto jegens Stikker. Drees kon hem geen ruimte 
bieden. De fractievergadering daags tevoren had dat nog eens uitgewezen. 
Hij vroeg de formateur wel niet op te geven voordat hij van de PvdA-par- 
tijraad zou zijn teruggekeerd. Drees wilde deze vergadering tot het einde toe 
bijwonen, 'teneinde de ongewenste beslissingen zoveel mogelijk te voor
k o m en '.73 Ook bij de VVD trad een verharding in de standpunten op. 
Stikker had contact opgenomen met Oud, die ronduit te kennen gaf dat de 
fractie geen medewerking meer wilde verlenen 'daar door de disqualificatie 
van politieke figuren als dhr. Oud en Stikker de fractie zich als tweede- 
rangspartij zag aangemerkt. Immers ten aanzien van andere partijen vond 
zodanige disqualificatie niet plaats.’ Nadat Beel zijn dilemma's had toege
licht, noemde Stikker toch nog enkele namen.74

Intussen ontving de formateur W.F. Schokking, wethouder van Amster
dam en al in een vroeg stadium genoemd als ministeriabel voor de CHU. 
Lieftinck zag in hem 'een plezierige figuur’. Drees kende hem persoonlijk 
en kon zich verenigen met diens kandidatuur voor Verkeer en Waterstaat. 
Tegenover Beel liet Schokking een duidelijke voorkeur voor het ministerie 
van Oorlog en Marine blijken, wijzend op zijn hoedanigheid van reserve
luitenant. Voorts bepleitte Schokking belangrijke wijzigingen in het 
financiële beleid. In het tweede onderhoud verraste hij de formateur met 
zijn zienswijze op de Indonesische politiek. Twee broers, die Nederlands- 
Indië goed kenden, hadden hem ervan overtuigd dat Nederland ’op de 
eerste plaats de financieel-economische band met Indonesië moest' ver
sterken. In ondernemerskringen, ook die met belangen in Indonesië, kreeg 
deze overtuiging steeds meer aanhang. Ook Stikker kende dit gevoelen en 
maakte deswege bezwaar tegen de eenzijdige propaganda van zijn partij. 
Volgens de CH-wethouder mocht noch Beel noch een PvdA-lid minister 
van Overzeese Gebiedsdelen worden. Voor Beel vreesde hij 'een tragiek' 
daar hij in Indonesië 'niet voldoende vertrouwen meer genoot'. Of zijn 
broer zijn visie persoonlijk aan Beel mocht toelichten? Hij was ervoor mee
gekomen! Beel had daar toch bezwaar tegen, 'daar ik enkel dhr. Schokking 
had uitgenodigd (...) en niet zijn familie'. Schokking nam zijn kandidatuur 
terug, maar zou vooralsnog de pers hierover niet informeren.75

Woensdag 28 juli was een belangrijke dag voor de formateur, omdat par
tijbestuur en partijraad van de PvdA zich zouden uitspreken over het al of 
niet voortzetten van de medewerking aan de formatie op basis van de 5 : 5 : 
1 : 1 formule. In het partijbestuur spraken onder meer Schermerhorn en 
Woudenberg zich uit tegen een ontwerpresolutie, waarin een kabinet-Beel 
op basis van een progressief program, in deze samenstelling werd aan
vaard.76 Schermerhorn had zich in het recente verleden nu eens vóór, dan 
weer tegen deelneming aan het beoogde kabinet uitgesproken. Drees en Van 
der Goes van Naters behoorden tot de meerderheid van tien partijbestuur
ders, die door wilden gaan. Zeven stemden tegen. Aansluitend vond de par-
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tijraad plaats. Vorrink maakte de kaderleden duidelijk dat zij enkel te be
slissen hadden over de vraag of de PvdA zou deelnemen aan een extra-par
lementair kabinet, dus niet over het program of de bezetting der minis
tersposten. Openhartig deed hij mededeling van de 'sterke tegenstellingen' 
in partijbestuur en kamerfractie over de voorliggende vraag. Van der Goes 
van Naters en Drees zouden het m eerderheidsstandpunt vertolken, 
Schermerhorn en Woudenberg dat van de minderheid.

Van der Goes van Naters maakte geen geheim van zijn bedenkingen te
gen met name de 'chantagepolitiek' van de VVD en noemde tot twee keer 
toe Oud en Stikker onaanvaardbaar voor de PvdA. De opzet van Beel schet
ste hij als praktisch een 'opgetuigd' dan wel, 'versierd' twee-partijen-kabi
net, dat in zijn optreden vrijwel parlementair zou zijn. 'Bij onze eisen werd 
ook gehandhaafd, dat wij invloed moeten hebben op de gang van zaken op 
Overzeese Gebiedsdelen.' In de oppositie gaan, was weinig aanlokkelijk; 
'wij zijn dan uitgerangeerd door onszelf en staan naast de communisten. 
Dit zou een ramp zijn voor het land. De vraag is, durven wij op dit mo
ment Drees de bevoegdheid in handen te geven om ervan te maken wat 
mogelijk is? Wij moeten zorgen ons stempel te drukken op de Nederlandse 
politiek en het Nederlandse leven.' Drees gebruikte zijn spreektijd onder 
meer om een eventueel verlies van het departement van Overzeese 
Gebiedsdelen te bagatelliseren. Beel zou niet voornemens zijn om de PvdA 
op dat beleidsterrein terug te dringen. Ook Vorrink wenste geen PvdA- 
blokkade op dat punt. Drees verzekerde zijn gehoor dat een principiële af
wijzing 'een niet te dragen verantwoordelijkheid' met zich meebracht voor 
de partij, die dan in de oppositie zou gaan. De resolutie behaalde een ruime 
meerderheid: 64 voor, 32 tegen.77 'Het einde kwam dus met een succes voor 
mijn opvattingen, maar zonder enige zekerheid, dat tenslotte een resultaat 
zou worden verkregen.' Met name de gelukwensen van Tjeenk Willink, 
'die er zich ook in verband met haar contact met de prinses sterk voor inte
resseerde', en die van de felste opponenten De Kadt en Goedhart, hadden 
Drees goed gedaan.78

De twijfels van Drees over het resultaat waren terecht. Alweer had Beel, 
deze keer tegenover Lieftinck, laten weten de brui eraan te geven indien de 
PvdA Stikker niet op Buitenlandse Zaken zou aanvaarden. Lieftinck be
loofde zich onverwijld naar de partijraad te spoeden ten einde een derge
lijke blokkade op te ruimen. Helaas kreeg hij daartoe niet de gelegenheid 
omdat Van der Goes van Naters zijn waarschuwend briefje pas opnam na
dat het veto uitgesproken en herhaald was.79 Drees kon moeilijk anders dan 
Beel verzekeren dat hij geen kans zag de opneming van Stikker alsnog te 
doen accepteren. De navolgende dag gooide Oud olie op het vuur door zijn 
verzet tegen het voorstel om woensdag in de afdelingen de Grondwets-her- 
ziening in tweede lezing te behandelen.80 Hij wilde eerst met het nieuwe 
kabinet het toekomstige beleid kunnen bespreken. Een PvdA-kamerlid 
hoorde Oud, terugkerend naar zijn bankje zeggen: 'Ik heb Tilanus in de 
gelegenheid willen stellen zijn houding eens te tonen.' Het voorstel-Oud 
werd verworpen met onder meer twee CHU-stemmers vóór, Tilanus tegen. 
Drees liet hierop de formateur telefonisch weten, 'dat onder deze omstan-
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digheden op toegeven van onze kant niet kon worden gerekend’. Daarvoor 
riekte de interventie van Oud tezeer naar een vervolg op de gewraakte 
chantage-politiek.

Om 17.30 uur begaf Beel zich naar Huis ten Bosch, al waar hij Juliana zijn 
eindverslag uitbracht. Drees werd wederom gehoord door de regentes, maar 
weigerde een opdracht. Hij adviseerde Van Schaik te vragen een poging te 
doen. 'Ik kon niet naar de KVP gaan om te vragen een Kabinet te aanvaar
den met mij als voorzitter, nu Beel niet geslaagd was mede door onze be
zwaren.'81 Volgens Drees kon de voorzitter van de Tweede Kamer 'met zijn 
staatswijsheid, ervaring en gezag wellicht een overbrugging vinden’, ’s 
Avonds kreeg Drees Tjeenk Willink op bezoek, die nog eens de wenselijk
heid besprak dat hij 'toch voorzitter zou worden'. Al met al betekende de 
laatste fase van Beels formateurschap in zoverre een doorbraak dat de PvdA 
door de bocht was en een extra- of zoals Romme het noemde een 'semi-par- 
lementair’ kabinet aanvaardde met daarin vertegenwoordigers van CH en 
VVD. Bovendien waren de contouren van het toekomstige kabinet al zicht
baar. Lieftinck op Financiën, Van den Brink op Economische Zaken, Mans
holt op Landbouw, Van Maarseveen op Justitie of Binnenlandse Zaken. 
Daar zou een toekomstige formateur niet gemakkelijk aan gaan wrikken.

Van Schaik velt een Salomons-oordeel

Drees wordt minister president
Beel gaat naar Indië
Stikker krijgt Buitenlandse Zaken

Aan de mislukking van Beel was een incident voorafgegaan, dat tekenend 
mag heten voor de wispelturige of wellicht nerveuze handelwijze van Van 
der Goes van Naters.82 Daags na de partijraad van de PvdA kwam de fractie
voorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer naar Beel met het verzoek 
zijn pogingen toch vooral voort te zetten. Uiteraard herinnerde de forma
teur hem aan de bewuste partijraad, waarop hij als antwoord kreeg: 'Zet 
toch door, neem Stikker.' 'Ik uitte mijn verbazing en zeide dat ik hierover 
nader met hem wilde spreken. De heer Romme, die naast me zat, was (...) 
even verbaasd als ik. Ik besprak dit direct daarna met dhr. Drees, die zich 
evenzeer verwonderde en het onmogelijk achtte. Nadien ontmoette ik dhr. 
Van der Goes weer, die blijkbaar door dhr. Drees hierover was onderhou
den en mij meedeelde dat het toch ook wel heel moeilijk was om dhr. 
Stikker in het kabinet op te nemen.’ Neen, voor het subtiele handwerk ener 
kabinetsformatie miste de fractievoorzitter van de PvdA tezeer een vaste 
hand en het nodige geduld. Zijn temperament deed hem onmiddellijk rea
geren waar afwachten en koele berekening van de onderlinge posities op 
zijn plaats zou zijn. In de beslissende fase van de formatie zou hij er nauwe
lijks meer aan te pas komen. Drees nam de leiding over. Aan partijgenoten, 
inclusief Vorrink en Van der Goes van Naters, deelde Drees zelden méér 
mee dan hij op dat moment nuttig en nodig oordeelde.
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De regentes had Beel verzocht om de teruggave van de opdracht nog niet 
wereldkundig te maken, daar 'zij zich rustig wenste te beraden'.83 Wel ont
ving zij vrij snel Van Schaik en zij belastte hem met de 'geheime' opdracht 
'te sondeeren hoe de stukken liggen'. Juliana zou bij formaties een nogal 
kinderlijke voorliefde voor geheimzinnigdoenerij aan de dag leggen.

Met Josef R.H. van Schaik betrad een oudgediende het toneel. In 1917 was 
hij tegelijkertijd met o.a. Oud lid geworden van de Tweede Kamer. Cum 
laude afgestudeerd en afkomstig uit Brabant, paarde hij scherpzinnigheid 
aan een onafhankelijke geest. In 1923 trotseerde hij de fractiediscipline door 
als woordvoerder van tien RKSP-dissidenten de fel omstreden Vlootwet te 
helpen afstemmen. Het kabinet onder leiding van de katholieke premier 
Ruijs de Beerenbrouck kwam daardoor ten val.

In 1929 kozen de kamerleden hem tot hun voorzitter. Colijn nam hem 
als minister van Justitie op in zijn tweede en derde kabinet (1933-1937). 
Nadien zetelde hij weer op de voorzittersstoel van de Kamer. Tijdens de 
oorlog maakte hij deel uit van het Vaderlands Comité, evenwel zonder erg 
actief te zijn. Geen echte partijganger, die ook het vertrouwen van de PvdA 
genoot. Zijn optreden was immer innemend en tactvol, met op zijn tijd een 
kwinkslag. Zo beklaagde Gerbrandy zich bij de instelling van de Kamer
commissies over de snelheid waarmee de Oostindische Commissie was 
omgedoopt in Indonesische Commissie èn bemand. Hierop sprak de kamer
voorzitter de hoop uit dat de bejaarde Gerbrandy 'spoedig het tempo der 
Kamer zou kunnen volgen'.84

Kennelijk was Van Schaik bereid gevolg te geven aan de wens van 
Juliana om Drees met de leiding van het toekomstige kabinet te belasten. 
Tjeenk Willink had op vrijdagochtend 30 juli de beoogde premier gebeld 
met de vraag of de prinses het goed had begrepen dat hij 'onder geen om
standigheden voorzitter zou willen zijn'. Zij achtte het 'van groot belang als 
ik het wel deed'. Geduldig legde Drees uit dat een weigering van een op
dracht niet wilde zeggen 'dat ik het voorzitterschap per se zou weigeren als 
zij (= KVP) wilden dat ik het op mij nam'.85 Kort daarop ontving Van 
Schaik hem op zijn kantoor. De verkenner en boodschapper van de regen
tes vroeg hem of hij premier wilde worden in een kabinet, dat door Van 
Schaik geformeerd zou worden. Drees begon met Van Schaik zelf voor die 
post te noemen. Maar deze wimpelde dat af met een beroep op zijn zwakke 
gezondheid. Bovendien meende hij, 'dat als ik voorzitter word, het voor 
ons politiek aannemelijker zal zijn mee te doen aan een extra-parlementair 
kabinet, waarin ook Stikker zitting zou nemen. Hij hoopt dat wij Romme 
kunnen aanvaarden op Overzeese Gebiedsdelen. Dit laatste schijnt mij niet 
mogelijk.' Volgens Drees was het onjuist om Romme op sociaal gebied als 
'reactionair' te beschouwen, 'zoals wel eens gebeurt', maar diens optreden 
aan Overzeese Gebiedsdelen 'zou het gevaar oproepen van wantrouwen in 
ons land en bij de Indonesiërs'. 'Het zou mogelijk ook de federalisten kop
schuw maken.'86

Desgevraagd noemde Drees Kerstens voor de PvdA aanvaardbaar op 
Overzeese Gebiedsdelen 'maar die zal men waarschijnlijk aan KVP-zijde 
niet willen'. Voorlopig dacht Van Schaik zich een kabinet: Drees, voorzitter;
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Lieftinck, Financiën; Mansholt, Landbouw; In 't Veld, Wederopbouw; Don
ker, Justitie; KVP-ers aan Overzeese Gebiedsdelen, Sociale Zaken, Onderwijs 
Kunsten en Wetenschappen; Economische Zaken (Van den Brink), Binnen
landse Zaken (Van Maarseveen), Schokking (Oorlog), Stikker voor Buiten
landse Zaken, maar gezien de PvdA-bezwaren, eventueel Verkeer en Wa
terstaat. Drees maakte bezwaar tegen het prijs geven van Sociale Zaken en 
noemde Joekes daarvoor. Donker zou dan uit de boot vallen, hetgeen geen 
bezwaar ontmoette bij Van Schaik. Justitie zou dan naar b.v. Wijers uit Den 
Bosch gaan. Beel zou voor een hoge post in Indië voorgedragen worden.87

Na Drees nodigde Van Schaik de fractievoorzitter van de KVP uit voor 
nader beraad. Hij legde Romme zijn opzet voor. Het kabinet zou extra-par- 
lementair zijn met als verdeelsleutel voor de posten 5 : 5 : 1 : 1. Voor 
Onderwijs Kunsten en W etenschappen dacht hij Gielen te handhaven. 
Voor Binnenlandse Zaken had hij Witteman op het oog. Romme ontried 
hem 'met klem' Kerstens voor Overzeese Gebiedsdelen. Voorts wilde 
Romme 'ofwel De Bruijn op Sociale Zaken ofwel één van de KVP meer dan 
de PvdA'. In zijn dagboek schreef hij: 'Van Schaik heeft, naar ik vermoed 
nog 2 andere plannetjes, waarover gezwegen. Beel bevestigde mij dit inder
daad 's avonds.'88 Kennelijk gaf Romme het groene licht voor een formatie- 
Van Schaik. Voor alle zekerheid toetste de gedoodverfde formateur de 
resultaten van zijn verkenningen nog eens bij Drees. Op aanraden van 
Romme noemde hij Sassen voor Overzeese Gebiedsdelen, waartegen Drees 
geen bezwaar maakte hoewel hij hem nauwelijks kende. Een extra KVP-er, 
bedoeld om de KVP-fractie met het resultaat 'te verzoenen', achtte Drees, 
'niet onbillijk'.89 Ook Oud en Tilanus werden gehoord, waarop 's avonds 
laat Van Schaik de opdracht 'tot vorming van een kabinet' in beraad nam.

Posthumus, secretaris van de PvdA-fractie, karakteriseerde de werkwijze 
van Van Schaik als die van 'een ouderwetse formateur'. 'Glad als een aal, 
voortdurend onvindbaar, met kleine slimmigheidjes zijn nieuwsgierige 
achtervolgers op een dwaalspoor brengend. Een begrijpelijke houding ge
zien de vele indiscreties die er in de afgelopen weken reeds voorgevallen 
waren. Toch hadden wij meer sympathie voor de werkmethode van Beel, 
die kennelijk oog had voor de waarde van een voorlichting van het volk, 
dat toch bij deze zaak hoogst geïnteresseerd is, althans moet zijn.'90

De volgende dag, zaterdag 31 juli, staken Van Schaik, Drees en Beel de 
koppen bij elkaar om de toekomstige positie van de demissionaire premier 
in Indonesië te bespreken. Drees maakte nog eens van de gelegenheid ge
bruik om zijn bezwaren tegen het tweede concept van het program-Beel 
onder de aandacht te brengen. Beel en Van Schaik zouden gaarne Van 
Mook vervangen door Beel. Drees achtte dit 'in deze beslissende fase' van 
overleg in Indonesië 'zeer bezwaarlijk'. 'Van Mook is zo goed met alles be
kend en zo constructief dat zijn heengaan nu zeer veel schade kon opleve
ren.' Hij suggereerde Beel en Neher naast Van Mook te plaatsen voor het 
komende overleg. Later zou Beel dan Van Mook opvolgen, maar dan als 
Hoge Commissaris. 'Beel meent dat hij dan toch wel een duidelijke positie 
moet hebben, die hem daar gezag geeft.' Het drietal besloot Neher naar 
Nederland te laten komen voor een bespreking. Dan zou hij 'eventueel'
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Van Mook kunnen inlichten. Beel hield een en ander in beraad en maakte 
zijn medewerking afhankelijk van de wijze waarop zijn positie zou worden 
geregeld.91

Pas na dit gesprek nam Drees contact op met zijn fractievoorzitter, die 
globaal op de hoogte werd gesteld en 'wat argwanend' reageerde. 'Waarom 
zou de KVP mij willen aanvaarden als minister-president?' vroeg Van der 
Goes van Naters hem. Drees noteerde dat hij 'toch zeer instemde met het 
plan'.92 Na overleg met Burger, Joekes en Vorrink, kon hij melden dat allen 
met het denkbeeld instemden en een partijraadsvergadering niet nodig 
oordeelden. Drees zette intussen de besprekingen met Van Schaik voort. 
Michiels van Verduynen en Van Royen weigerden Buitenlandse Zaken 
'om gezondheidsreden'. Lieftinck had al eerder 's-Jacob, secretaris generaal 
op Financiën aanbevolen, hetgeen Drees kon ondersteunen. De KVP zag 
graag Landbouw in KVP-handen, maar Drees wilde Mansholt niet laten val
len. Van Schaik dacht aan Rutten in plaats van Gielen, hetgeen Drees onge
twijfeld genoegen gedaan zal hebben. Maar het belangrijkste was dat Van 
Schaik zelf als minister zonder portefeuille tot het kabinet wilde toetreden 
als vice-premier. Er waren bezwaren gerezen tegen de formatie van een ka
binet dat onder leiding van een ander zou staan en waaraan de formateur 
niet zou deelnemen. 'Hij meent dan er toe te kunnen bijdragen moeilijk
heden te overbruggen, wat hij zeker zal kunnen.' Drees stelde hem het 
voorzitterschap van de commissie voor algemene Grondwetsherziening in 
het vooruitzicht en ook overigens zou hij 'een bijzondere kracht kunnen 
zijn' gelet op de vele constitutionele en staatsrechtelijke problemen van het 
toekomstige kabinet.93

En passant liet Van Schaik weten dat Stikker weinig of niets voelde voor 
Verkeer en Waterstaat. 'Wie zo lang in het bier heeft gezeten, gaat niet meer 
in het water.' In een brief zette Stikker zijn overwegingen op schrift. 
'Voldoende waarborgen voor een wijziging van het beleid ten aanzien van 
Indonesië' bleef een voorwaarde voor toetreding. 'Vanuit het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat is daarop te geringe invloed uit te oefenen.' De 
VVD wenste rechtstreeks, dus via een ministerschap, bij het Indonesië- 
beleid betrokken te worden. Het optreden van Drees als premier achtte hij 
niet in overeenstemming met de verkiezingsuitslag en ook de verdeel
sleutel beviel hem niet. Met 6 : 5 : 1 : 1 plus twee partijlozen uit de sfeer van 
CHU en VVD viel beter te leven en deze zetelverdeling deed in de Drees- 
constructie van Van Schaik meer recht aan de politieke verhoudingen.94 
Ook in de KVP-fractie bracht het premierschap commotie teweeg.

Andriessen was vrij fel in de oppositie en vond medestanders in o.a. Van 
Maarseveen, Groen en De Haas. Zij wensten zich de vrijheid voor te be
houden van nadere beoordeling van het kabinet. De rest kon zich wel vin
den in de noviteit van een socialistische premier en maakte het rituele 
voorbehoud 'van nadere beoordeling van de personele samenstelling'.95 
Drees merkte droogjes op dat Stikkers ongenoegen over de geringe invloed 
op het beleid 'zeker niet zou behoeven te gelden, waar hij dan toch ook zit
ting in de Raad voor Economische Aangelegenheden' zou hebben.96

Van Schaik velt een Salomons-oordeel
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Vervolgens bezocht hij een cocktail-party, waar hij onder meer Tellegen 
langdurig sprak over de kabinetskwestie.

De twee PvdA-fracties en het partijbestuur van de PvdA namen na een 
uiteenzetting van Drees en Van der Goes van Naters en na enige oppositie 
van Scheps, die de VVD zag triomferen en het gezelschap herinnerde aan 
het krachtige veto tegenover de partijraad, een wat zuinigjes gestelde reso
lutie aan. 'De bezwaren, die met deze formatie verbonden zijn, erkennende, 
spreken zij uit, dat tegen een zodanig kabinet-Drees geen overwegend be
zwaar dient te worden gemaakt.' 27 stemden voor, 5 tegen. 'Schermerhorn 
sprak zijn vertrouwen uit in mijn leiding en wenste mij, zeer aangedaan, 
zegen bij de poging.'97 Nog voor de stemming vertrok Drees naar de minis
terraad, waar hij weggeroepen werd door Van Schaik. Drees handhaafde 
zijn overwegende bezwaren tegen Stikker op Buitenlandse Zaken. Hij bear
gumenteerde dit met een verwijzing naar de VVD-verkiezingscampagne en 
naar het risico dat de economische opvattingen van de VVD in het Bene
lux- en Marshalloverleg 'zouden gaan overheersen'.98 Lieftinck zou later dit 
risico telefonisch bij Van Schaik breed uitmeten. Schokking had ook weer 
m oeilijk gedaan, onder meer over de vermelding ener 'doelbewuste 
investerings- en industrialisatiepolitiek'!

In deze fase van de formatie liet Drees zich duidelijk gelden, kennelijk 
met het oog op zijn actuele en toekomstige positie. Sassen assisteerde Van 
Schaik als 'penvoerder' en werkte aan een verkort program. Tezamen met 
Van Schaik zou hij proberen Schokking te kalmeren aangaande zijn pro
grammatische oprispingen. Drees: 'Ik heb er weer nadruk op gelegd, dat 
voor ons tenslotte ook van het program veel zou afhangen, ook omdat ik 
als voorzitter van het kabinet althans enigermate vrijuit de leidende denk
beelden moet kunnen uiten, die in onze kringen op verschillende punten 
bestaan, al begrijp ik, dat ten aanzien van alléén socialistische wensen be
perking noodzakelijk is.' Even later: 'Ik heb Van Schaik nog eens gezegd, 
dat als de vertegenwoordigers der oppositie en wij tenslotte toch te ver van 
elkaar zouden blijken te staan, het beter is, dat een kabinet wordt gevormd 
zonder ons dan dat wij tegen onze opvattingen in zouden moeten spreken 
en handelen. Hij zou een kabinet zonder ons echter noodlottig achten.'99 
Terug in de ministerraad dankte Drees de scheidende minister-president 
voor de wijze waarop en de geest waarin hij het kabinet had geleid. Beel had 
er veel toe bijgedragen 'dat wij elkander als vrienden voelen'.100

Intussen bereikte de formatie zijn kritieke fase en wederom draaide het 
om de aanwezigheid van de VVD, i.c. Stikker, in de 'Indonesische driehoek' 
van minister-president, Overzeese Gebiedsdelen en Buitenlandse Zaken. 
Stikker zelf deed nog een handreiking door het hoofdbestuurslid van de 
VVD, Engel, voor Verkeer en Waterstaat aan te bevelen, met De Graaff aan 
Overzeese Gebiedsdelen in plaats van Götzen. Ook dat kon geen genade 
vinden bij Drees. Het Parool wist dank zij een lek uit de vertrouwelijke be
sprekingen van Drees met de fractie, de samenstelling van het toekomstige 
kabinet al op 3 augustus te melden. Zolang dat lek niet gevonden was, wei
gerde Drees nog dergelijke gesprekken met de fractie te voeren. Van der 
Goes van Naters billijkte dit en ze besloten enkel nog in kleine kring te be~
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raadslagen.101 Een dag later overwoog de formateur een ogenblik om de ge
hele Drees-constructie los te laten ten gunste van een continuering van Beel 
als minister-president. Bij overweging zou het ook blijven, althans met de 
PvdA kwam het niet tot een gesprek over deze optie. Oud bleek 'rijkelijk 
onhandelbaar' te zijn. Met Stikker op Verkeer en Waterstaat en een socialist 
als premier nam hij geen genoegen.

Romme besprak woensdag 4 augustus de situatie met Van den Brink en 
Van Maarseveen. De jeugdige bewindsman van Economische Zaken kon 
met Drees' constructie meegaan, mits Stikker Buitenlandse Zaken zou krij
gen. Van Maarseveen liet zich tot hetzelfde standpunt overhalen. Na over
leg met Van Schaik besloten de KVP-ers de druk op de PvdA op te voeren 
door een gesprek te arrangeren tussen Van den Brink en Van Maarseveen 
aan de ene kant en Drees en Lieftinck aan de andere kant. De inzet zou zijn: 
'Wij doen alleen mee als Stikker op Buitenlandse Zaken komt, en wanneer 
Van Schaik niet slaagt en Beel weer een opdracht krijgt, doen wij aan een 
terugkeer van het oude kabinet niet mee.'102 Het viertal nodigde ten slotte 
ook Van Schaik uit voor deelneming aan het beraad, dat uitliep op nader 
beraad in eigen kring. Van Schaik had gedreigd zijn opdracht terug te zullen 
geven als geen doorbraak bereikt werd. Anders dan Van den Brink had Van 
Maarseveen 'politieke', geen 'persoonlijke' bedenkingen geopperd tegen 
het optreden van Drees als minister-president. ’s Avonds kwamen Drees, 
Lieftinck, Van der Goes, Joekes en Vorrink bijeen. De PvdA-top wenste niet 
het risico van een nieuwe mislukking en verdere vertraging te nemen. 'Er 
is ook reden om te veronderstellen, dat Stikker persoonlijk weer wat anders 
denkt dan de VVD-propaganda zou doen vermoeden.'103 Bovendien zou 
Gielen vermoedelijk vervangen worden, hetgeen de PvdA ook satisfactie 
gaf. Drees bleef bezorgd over het program, maar het gezelschap liet het lie
ver daarop afspringen dan op de personenkwestie.

De volgende dag, donderdag 5 augustus, was de kogel door de kerk. 
Stikker aanvaardde de aangeboden post en Oud onderdrukte zijn weerzin 
tegen een kabinet onder socialistische leiding. Ook Schokking had zich be
reid verklaard in het kabinet zitting te nemen, nu Beel niet langer de lei
ding zou hebben in de Indonesische kwestie. Wel had hij formateur Van 
Schaik uitvoerig ingelicht over hetgeen te doen stond in Indonesië. 'Even
zeer dient er een eind te komen aan de personeelspolitiek, die ver van 
Indische belangrijke ambtenaarsposten houden die ambtenaren, die beho
ren tot de CH, AR, of VVD kringen. Daaronder juist bevinden zich, zonder 
van andere bevolkingsgroepen iets af te doen, velen, die het ambtenaar zijn 
correct verstaan en een sobere levenswijze huldigen. De Indonesiërs weten 
zeer goed, dat onder deze groep niet bij uitstek te vinden zijn de bezoekers 
van allerlei dancings, lieden, die in echtscheidingsprocedures zijn gewik
keld of er in Australië vriendinnetjes op na hebben gehouden (...).'104

De dag stond in het teken van de Indonesië-politiek. De regering bood 
een cocktail-party aan ter ere van de Bandoengse deputatie, na een conferen
tie in de Trèveszaal. Romme sprak daar Stikker, die 'met het program niet 
moeilijk zal zijn'.105 Met Van der Goes van Naters bereikte hij overeen
stemming over de kandidatuur van Kortenhorst voor het voorzitterschap
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van de Kamer. Bij de PvdA bestonden wat reserves wegens diens optreden 
als advocaat in de bijzondere rechtspleging. Hij verdedigde tal van politieke 
en economische delinquenten, 's Avonds konden Drees enerzijds en 
Sassen, die inmiddels Overzeese Gebiedsdelen aanvaard had hoewel hij 
liever Buitenlandse Zaken voor zijn rekening genomen had, Beel en Van 
Schaik anderzijds elkaar niet vinden inzake het meest geschikte tijdstip om 
Van Mook te vervangen door Beel. Drees volhardde in zijn eerder ingeno
men standpunt. Van Mook zou na de inhuldigingsfeesten uitgenodigd 
worden naar Nederland te komen voor een bespreking van deze delicate 
aangelegenheid. 'Als Van Kleffens uit Amerika weg wil, zal waarschijnlijk 
aan Van Mook de post van ambassadeur in de Verenigde Staten worden 
aangeboden.'106

De volgende dag was 'met de personen nu alles in kruiken en kannen'.107 
Van twee uur 's middags tot half acht ’s avonds vergaderden de 
aangezochte ministers in het zogenaamde constituerende beraad over het 
toekomstige beleid. Het voornaamste punt was uiteraard de Indonesische 
kwestie. Eenieder stemde in met een eventuele benoeming van Beel tot 
Hoge Commissaris, evenwel zonder een besluit te nemen over het tijdstip. 
De KVP-ministers benadrukten nog eens de noodzaak een 'zware' Unie tot 
stand te brengen, maar erkenden overigens dat 'dat slechts een streven kan 
zijn en dat wij zoals Van Schaik zei, niet met het hoofd tegen de muur 
kunnen lopen als van Indonesische zijde geen overeenstemming daarover 
is te verkrijgen’, ’s Avonds ging Drees naar de prinses. De zaak was beklon
ken en ook Romme en Van der Goes waren tevreden. De eerste kreeg het 
program ter hand gesteld door Sassen en zag er vooral een weergave in van 
'het le  concept-Van Schaik, zoals dat was geamendeerd', terwijl Van der 
Goes het program van Joekes kreeg en vooral veel gelijkenis ontdekte met 
'de tweede proeve-Beel'. Ook de prinses was 'heel verheugd' zoals mej. 
Tellegen Drees lieten weten en Beel was opgelucht. 'De oplossing had hem 
niet verder van Drees afgebracht, maar nog meer tot Drees doen naderen.'108

De stoelendans was voorbij en liet het navolgende resultaat zien:
K V P : J.R.M . van Schaik, vice-premier en minister van Verkeer en 

Waterstaat ad interim. Korte tijd later zou D.W.G. Spitzen, die geen partij- 
binding bezat, dat departement overnemen. J.R.M. van den Brink, Eco
nomische Zaken; Th.R.J. W ijers, Justitie; J.H. van Maarseveen, Binnen
landse Zaken; E.M.J.A. Sassen, Overzeese Gebiedsdelen en F.J.Th. Rutten, 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

P vdA : W. Drees, minister-president; J. in 't Veld, Wederopbouw en 
Volkshuisvesting; P. Lieftinck, Financiën; A.M. Joekes, Sociale Zaken; S.L. 
Mansholt, Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

VV D : D.U. Stikker, Buitenlandse Zaken.
CH U : W.F. Schokking, Oorlog en Marine.
Partijloos: L. Götzen, minister zonder portefeuille, speciaal belast met de 

financieel-economische betrekkingen tussen Nederland en Indonesië.
Er waren enkele opvallende wijzigingen, vergeleken met het kabinet- 

Beel. Allereerst was er de verdwijning van Beel voor wie de hoogste post in 
Indonesië gereserveerd was. Voor zijn voorganger, Schermerhorn, had
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men in 1946 een soortgelijke oplossing gevonden door hem voorzitter van 
de Commissie-Generaal te maken. Voorts waren van de KVP-ministers 
Witteman, Fiévez en Gielen uit de boot gevallen. Witteman was voor Van 
Schaik op 30 juli nog een serieuze kandidaat, althans tegenover Romme. In 
een eerder gesprek met Drees had de formateur in spe Van Maarseveen ge
noemd voor Binnenlandse Zaken. Fiévez had al onmiddellijk een voorbe
houd gemaakt bij het voornemen van formateur Beel om hem op Oorlog 
en Marine te handhaven: zijn gezondheidstoestand maakte de benoeming 
van twee staatssecretarissen 'absoluut noodzakelijk'. Dan was hij bevrijd 
van de departementale zorgen en kon hij zich tot de grote lijnen bepalen.109 
Stikker meende dat Fiévez er 'weinig van terecht' had gebracht, 'ondanks 
het gewillig oor dat hij steeds in de Kamer gehad heeft'.110 Ongetwijfeld 
doelde Stikker op de ernstige spanningen in de legertop en de chaotische en 
ondoorzichtige wijze waarop de organisatie van het leger verliep.

Gielen had zich de woede van de PvdA op de hals gehaald doordat hij het 
departement van O. K. en W. 'zuiverde' van door zijn voorganger benoem
de 'vernieuwers'. Ook Wilhelmina werkte aanvankelijk niet mee aan de 
voorgenomen ontslagen van de topambtenaren. De Tijd vond Gielen 'voor 
de leeuwen geworpen', en dat zonder hem daar tijdig van verwittigd te 
hebben .111 Ook De Maasbode legde een rechtstreeks verband tussen het 
personeelsbeleid van Gielen en diens ontslag, 'een staaltje van politieke 
verwording, waar een man als Van Schaik niet aan mocht meewerken (...) 
maar laten we hopen, dat de politieke broedermoord op de heren Gielen en 
Beel geen Kaïns-teken op dit kabinet zal drukken'.112 Voor alle zekerheid 
liet Romme aan zijn collega's van de PvdA weten dat de vervanging van 
Gielen vooral discreet behandeld diende te worden.113 Bij wijze van tegen
prestatie zou de KVP-fractie, 'om zoo ongeveer een pendant te nemen, geen 
geluid ten nadeele van Vos’ uiten. Het vertrek van Vos baarde weinig op
zien. Ook voor de PvdA-top was hij tweede keuze. Jonkman tobde met zijn 
gezondheid en was al bij de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer af ge
schreven. Hij nam zich voor om de band met de partij te verstevigen, ver
moedelijk omdat hij aanvoelde dat zijn beleid weinig waardering had ge
oogst in eigen kring.114

Opmerkelijk, maar geheel passend in het streven naar 'democratisering' 
van departement en buitenlandse dienst, was het optreden van Stikker aan 
Buitenlandse Zaken. Mogelijke kandidaten uit die kring, zoals Michiels van 
Verduynen en Van Royen lieten het desgevraagd om 'gezondheidsredenen' 
afweten. In een schrijven aan Oud, maakte de voorzitter van de VVD 
'enkele opmerkingen' over de proeve van een regeerprogram van Beel.115 
Het ontslag van Van Mook noemde hij een 'conditio sine qua non'. Het 
aanvaarden van de voorstellen van Dubois en Critchley, leden van de 
Commissie van Goede Diensten van de VN, zou 'in feite capitulatie van 
Nederland' inhouden 'welke dan waarschijnlijk zal leiden tot een volledige 
abandonneeren van onze belangen’. Dus restte enkel politioneel optreden.
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Niet onze ambassadeurs, 
m aar de regering zelf 
moest in Washington een 
démarche doen en dan 
niet louter inform atief. 
S tik k er b ep le itte  een 
'p ositiev e m ededeling, 
dat wij n.1. met het oog op 
de toekom st van ons 
land, Indië niet kunnen 
abandonneeren, dat wij 
met de Republiek niet tot 
accoord kunnen komen, 
dat het com m unism e 
zoals ook in M alakka 
blijkt, hand over hand 
toeneemt en dat wij dus 
zullen m oeten slaan '. 
Neen, de veronderstelling 
van Drees, 'dat Stikker 
p erso o n lijk  w eer w at 
anders denkt dan de 
V V D -p rop agan d a zou 
doen vermoeden', strook
te niet met diens bemoei
enis met de formatie. 

Evenmin overigens het beeld van Stikker als 'de ziener', die al medio 
1948 'om' was in de zin van meer toeschietelijk en meer bereid tot conces
sies jegens de republiek van Soekarno. Dat beeld schetste Stikker van zich
zelf in zijn memoires.116 Tot zijn toetreden tot het kabinet behoorde Stikker 
in de Indonesische kwestie tot de haviken. Voor alles moesten de Neder
landse belangen veilig gesteld worden. In de wandelgangen van de formatie 
zal hij wellicht enige souplesse getoond hebben, want Stikkers optreden 
kenmerkte zich steeds door een grote mate van pragmatisme.

Reacties en verantwoording

'Rose is troef

De samenstelling van het kabinet kreeg in de pers een gereserveerd onthaal, 
behoudens dan door Lunshof. 'De socialisten hebben met het ministerie 
Drees-Van Schaik een volledige overwinnig geboekt. Dat dient ruiterlijk 
erkend.' Met zo'n prominent man als Stikker in het kabinet zou de VVD 
'zakelijk aan dit ministerie' gebonden zijn. Verbazingwekkend was diens 
bereidheid om samen met Lieftinck in één kabinet te gaan zitten. Inderdaad 
had Stikker zelf tegenover Oud het handhaven van Lieftinck voor de VVD
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onaanvaardbaar genoemd.117 Maar dat geschiedde in de aanvangsfase van 
de formatie, toen er over een kandidatuur-Stikker nog niet gerept werd.118

De CHU verkeerde volgens de hoofdredacteur van De Nederlander in 
een andere positie dan de VVD. 'Mr. Schokking wiens politieke bezigheden 
van de laatste dagen wij met pijnlijke verbazing hebben gadegeslagen, be
hoort niet tot de prominente figuren onder de CH-staatslieden. Of zijn be
noeming de onverdeelde instemming van beide kamerfracties heeft, moge 
ernstig worden betwijfeld. Deze staan, en het is goed dit nadrukkelijk te 
verklaren, geheel vrij tegenover het nieuwe kabinet.' In het kabinet zaten 
wel betere figuren dan in het voorgaande, 'doch wat de politiek aangaat, wat 
de beginselen betreft, is er niets veranderd. Het kabinet blijft voor en na: 
rood-rooms met twee andere politici erin als verspreide krenten in een mo
dern krentenbrood (...) de vreugde in het socialistische kamp is groot en te
recht. Rose is troef.'

'Het is wel een eitje met een paar verrassingen, dat formateur Van Schaik 
aan het Nederlandse volk presenteert', - zo verwelkomde Romme het 
nieuwe kabinet. Tot die verrassingen rekende hij het optreden van een 
formateur, die niet zelf de leiding van het kabinet op zich nam, maar wel 
als minister toetrad. Bij zijn weten bestond er in de parlementaire geschie
denis geen precedent voor een dergelijke handelwijze. Verrassend was ook 
de aanwezigheid van prominente figuren uit vier partijen: 'En nog tuiten 
ons in de oren een hoeveelheid toch niet stokoude persklanken, welke niet 
helemaal een preludium waren voor het opengaan van dit toneel.' De wis
seling van premier leek 'niet rechtlijnig te komen uit de uitslag der verkie
zingen'. En verderop, na zijn waardering voor Drees persoonlijk uitgspro- 
ken te hebben, heette het: 'Voor mr. Van Schaik, drager van hetzelfde be
ginsel (als Beel), moeten wel zeer ernstige overwegingen van landsbelang 
hebben gegolden, om op zijn ministerslijst Drees bovenaan te plaatsen.'

Romme betreurde het dat het kabinet geen parlementair karakter bezat - 
'maar deze "wonde" is al weer een beetje oud' - maar verheugde zich over 
de brede samenstelling. 'Mede gelet op de politieke figuren (lijken) redelijke 
waarborgen te bestaan voor de noodzakelijke doorvoeringsmogelijkheid 
van het Indonesische beleid.’ De brede samenstelling kwam ook de 'daad
werkelijke realisering van de zo belangrijke bedrijfsorganisatie' ten goede 
evenals zij tegemoet kwam aan 'de nood der omstandigheden'. Voor
waarde bleef wel 'de verwezenlijking van een vooruitstrevend program in 
christelijke richting'. De fractievoorzitter verzoende zijn achterban met het 
resultaat van de formatie door onder meer op Sassen, 'een jonge katholieke 
kracht', te wijzen én op een zeker overwicht, althans in getalsterkte van de 
KVP: 'De pariteit in het kabinet-Beel heeft plaats gemaakt voor een iets 
sterkere vertegenwoordiging ten gunste van de katholieken (...).'119

De Maasbode toonde zich 'dankbaar maar niet voldaan' over de uitkomst 
van de formatie. Het vertrek van Beel werd zeer betreurd, terwijl de vraag 
gesteld werd of Drees 'door zijn persoonlijke kwaliteiten de eerst aangewe
zene mag heten om de ministerraad voor te zitten'. 'Het eerste optreden in 
Nederland van een kabinet onder socialistische signatuur zal bij velen wei
nig geestdrift wekken.' Een dag later haalde het blad fors uit naar Van
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Schaik. Het katholieke volk zou nooit begrijpen waarom na zo'n verkie
zingsuitslag de leiding aan een socialist toevertrouwd was. 'Dit zal de for
mateur buiten de Kamer ernstig kwalijk worden genomen.’120 De Tijd sprak 
van 'een kabinet van uiterste noodzaak' met 'een troebele herkomst' en 
van een 'product van partijmachinatie'. Deze krant had liever de rooms- 
rode coalitie voortgezet en plaatste vraagtekens bij de geschiktheid van 
Schokking en Stikker voor de aan hen toebedeelde departementen.121

Ook in het sociaal-democratische kamp ontmoette de samenstelling van 
het kabinet-Drees-Van Schaik geen onverdeeld enthousiasme. 'Niet het 
beste wat we hadden mogen verwachten', maar wel 'zeer groot vertrouwen' 
in de leiding van het kabinet.122 Het hing aan 'een dun draadje', ook al om
dat het program aanvaardbaar moest zijn 'voor de progressieve minister
president Drees èn de conservatieve roer-ommer mr. Schokking, voor de 
principiële ordenaar mr. Lieftinck èn de principiële anti-ordenaar mr. 
Stikker, voor de in de Indonesische zaken vooruitstrevende mr. Joekes èn 
voor mr. Sassen, die de Republiek als een communistisch geïnfiltreerde or
ganisatie beschouwt en veroordeelt'.123 Mozer verweet de KVP dat zij de 
progressieve rooms-rode politiek wilde liquideren zonder evenwel het lef te 
hebben ’tot de vorming van een rechts kabinet, waarbij zij voor het oog van 
het land deze koerswisseling duidelijk zou maken’. Het ontwijken van een 
politieke keuze door de KVP, had een parlementair kabinet onmogelijk 
gemaakt en Romme tevens verzekerd van de eensgezindheid van zijn frac
tie. Een en ander had hij verdoezeld door aan het begrip 'parlementair' een 
'gequalificeerde meerderheid te verbinden'. 'Nederland is gedwongen een 
buitenparlementaire weg te gaan bij besluit van de KVP. De schijneenheid 
van een programpartij, die geen programpartij is, betaalt Nederland met 
een buitenparlementaire regeringsconstructie.'

Vorrink putte uit de ervaringen met de voorgaande coalitie-kabinetten 
en uit de kwaliteit van de PvdA-bewindslieden, 'voor ons niet slechts na
men, maar tevens een program', goede hoop voor de toekomst. Tegelijker
tijd legde hij de vinger op de zere plek van de PvdA. 'Desondanks voorzien 
wij voor dit kabinet grote moeilijkheden. In een bijzonder spannende tijd 
zal het komen te staan tegenover een wellicht onhandelbare Kamer, 
waarvan de sterkste partij nog zal moeten tonen, dat zij geen misbruik zal 
maken' van de verworven vrijheid van handelen.124 Een week na de be
kendmaking van de succesvolle formatie-Van Schaik, wees de voorzitter 
van de PvdA de 'bezorgdheid voor een groeiend inwendig verzet tegen een 
uitsluitend rooms-rode samenwerking' als de achterliggende reden aan 
voor de eis van Romme dat het kabinet over een tweederde meerderheid 
moest beschikken. Met instemming citeerde hij het partijblad, dat in het 
toetreden van Stikker en Schokking ook een lichtpuntje zag: 'Voor sommi
gen kan het geen kwaad, dat zij nu ook verantwoordelijkheid te dragen 
krijgen. De ervaring zal hun wel leren, dat het niet zo eenvoudig is het roer 
om te leggen.' Voor alle zekerheid gaf Vorrink alvast een schot voor de 
boeg. 'Meeregeren, leiding geven aan de Regering, dat kunnen de mannen 
van de PvdA slechts zolang, als zij de overtuiging hebben, dat de richting 
van het te voeren beleid voor hen aanvaardbaar is, dat wil zeggen in over-
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eenstemming met de hoge doelstellingen van het democratisch socialisme. 
Laat niemand daarover in twijfel verkeren.'125

Ook Vrij Nederland was het opgevallen dat 'ook waar men vrij alge
meen deze regeringsploeg als een Kabinet van uiterste noodzaak aanvaardt, 
(...) de verwachtingen heel matig (zijn) en het vertrouwen gereserveerd 
(is)'. Naar een 'Frans cynisme', vermoedelijk ontleend aan De Maasbode, 
kon de stemming samengevat worden met 'als je niet krijgt waarvan je 
houdt moet je maar houden van wat je krijgt'. Nederland had nog 'wel een 
bestuur', maar geen regering meer, die homogeen was en vooruitzag. 'De 
tragedie die zich in deze drie jaren in Nederland voltrok is, dat terwijl de 
problemen moeilijker bleken dan de somberste pessimist dorst te verwach
ten, ons kiezerscorps teruggleed in de sfeer der oude geschillen en der on
dergeschikte strijdvragen.' De doorbraak, de hergroepering van volk en par
tijen rondom de kardinale vraagstukken 'is grotendeels mislukt, op niets 
uitgelopen'. De welwillende bejegening van de basisverbreding in de niet- 
socialistische pers bewees 'overduidelijk, dat het gevoel voor een loyale en 
faire oppositie verloren is geraakt. Als men niet in de regering zit houdt 
men het been stijf, zo men al niet saboteert.' Zoiets hoorde in een dictatuur 
thuis.126 Paraat bezigde voor deze praktijk termen als 'afdreigingspolitiek', 
waarvoor een 'gevoel van walging' nauwelijks te onderdrukken viel.

Oud toonde zich 'tevreden' over de samenstelling van het kabinet. Hij 
herinnerde nog eens aan de hoogst ongelukkige situatie van een kabinets
crisis, terwijl in Den Haag tal van belangrijke lieden hun opwachting maak
ten voor overleg over Indonesië. Zo kwam Cochran, het nieuwe Ameri
kaanse lid van de Commissie van Goede Diensten van de VN kennis ma
ken en het terrein verkennen. Voorts had een delegatie van de Bandoeng- 
conferentie, coöperatieve federalisten, zich gemeld voor overleg over onder 
meer de interim-regering in Indonesië. Ook de gedelegeerde van de Kroon, 
Neher, vertoefde in Den Haag, daartoe uitgenodigd met het oog op de 
vervanging van Van Mook. Tegen deze achtergrond wordt het begrijpelijk 
dat de kabinetscrisis relatief kort duurde. Oud wees erop dat in Frankrijk 
dergelijke crises in enkele dagen opgelost werden, maar dat de levensduur 
van deze kabinetten doorgaans zeer kort was, hooguit enkele maanden. Het 
mislukken van de formatiepogingen van Beel schreef Oud geheel toe aan 
de onwil van de PvdA.

Ook de formatie-Van Schaik dreigde te stranden op haar bezwaren tegen 
opneming van Stikker in het kabinet. 'Met de benoeming van mr. Stikker 
aan Buitenlandse Zaken is aan een onzer meest prominenten een der meest 
prominente plaatsen (...)' toegewezen. Zou dat anders uitgepakt hebben, dan 
zou het kabinet vermoedelijk niet het vertrouwen van de fracties van de 
VVD gekregen hebben, aangezien 'die houding mede afhankelijk is van het 
vertrouwen, dat zij menen te kunnen stellen in een tot haar geestverwan
ten behorend bewindsman. Dat sprak vanzelf.' 'Dat het kabinet optreedt 
onder een socialistische premier moet wel als hoofdbezwaar worden aan
gemerkt (...). De PvdA heeft bij de stembusstrijd een gevoelig verlies gele
den. Dat niettemin uit haar rijen de minister-president voortkomt, doet 
zacht uitgedrukt wonderlijk aan.' Maar Oud erkende de onvermijdelijkheid
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ervan, omdat anders de PvdA elke rechtstreekse invloed op het Indonesië- 
beleid had moeten prijs geven. 'Een irreële eis.' Al met al had de VVD bij 
deze verkiezingen haar doel bereikt: het verenigen van progressief vrijzin
nig Nederland in een krachtige partij, welke, eenmaal flink versterkt, haar 
invloed kon laten gelden op met name het Indonesisch beleid.127

De N RC  begroette het nieuwe kabinet zeer welwillend. Dat Van Schaik 
was geslaagd waar Beel faalde, zou een gevolg zijn van de reputatie en het 
gezag van de eerstgenoemde èn van 'het angstwekkend voortschrijden van 
de tijd, dat het verantwoordelijkheidsgevoel van de verschillende politici 
moet hebben verscherpt'. De KVP zou wel 'het tevredenst na de formatie- 
strubbelingen' zijn, omdat haar wens inzake een verbreding van de basis in 
vervulling ging. Het kabinet weerspiegelde heel evenwichtig de uitslag van 
de verkiezingen: 'een tikje naar rechts'. Vermoedelijk zou het 'vaak als een 
parlementair kabinet functioneren', juist als gevolg van de samenstelling. 
Dat 'het roer om' zal gaan, 'verwachten wij dan ook niet Donderdag uit de 
regeringsverklaring te zullen horen. Wel zal mogelijk de helmstok met 
meer vastberadenheid worden gehanteerd en zal er minder neiging bestaan 
om de schoot te laten vieren.' Al met al een kabinet dat 'verbreed en half 
vernieuwd’ was.128 Trouw verwachtte van het kabinet niet, dat het 'aan een 
slechte zaak vastberaden een einde' zou maken. Wellicht een iets betere 
koers, maar de Grondwetsherziening bleef een 'principiële ontbinding van 
de rechtsorde'. De Rotterdammer twijfelde aan de homogeniteit van deze 
ploeg. 'Kraakporcelein', luidde het oordeel.129 De Waarheid kopte met 
'Groot-kapitalist Stikker, Buitenlandse Zaken', daaronder: 'Tweede Ameri
kaanse favoriet Sassen, Overzeese Gebiedsdelen. PvdA schilddrager van de 
uiterste reactie.' Dat kon ook niet anders, omdat Cochran opzettelijk naar 
Den Haag gestuurd was met de opdracht toezicht te houden op de formatie 
en zo nodig een handje te helpen.130

Terughoudend en gereserveerd, zo kunnen de reacties op het aantreden 
van het kabinet-Drees-Van Schaik gekarakteriseerd worden. Een kabinet 
van de uiterste noodzaak, dat bij de PvdA defensieve en terugtrekkende 
bewegingen uitlokte. De progressieve euforie had plaats gemaakt voor een 
zich schrap zetten tegen de verwachte en electoraal versterkte reactie van 
rechts. Enkel een doorbraak had dit kunnen voorkomen, maar die was 
mislukt. Dat laatste werd ruiterlijk erkend door de PvdA-analysten en met 
een zekere zelfgenoegzaamheid vastgesteld door de 'bedreigde' partijen: 
KVP, CHU en VVD.

Een Program-Ministerie

Nadat op 7 augustus 1948 de nieuw benoemde ministers beëdigd waren, 
legde Drees vijf dagen later de regeringsverklaring af. Terpstra (ARP) fun
geerde als tijdelijk voorzitter van de Tweede Kamer, in afwachting van het 
Koninklijk Besluit, dat een dag later afkwam en waarin Kortenhorst (KVP) 
tot voorzitter van de Tweede Kamer benoemd werd. In een korte rede greep 
hij terug op een voorganger, mr. J.K. Baron van Golstein, die zijn taak als 
voorzitter van de Eerste Kamer in 1849 als volgt omschreven had: 'Mijn

164



Reacties en verantwoording

taak zal vervuld zijn, indien het mij gelukken mag de vrijheid in Uwe be
raadslagingen ongeschonden te bewaren en dien regelmatigen loop aan 
haar te verschaffen, die aller gevoelen doet uitkomen en de eindelijke be
slissing op eene gelukkige wijze voorbereidt.'131

Drees begon met het karakter van het kabinet aan te geven. 'Het steunt 
niet als het vorige op een vaste samenwerking tussen bepaalde parlemen
taire groepen. Het richt zich op de verwezenlijking van een program, waar
op degenen, die voor het Ministerschap werden aangezocht, zich hebben 
verenigd. Geen partij of fractie heeft zich daaraan gebonden. Niettemin mag 
op grond van besprekingen, die in een vroeger stadium der formatie (...) 
werden gevoerd, de verwachting worden uitgesproken, dat op menig punt 
op instemming in brede kring kan worden vertrouwd. Een vertrouwen, 
waartoe, naar wij hopen, ook de samenstelling van het Kabinet moge 
bijdragen. Wordt aan qualificatie van de aard van het Kabinet behoefte ge
voeld, dan zou het beste van een Program-Ministerie kunnen worden ge
sproken.' Hierna besprak Drees de status quo van Nederland op het mo
ment dat zijn kabinet de boedel overnam. Het was niet voornemens 'een 
uitputtend overzicht van het program en van de voornemens der regering ' 
te geven. 'De Troonrede en de behandeling der begrotingen zullen gelegen
heid geven tot verdere uitwerking. Ik heb voornamelijk het licht willen la
ten vallen op een aantal hoofdpunten, waaronder er zijn, die de bestaans
mogelijkheden van ons volk raken.'132

Romme opende het debat over de regeringsverklaring, hoewel 'het ge
bruik van dit Huis’ met zich meebracht dat als regel de oppositie het eerst 
het woord voerde. Maar anders dan in 1946 'hebben wij thans het extra-par
lementaire kabinet-Drees, zijn wij dus geen Regeringspartij en ken ik niet 
een oppositie, al ben ik mij bewust, dat dit gebrek aan kennis ieder ogenblik 
kan worden aangevuld. Het lijkt mij daarom wel juist, dat ik, als behorende 
tot de vrij duidelijk grootste groep in deze Kamer, de rij van sprekers open.' 
Destijds had de KVP-fractie con amore haar steun toegezegd aan het kabi
net-Beel, hetgeen de fractie geen moment betreurd heeft gelet op de 
'produktiviteit' van dat kabinet. Maar ook bij die gelegenheid had de KVP 
een bredere parlementaire basis meer in 's lands belang geacht en beter voor 
de uitvoering van een program van christelijk vooruitstrevende richting. 
Een bredere basis behoorde tot de mogelijkheden, nu er 'Goddank toch heus 
nog enige evolutie in deze wereld en in de geesten van de mensen' had 
plaats gevonden. Er stonden niet langer 'min of meer verstandverbijsterde 
collectivisten' tegenover 'hardverscheurende individualisten'. Drees en 
Stikker waren 'niet alleen iets meer, maar ook iets anders dan alleen aftrek
sels en afgietsels van Karl Marx en Adam Smith'. Van deze ontwikkeling 
moest profijt getrokken worden, 'niet (...) om het Katholieke volksdeel als 
een lachende derde met één of meer specifiek Katholieke kluifjes er van 
door te doen gaan (...)'.

Vervolgens kreeg Van der Goes van Naters de oren gewassen, waarbij 
Romme royaal citeerde uit interviews van zijn collega. 'Wat ik nu niet be
grijp, Mijnheer de Voorzitter, is dit: Wanneer op voorhand er van wordt 
uitgegaan, dat parlementaire figuren - met alle respect: niet zo eventjes, al-
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thans wanneer ik zie naar degenen van KVP, Partij van de Arbeid en VVD - 
uit deze richtingen zich onderling kunnen verenigen op een goed program, 
waarom moet dan op voorhand worden uitgesloten, dat ook de fracties 
voor die parlementaire figuren zich op een dergelijk program zouden vin
den en zich aan een dergelijk program zouden binden?’ Verwijzend naar 
hetgeen zijn PvdA-collega daags te voren over het program gezegd had in 
Het Vrije Volk, namelijk dat geestelijke grondslagen en koers dezelfde wa
ren gebleven als in 1946, 'een van hogere normen uitgaande progressivi
teit', vroeg Romme 'met nog grotere schroom: begrijpt de heer Van der 
Goes van Naters het zelf nog wel? Het had er nu veel van weg dat er geen 
parlementair kabinet kon komen, omdat in de kring van de Partij van de 
Arbeid wat te krasse woorden iets te vlug zijn gesproken', met hopelijk als 
lichtpunt dat de heren hieruit voor de toekomst wellicht lering wilden 
trekken. De KVP zocht een verbreding van de basis niet om zich van de 
PvdA te distantiëren, 'maar om de bestaande verhoudingen tot één of meer 
andere groepen uit te breiden’. Hij vroeg opheldering over de wisseling van 
het premierschap, om dat er anders 'toch distantiëring kwam'.

Na partijgenoot en formateur Van Schaik in bescherming genomen te 
hebben tegen de felle kritiek in eigen kring op diens medewerking aan het 
'offeren' van Beel, hield Romme zijn achterban voor: '(...) er is nog nooit 
een Kabinet geweest, mede gelet op de bredere samenstelling er van, waarin 
het Katholieke deel (...) zo deugdelijk en sterk was ingesneden, wat ove
rigens zeker passend is, wanneer men let op de uitslag van de verkiezin
gen'. Al met al had Romme gaarne méér vernomen over het program. De 
regeringsverklaring had teveel van 'een deksel, dat meer dicht wordt ge
houden dan opgelicht'. In de beginselverklaring van het kabinet miste hij 
een tweetal passages, hoewel die overigens woordelijk overeenkwam met 
die van het kabinet-Beel. Dat kabinet had van de zedelijke beginselen ge
zegd 'en zonder welke geen goed geordend gemeenschapsleven mogelijk is 
en bovendien deze beginselverklaring tot uitgangspunt genomen voor zijn 
politiek op allerlei uitdrukkelijk genoemd terrein'. Met enig voorbehoud 
op dit punt en ten aanzien van het concrete program, waren zijn politieke 
vrienden in ’s lands belang met 'graagte' bereid hun constructief-kritische 
medewerking te verlenen, 'ook al zijn wij tegenover dit Kabinet in geen 
opzicht gebonden’.133

Oud zwaaide Drees uitbundig lof toe, evenals vele van zijn collega's zou
den doen, hoewel ook hij na deze verkiezingsuitslag geen socialistische 
premier verwacht had. De weigering van de PvdA om tezamen met KVP, 
CHU en VVD besprekingen te openen over een regeerakkoord, veroor
deelde de fractievoorzitter als principieel onjuist. De PvdA had in de ver
kiezingsstrijd te vaak 'nooit' geroepen, hetgeen in de staatkunde nogal on
voorzichtig was, zoals de uitkomst van de formatie wederom bewees. 
Overigens beschouwde hij het sluiten van een regeerakkoord louter als een 
methode van formatie, waardoor de formateur zich vooraf kon verzekeren 
van voldoende steun in de Kamer voor het optredende kabinet. Wel dien
den regering en volksvertegenwoordiging volkomen onafhankelijk te blij
ven, ook in hun gemeen overleg met elkander. 'Ik vond het echter toch wel
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wonderlijk, een Kabinet extra-parlementair te noemen, waarin van de 13 
Ministers er slechts 3 zijn, die niet uit het Parlement voortkomen.' Al met 
al stelden regeringsverklaring en samenstelling van dit kabinet hem in staat 
zijn vertrouwen uit te spreken. Hij bond de bewindslieden op het hart 
vooral de eenheid te bewaren, 'de allerbeste waarborg' voor een goede sa
menwerking met de Kamer. Hij gaf ze een tekst van Jozef uit Genesis mee: 
'Gaat en wordt niet toornig onderweg', in navolging van Aalberse na de 
moeizame formatie van 1933.134

Na Oud kreeg Van der Goes van Naters het woord. Voor de mislukking 
van de tweede poging van Beel gaf hij de VVD de schuld èn door haar op
treden in de Kamer bij het orde-debat over de behandeling van de 
Grondwetsherziening èn door haar eis dat Stikker Buitenlandse Zaken zou 
krijgen. Dat laatste zou de PvdA geheel weggedrongen hebben van de be
sluitvorming over Indonesië. Immers, Beel was voornemens zelf de staat
kundige hervormingen te gaan behandelen, waardoor 'de post van Minister 
van Overzeese Gebiedsdelen zou worden geliquideerd'. Ook voor de PvdA 
was het aanbod van Van Schaik om Drees met de leiding van het kabinet te 
belasten een grote verrassing. Vragen naar de reden voor deze wisseling 
van het premierschap, achtte hij weinig constitutioneel. De formateur kon 
hem niet beantwoorden, 'want zijn geheim mag niet geopenbaard worden', 
hetgeen een verwijzing naar 'het geheim van Soestdijk' beduidde. De mi
nister-president kon de vraag evenmin beantwoorden, aangezien hij pas 
verantwoordelijk was vanaf het ogenblik van zijn ambtsaanvaarding.

De intrede van vooraanstaande parlementaire figuren, waaronder in de 
eerste plaats de formateur zelf, deed dit Kabinet, wat de samenstelling be
treft, inderdaad dicht tot een parlementair kabinet naderen. Met elf van de 
dertien ministers, behorende tot het nieuwe bestand, maakte dit de zaak 
voor de PvdA aannemelijker, terwijl het Kabinet tegelijkertijd ver genoeg 
afstond van een parlementair vier-partijen-kabinet, dat voor de PvdA on
aanvaardbaar was. Onder handhaving van zijn voorkeur voor een twee- 
partijen-kabinet én van zijn bezwaren tegen de CHU en VVD, wenste de 
fractievoorzitter van de PvdA 'geen blijvende doodverklaring over enige 
politieke partij' uit te spreken. De geschiedenis zou wel leren of thans een 
grotere stabiliteit verkregen was dan bij voortzetting van de rooms-rode 
coalitie. De regeringsverklaring typeerde hij als een 'eerlijk en ernstig stuk 
werkelijkheidszin en idealisme'.135

Tilanus zette vraagtekens bij de gewoonte dat een kabinet zijn portefeuil
les ter beschikking stelde nog voordat de uitslag van de verkiezingen be
kend was. In dit geval, na een kamerontbinding in verband met de 
Grondwetsherziening, was dit toch zeker niet nodig 'tenzij men regerings- 
moede is' of andere staatkundige overwegingen daartoe noopten. Achteraf 
wettigde de uitslag zijns inziens het premature aftreden. Schouten zou hem 
hierin, nog stelliger, bijvallen en zag in de uitslag geen reden tot ontslag. 
Dat 500.000 kiesplichtigen thuis waren gebleven, betreurde Tilanus zeer en 
hij zag een opvoedende taak weggelegd voor de politieke partijen en de 
pers. Drees had verklaard: 'De tegenstellingen in ons volk zijn scherper dan 
wij in de tijd der bezetting mochten hopen; ook als wij ons ten volle reken-
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schap gaven van de blijvende diepgaande verschillen in levensovertuiging, 
die ons volk kenmerken.' Maar waar lagen dan de moeilijkheden? '(...) in 
de eerste plaats wel bij 's Ministers eigen geestverwanten, die bij de 
Kabinetsformatie van 1946 de Anti-Revolutionairen en de Christelijk- 
Historischen als conservatieven verre van zich af hebben gestoten.' Nog 
steeds namen zij dit standpunt in, blijkens hun benadering van: 'Als gij 
mee wilt doen, zullen wij het goed vinden, maar dan moogt gij in een klein 
schuitje meevaren.' Ondanks de verkiezingsnederlaag zaten de heren 'toch 
wel erg hoog in het zadel'. Het optreden van zijn PvdA-collega gedurende 
de verkiezingen achtte Tilanus 'niet overmatig tactvol en politiek niet ver
standig’, hetgeen sloeg op het PvdA-veto op enigerlei verbreding van de ba
sis. Ook zijn interview, waarin hij de KVP de schuld gaf van het mislukken 
van Beels, formatieopdracht zou de goede verhoudingen geschaad en de 
formatie bemoeilijkt hebben.

Voorafgaande bindende afspraken van de formateur met bepaalde par
tijen, hadden niet de instemming van de CHU, hoewel in het verleden ook 
de CHU zich hieraan bezondigd had. 'Bovendien hebben dergelijke afspra
ken toch maar zeer geringe betekenis, gelet bijvoorbeeld op het wedervaren 
van de vooraf overeengekomen Vlootwet, waarover het kabinet een jaar la
ter zou struikelen.' De CHU wenste 'haar oordeel over verschillende zaken 
voor te behouden, totdat de regering in laatste instantie haar laatste woord 
heeft gesproken (...) alleen wanneer men dit zo ziet, kan dit gemeen overleg 
de volle waarde behouden'. Ook Schouten zou zich distantiëren van de 
praktijk, om zich van voldoende steun in het parlement te verzekeren door 
middel van een regeerakkoord. Hij erkende ruiterlijk dat Colijn zich her
haaldelijk van deze methode bediend had. Op grond van zijn ervaring 
sprak Schouten van een 'abnormaliteit, waaraan grote schaduwzijden ver
bonden zijn. Binnenskamerse beschikkingen, welke in haar betekenis 
slechts ten dele naar buiten treden, zijn er zo licht het gevolg van.'

Tilanus wilde meer weten over de precieze taak van de vice-premier, te
vens minister zonder portefeuille. 'Een soort crisisbehouder' of gelet op de 
regeringsverklaring, een 'Regeringsversterker'? Geheel in overeenstem
ming met de christelijke-historische beginselen, sloot hij zijn bijdrage aan 
het dabat af met: 'wij zullen haar daden afwachten en deze daden zakelijk 
beoordelen', nadat hij eerder de passages over de 'Indische’ politiek op zich
zelf niet onbevredigend had genoemd. Wel riep hij de regering in onverho
len bewoordingen op om in Indonesië hard op te treden in het gebied, waar 
de Nederlandse regering nog zeggenschap had.136

Welter kwam als laatste aan het woord op 13 augustus. Vier dagen later 
werden de debatten voortgezet. De katholieke dissident hekelde de verkie
zingscampagne van de KVP, waarin elke voorlichting over Indonesië ont
broken had en de leuze 'Gezond Gezin, Gezond Volk', de boventoon ge
voerd had. Hij erkende dat de buitenparlementaire oppositie fel was ge
weest, maar relativeerde dat door naar de felle oppositie van Churchill te
gen de Labour-regering te verwijzen. In Engeland vond men dat heel ge
woon, hier werden Welter c.s. voor rechtse extremisten uitgemaakt. Hij be
twijfelde, zeker na het beluisteren van de regeringsverklaring, of het roer
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om zou gaan, zoals CHU en VVD de kiezers voorgespiegeld hadden. Het ex
tra-parlementaire karakter van het kabinet achtte hij 'een zegen' en 'een 
waarborg voor het behoud van onze democratische instellingen'. Democra
tie betekende nu eenmaal 'government by persuasion' en niet het machts
woord van de regering, ondersteund door een vaste meerderheid in de 
Kamer.

Hoewel de PvdA voor de tweede keer een verkiezingsnederlaag omgezet 
had in een klinkende overwinning bij de formatie, zag hij een lichtpunt. 
Het monopolie van de Stuw-groep en de PvdA inzake de Indonesische poli
tiek was doorbroken. 'De heer Van Mook mag men met recht noemen de 
hoge-priester van de Stuw. In Amerika zou men hem noemen de Grand 
Dragon.' Welter maakte ernstig bezwaar tegen de Commissie van Negen
mannen, een in maart 1948 door de regering ingestelde commissie van 
negen parlementsleden die vertrouwelijk met de regering van gedachten 
wisselde over de ontwikkelingen in Indonesië en over het beleid terzake. 
Hier zou sprake zijn van 'een ongewenste en principieel ongeoorloofde 
vermenging van de functie van controleur van de Regering met die van 
vertrouwens-man van de Regering’. Met name de geheimhoudingsplicht, 
'zelfs tegen-over hun medeleden', keurde Welter af. Hij eindigde met: 
'Hoop is een van de weinige dingen, die de heer Lieftinck nog niet heeft be
last en daarom durf ik de hoop uitspreken, dat hij zijn bijna sluitend budget 
niet zal bereiken door verhoging van belastingen, want werkelijk: wij kun
nen niet meer.'137

Schouten definieerde een parlementair kabinet in vrijwel dezelfde be
woordingen als Oud: ’een kabinet, dat zowel door zijn samenstelling als 
door zijn program op redelijke gronden verwachten mag, dat het de steun 
van zijn beleid van een meerderheid in de Volksvertegenwoordiging ont
vangen zal, dat er genoegzaam uitzicht is op de noodzakelijke samenwer
king tussen Regering en Kamers'. Hij nam evenwel afstand van Oud, waar 
deze overleg van de formateur met de kamerfracties als een methode van 
formatie aanvaardde. Volgens Schouten zou een dergelijk overleg van be
tekenis zijn 'voor het karakter van het te vormen Kabinet en voor de ver
houding tussen Regering en Kamer’. Ten bewijze daarvan wees hij op de 
doorwerking van de methode-Beel op de verhouding van het huidige kabi
net tot de Kamer. Fijntjes ontleedde Schouten de verschillende posities van 
Stikker en Schokking. De eerste mocht gelet op zijn voorzitterschap van de 
VVD tot de prominenten gerekend worden, terwijl Oud bovendien ernstig 
aangedrongen had op aanvaarding van de aangeboden portefeuille. Voor 
Schokking gold noch het een, noch het ander, hetgeen niet 'wonderbaarlijk' 
was, gegeven de christelijk-historische zienswijze op de verhouding tussen 
kabinet, volksvertegenwoordiging en geestverwante ministers en kamer
fracties.

Met Romme en Tilanus betreurde hij het vage en algemene karakter van 
de regeringsverklaring. De verklaring schoot tekort als 'programont- 
vouwing en een motivering daarvan'. Ook Schouten constateerde dat het 
Indië-beleid van het vorige kabinet werd voortgezet. 'Brede kringen achtten 
het ondenkbaar, dat de mannen van de Volkspartij voor Vrijheid en
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Democratie en van de Christelijk-Historische Unie zich zouden beschikbaar 
stellen voor een Kabinet, dat inzake Indië het beleid van zijn voorganger 
voortzet.' De enorme afstand tussen regeringsverklaring en VVD-verkie- 
zingscampagne toonde hij aan met behulp van citaten uit beide bronnen. 
'Opnieuw vraag ik: Is er niet alleszins reden voor verwondering over de 
feiten, namelijk dat de heer Stikker in dit Kabinet heeft zitting genomen en 
dat de heer Oud hem dit heeft aanbevolen?' Waar Tilanus en Welter hun 
teleurstelling hadden uitgesproken over de uitsluiting van de ARP van de 
kabinetsformatie, laatstgenoemde zag daarin zelfs een 'represaille', billijkte 
Schouten de handelwijze van de formateurs. 'Een noodzakelijk sequeel van 
het door hen als uitgangspunt aanvaarde.' Trouwens, de opgedane er
varingen in 1946, toen de ARP wel betrokken werd bij de besprekingen, 
hadden 'het eventueel op soortgelijke wijze deelnemen aan zulke be
sprekingen niet aantrekkelijk' gemaakt.

Hoezeer de opstelling van Schouten wortelde in de staatkundige traditie 
van de ARP, kwam helder tot uiting in zijn verweer tegen kwalificaties als 
zou de ARP 'een ultra-positie' gekozen hebben inzake Indonesië. Oud had 
dit gezegd en CHU en VVD als middengroepen aangemerkt. 'Die gedach- 
tengang, aldus Schouten, herinnert aan de toestand op politiek gebied in 
een deel van de vorige eeuw. Men sprak toen ook veel en gaarne over mid
dengroepen, over het zich in het juiste midden plaatsen. Zij, die dit in toe
passing brachten en aanbevolen, verwierpen de consequente toepassing van 
de door hen zelf aanvaarde beginselen. Matig zijn, zo was de leuze: mati
ging in de toepassing van de door ons zelf beleden beginselen; dit alleen kan 
uitkomst brengen.' Hij riep de debatten tussen Groen van Prinsterer en 
Thorbecke in herinnering. 'Die mannen waren van te groot formaat om de 
zaak op te sluiten in de terminologie ultra-positie, extreme oppositie, en wat 
dies meer zij. Ik herhaal: zij, die zo dachten, wiegden zichzelf en anderen in 
slaap. De politiek van het juiste midden, van het principieel onderscheiden 
tussen de matige en de consequente toepassing van beginselen, heeft veel 
kwaad, ook op politiek gebied, gebrouwen. Het zou weer zo kunnen gaan! Ik 
moet het nog anders zeggen: het gaat in menig opzicht reeds zo!'

Schouten, die in menig opzicht zijn betoog langs dezelfde lijnen op
bouwde als Tilanus gedaan had, hetgeen wederom enig onderling beraad 
doet vermoeden, koesterde ook bedenkingen tegen de algemene grondslag, 
waarop het kabinet zich stelde. De gekozen formule herinnerde hem te veel 
'aan de opvattingen welke kort na de bevrijding door de Nederlandse 
Volksbeweging (zijn) geïmporteerd en gepropageerd’. De formule stelde 
christendom en humanisme te zeer op één lijn en 'verenigt wat krachtens 
zijn oorsprong en inhoud niet voor vereniging in aanmerking mag worden 
gebracht (...) maar alleen de Christelijke beginselen, de normen aan de 
Openbaring Gods ontleend, zijn in de ware zin van het woord hogere begin
selen'.138

Wagenaar betwijfelde het democratisch gehalte van de verkiezingen. 
Aan een belangrijke groep van het Nederlandse volk was 'niet die moge
lijkheid en gelegenheid geboden, welke noodzakelijk was voor het voeren 
van een goede verkiezingspropaganda'. Hij memoreerde de discussies over
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de vraag of de CPN en De Waarheid verboden moesten worden. Zo'n ver
bod was achterwege gebleven, niet om principieel democratische redenen, 
maar uit angst dat de communisten in de illegaliteit zouden gaan 'en tij
dens de bezetting was bewezen, dat zij dit maar al te goed verstonden'. De 
CPN had géén zendtijd gekregen; een propagandafilm van de CPN was ver
boden; zelfs PvdA-wethouders hadden aan 'zaalafdrijving' meegewerkt en 
de wijze waarop het ambtenarenverbod was aangekondigd, had duidelijk 
het oogmerk de kiezers te intimideren. Ondanks deze discriminatie en on
danks het gezamenlijke anti-communistische front van alle burgerlijke par
tijen, had de CPN zich weten te handhaven, was zij niet gehalveerd.

Vervolgens kreeg de PvdA de volle laag. 'Het is toch niet langer mogelijk 
te beweren, dat de Partij van de Arbeid de politiek voert van en voor het 
werkende volk. Op alle essentiële punten, die voor het werkende volk van 
belang zijn, heeft de Partij van de Arbeid niet alleen een reactionnaire vaart, 
maar is zij zelfs de gangmaker van de reactionnaire koers in Nederland ge
weest ten aanzien van het anti-communisme en het Indonesische vraag
stuk.’ De PvdA zou met de Trotzkisten in Nederland samengewerkt hebben 
ten einde 'stemmen af te vangen’ van de CPN. Het uiterst kritische blad De 
Vlam, bedoeld om de linkse stroming in de PvdA en onder het volk aan de 
PvdA te binden, zou in een oplage van 120.000 exemplaren gedrukt zijn ten 
tijde van de verkiezingen, hetgeen uiteraard niet door De Vlam zelf betaald 
kon zijn, maar door 'dollars’. De Vlam had zich ondubbelzinnig vóór de 
PvdA uitgesproken en zo zichzelf ontmaskerd. Trouwens, net zoals elders 
in Europa, hadden deze verkiezingen onder invloed en druk van de 
Amerikaanse overheersing gestaan.

De fractievoorzitter van de CPN herinnerde Van der Goes van Naters 
aan zijn Schiedamse rede: de PvdA 'wil alleen zitting hebben in een 
Regering, waarvan zij de vooruitstrevendheid bepaalt' en aan zijn artikel in 
Socialisme en Democratie: 'Het kan niet zijn: 'een Kabinet van Katholieke 
Volkspartij, Partij van de Arbeid, mèt Christelijk-Historische en Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie'. Welnu, de uitslag van de strijd om de kabi
netsformatie, 'de strijd onder en door de machtsgroepen van het kapita
lisme, waaronder de Amerikanen de sterkste zijn', maakte wel heel duide
lijk wat de verkiezingsbeloften van de PvdA waard waren. Met een toespe
ling op het artikel van Romme over het ei van Van Schaik, duidde 
Wagenaar het kabinet als 'roerei' aan. De koers zou nog meer dan voorheen 
in reactionaire richting gaan en Drees was ingehuurd als 'het suikerklontje' 
voor het werkende volk 'om de bittere pil (...) te doen slikken'. 'De stakin
gen van de laatste tijd zijn in dit opzicht wel een aanwijzing. Ik verwijs 
naar de staking van de mijnarbeiders en (...) bij de HTM. Dit zijn duidelijke 
aanwijzingen, dat het werkende volk niet met leuzen van beloften is zoet te 
houden (...).' De CPN liet De Groot het Indonesische vraagstuk bespreken, 
uiteraard in zeer kritische termen en ten gunste van de nationalistische en 
sociale revolutionairen.139

Dominee Zandt sloot de rij van deelnemers aan het debat. Het ’Rege- 
ringsschip’ bleef dezelfde rooms-rode koers varen, ’een richting, die wij 
verplicht zijn uit oorzaak van onze beginselen scherp en onomwonden te
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bestrijden'. Ook al omdat de regeringsverklaring de indruk gevestigd had 
dat het Indië-beleid 'op dezelfde jammerlijke voet zal voortgezet worden'. 
Hoe de CHU dacht met een kabinet in deze samenstelling het roer om te 
krijgen, was hem een raadsel. 'De sleutelposities bevinden zich weer in 
handen van de RK (...). Wij wensen ons niet als bastaardzonen, maar als 
echte zonen der Hervorming te gedragen en ons tegen het opdringen van 
Rome te verzetten Wij komen er openlijk voor uit en steken het niet 
onder stoelen of banken, zoals vele Protestanten helaas doen, dat wij tegen 
een algehele verroomsing van Nederland zijn.' Na Arnhem en Haarlem 
dreigde nu ook Utrecht in roomse handen te vallen, hetgeen 'een grievend 
onrecht, een klaar bewijs van Rome's greep naar de macht' zou zijn. De 
leidsman van de SGP was ‘uitermate bedroefd dat, waar de regering zelf er
kende hoe zorgwekkend de algehele toestand was, de regeringsverklaring 
'ons volk in de allereerste plaats niet opgewekt heeft tot boetedoening en 
verootmoediging voor het aangezicht van de levende God en om het pad 
der zonde te verlaten. Keizers en Overheidspersonenen, die over grote 
macht en aanzien beschikten, zijn daarin voorgegaan (...). Wat toch stopt de 
bronnen der welvaart zo toe als de zonde en wat verwekt de rechtvaardige 
toorn des Allerhoogsten zozeer over een volk als de zonde?'

Hij voorzag een mislukking voor dit kabinet, omdat het beleid niet rustte 
op het onfeilbaar Woord van God: 'Tot de Wet en tot de Getuigenis, zo zij 
niet spreken naar dit Woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen heb- 
ben.'140

Drees neemt geen verantwoordelijkheid voor de formatie

Aldus en staatsrechtelijk zuiver, onttrok Drees zich aan enigerlei ver
antwoording aangaande het verloop van de formatie. De theoretische mo
gelijkheid om minister Van Schaik aan te spreken op zijn aandeel in de tot
standkoming van het kabinet, kwam niet aan de orde. Drees erkende dat 
zijn optreden als minister-president 'uit een oogpunt van politieke ver
houdingen verwondering' kon wekken. Maar de PvdA had nimmer op het 
premierschap aangedrongen, terwijl hijzelf deze functie 'noch gezocht, 
noch zelfs begeerd' had. De aandrang van de formateur en de wetenschap 
dat de kabinetscrisis daarmee opgelost kon worden, hadden hem ervan 
overtuigd dat hij het aanbod niet mocht weigeren. 'In het algemeen is het 
voor de parlementaire democratie geen gunstig verschijnsel, indien het al 
te veel bezwaren blijkt op te leveren om een Kabinet te vormen.' Dat gold te 
meer in de hoogst benarde situatie, waarin Nederland zich bevond en bo
vendien zeer belangrijk overleg met vertegenwoordigers uit Indonesië en 
met andere hoogwaardigheidsbekleders een volwaardig en besluitvaardig 
kabinet eiste.

Over de persoonswisselingen wenste de premier niet te spreken 'omdat 
een Kabinet bezwaarlijk rekenschap kan geven van elke persoonskeuze, 
waar die door tal van samengestelde factoren pleegt te worden beheerst'. De 
functionele positie van de formateur wilde hij wel toelichten. Destijds was 
de figuur van een minister zonder portefeuille geschapen om 'Staatslieden
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van betekenis' voor advies en bijstand in het kabinet op te kunnen nemen. 
'Men ziet het op het ogenblik ook wel in het buitenland gebeuren. In dat 
opzicht was het toetreden van Van Schaik al van betekenis.' Maar meer 
specifiek zou hij een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de ve
lerlei constitutionele en staatsrechtelijke vraagstukken, welke in de nabije 
toekomst aan de orde kwamen.

De premier wilde wel toegeven dat de regeringsverklaring méér een 
schets van de ontwikkeling van de laatste jaren en van de status quo gaf, 
dan een gedetailleerd program. 'Ik heb natuurlijk, vóórdat ik mij aan deze 
arbeid zette, ook vroegere Regeringsverklaringen geraadpleegd.' Hem was 
gebleken dat vaak kabinetten opgetreden waren zonder onmiddellijk een 
verklaring af te leggen over het toekomstig beleid. Dat geschiedde eerst in de 
troonrede. Voor zover dergelijke verklaringen wèl gegeven waren, bevatten 
ze in het algemeen niet meer gedetailleerde aankondigingen dan in dit ge
val. 'In elk geval: dit is welbewust aldus gedaan.' Ook de regeringsverkla
ring van het kabinet-Beel gaf geen gedetailleerde uiteenzetting en was niet 
uitvoeriger dan deze. De muizenissen van Romme over enige verkortin
gen in de formulering van de grondslag, schoof Drees terzijde. Daaruit was 
'generlei afwijking van bedoelingen of opzet af te leiden'. In ieder geval 
hadden de debatten bij hem 'zeker niet de hoop verzwakt, dat samenwer
king tussen Kabinet en Volksvertegenwoordiging' op de grondslag van een 
zakelijke beoordeling van de daden van het kabinet mogelijk zou blijken.

Om acht uur des avonds, de 17e augustus, herkreeg Drees het woord voor 
een uiterst evenwichtige en realistische uiteenzetting over het Indonesische 
vraagstuk, dat hij nadrukkelijk in het perspectief plaatste van de dekoloni
satiepolitiek van andere mogendheden en van de internationale verhou
dingen. Met name het 'pacta servanda sunt' hield Drees de Kamer met veel 
nadruk voor. Een weg terug was er niet meer. Ten slotte nam Drees een 
loopje met degenen, die riepen dat een sluitende begroting bereikbaar was 
door vermindering van het aantal dienstauto's en ambtenaren, 'nog wel 
met vermindering van de belastingen'. 'De Kamer pleegt bij de algemene 
beschouwingen over de begroting aan te dringen op grote soberheid en zui
nigheid, maar, wanneer de afzonderlijke begrotingshoofdstukken, de afde
lingen en de artikelen aan de orde komen, laat staan, wanneer belangrijke 
wetsontwerpen aan de orde komen, pleegt er uit de Kamer een stroom van 
wensen te voorschijn te komen uit alle richtingen, een stroom van wensen, 
die op zichzelf zeer begrijpelijk en gerechtvaardigd zijn, maar die toch zeer 
bepaald schade zouden veroorzaken, waardoor een sluitend budget niet zou 
kunnen worden verkregen of hogere belastingen zouden moeten worden 
opgelegd, waartegen bij de Kamer wel eens bedenkingen zijn gerezen.' 
Drees kan moeilijk een teveel aan humor verweten worden, maar een ze
kere én doeltreffende ironie mag stellig tot zijn politiek repertoire gerekend 
worden.

De minister-president eindigde zijn verdediging met een dringend be
roep op de volksvertegenwoordiging. 'Ik moge van mijn kant zeggen, dat 
innerlijke schroom mij pleegt te weerhouden om te nadrukkelijk en te uit
gebreid te spreken over de diepere motieven, die ons leiden bij ons werk en
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waarvan wij verwachten, dat zij ook in ons volk moeten gelden.' Maar 
wanneer wij de moeilijkheden te boven willen komen is het nodig dat 
'geestelijke en zedelijke kracht in de sterkste mate medespreekt'. 'Dit 
Kabinet is opgetreden onder moeilijke omstandigheden. Niet alleen, omdat 
de taak zwaar is, maar ook, omdat het uit verschillende groepen is samen
gekomen. Wij moeten ons er van bewust zijn, dat wij niet zijn samenge
bracht door één overtuiging op geloofsgebied, dat wij politiek en maat
schappelijk zeer verschillend denken, dat daardoor meningsverschillen in 
ons midden gemakkelijker kunnen rijzen (...). Ik hoop, dat niettemin ons 
aller wil om ons land te dienen ten gevolge moge hebben, dat dit Kabinet, in 
de onmisbare samenwerking met de Volksvertegenwoordiging Nederland 
op de moeilijke weg opwaarts, die het gaan moet, een goed stuk vooruit zal 
helpen brengen.'141

Hierna kondigde de voorzitter van de Kamer aan dat een aantal medele
den het voornemen had met een kort woord te reageren. Wilde de beraad
slaging over de regeringsverklaring nog dezelfde avond beëindigd kunnen 
worden ten einde de volgende dag te kunnen beginnen met de behandeling 
van de Grondwetsherziening, dan was enige beperking in spreektijd gebo
den.

Romme benutte zijn repliek om tot twee keer toe het verschil te bena
drukken tussen een parlementair en een extra-parlementair kabinet. Het 
kabinet-Drees-Van Schaik beschouwde hij 'bepaaldelijk' als behorend tot de 
laatste categorie, waartegenover hij zich 'evenzeer bepaaldelijk' wel anders 
gevoelde dan tegenover een parlementair kabinet. Op de vraag van zijn 
PvdA-collega, wat er nu precies sedert 1946 veranderd was, waardoor de 
KVP verbreding van de basis noodzakelijk had gevonden, kwam Romme 
met een nogal gezochte verklaring. In 1946 zou het duidelijk zijn geweest 
dat noch de CHU noch de PvdV vertegenwoordigd wilden zijn in een kabi
net met een progressief program. Daarna hadden Tilanus en Korthals in het 
parlement een handreiking gedaan en de deur voor samenwerking open 
gezet. Ter ondersteuning van deze vondst citeerde Romme uit de H an
delingen. Nogal vrijblijvende teksten, die zeker geen onomwonden aanbod 
bevatten om een coalitie te vormen.142 Van der Goes van Naters dacht er 
blijkbaar ook zo over. Hij hield het erop dat zijn katholieke collega de 
rechtervleugel van zijn partij had willen verzoenen met de rooms-rode 
coalitie. Welter moest de wind uit de zeilen genomen worden. Hij betwij
felde of deze poging het gewenste resultaat zou opleveren en in ieder geval 
was de KVP een 'gevaarlijke weg' ingeslagen, waarvoor hij moest waar
schuwen. Aan de ontkenning van de realiteit dat de katholieken niet één 
waren op staatkundig gebied en ook niet konden worden, dankte Nederland 
het optreden van een minder homogeen kabinet dan in 1946.143

Oud reageerde bepaald vinnig op de bijdrage van Schouten, 'die hier ge
poseerd heeft als de principiële man’. 'De fout van de Anti-revolutionaire 
partij is, naar mijn wijze van zien, dat zij zich buiten die realiteit heeft ge
plaatst en daardoor haar politiek tot onvruchtbaarheid heeft gedoemd (...). 
In de tijd van Groen van Prinsterer heeft de Anti-revolutionaire Partij haar 
kracht gezocht in haar isolement. Toen kon men inderdaad scherp princi-
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pieel zijn, maar met alle respect voor Groen van Prinsterer en met alle res
pect voor zijn beginselen, in de practische Staatkunde heeft hij nimmer iets 
kunnen bereiken. Kuyper en ook Colijn hebben dat wel kunnen bereiken, 
omdat zij niet hebben vastgehouden aan een star principieel standpunt, 
maar zich bereid hebben verklaard met anderen samen te werken (...).'

Ook de stelling van Schouten dat het bij 'consequente' of 'gematigde’ 
toepassing van beginselen slechts om een gradueel verschil zou gaan met 
overigens vergaande gevolgen, riep voor Oud herinneringen op aan de an
tirevolutionaire aartsvader, Groen van Prinsterer. Die had gesteld: 'Gij libe
ralen stamt uit de Franse revolutie en alle verkeerde dingen, die in de 
Franse revolutie zijn gebeurd, de terreur en alles, wat daar is gevolgd, kunt 
gij niet van u wijzen. Gij kunt niet zeggen, dat dit het gevolg is van de ver
keerde toepassing van uw beginselen, omdat het nu eenmaal de conse
quente toepassing van uw beginselen is.' Welnu, zo redenerend konden de 
katholieke landgenoten tegen Schouten zeggen: 'dan zijn de uitspattingen 
van de wederdopers en de beeldenstorm de consequente toepassing van de 
beginselen van de Hervorming. Dat zal de heer Schouten ongetwijfeld en te 
recht met nadruk verwerpen (,..).'144

Van der Goes van Naters verraste zijn medeleden met de stelling dat de 
PvdA zich beschouwde 'als de ware erfgenaam van Thorbecke, want de 
PvdA is een democratisch-socialistische partij; men mag ook zeggen: een 
personalistisch-socialistische partij, en wel zozeer, dat eerbied van de men
selijke persoon haar voornaamste basis is, en dit geeft ook een wereldwijd 
onderscheid aan tussen haar en het communisme'. Waar Romme de vrij
heid van zijn fractie tegenover het kabinet beklemtoonde, legde de PvdA- 
fractievoorzitter een stevige morele binding tussen minister-president 
Drees en PvdA-fractie. 'De persoon van de Minister-President is er ons nl. 
garant voor, dat het Kabinet niet bestendig zal zijn, wanneer een progres
sieve politiek in het binnenland en in Indonesië met dit Kabinet niet moge
lijk zou blijken en juist daarom spreken wij ons vertrouwen uit in de lei
ding van deze Minister-President.'145

Drees ging in zijn slotwoord nader in op de meermalen gestelde vraag, 
waarom het kabinet-Beel al vóór de uitslag van de verkiezingen zijn porte
feuilles ter beschikking had gesteld. Hij erkende dat zulks constitutioneel 
nodig noch geboden was. Voor 'een groot gedeelte' had het kabinet-Beel dit 
gedaan omdat het gebruik dat nu eenmaal wilde. De voornaamste betekenis 
van het gebruik zag hij in de omstandigheid 'dat het daardoor voor H.M. de 
Koningin, in dit geval voor de Regentes, nog gemakkelijker is dan, waar 
overigens de vrijheid natuurlijk toch toe bestaat, eventueel te doen blijken 
van het gevoelen, dat inderdaad de uitslag van de verkiezingen een wijzi
ging in het Kabinet wenselijk maakt'. De communisten gaf hij te verstaan 
dat met name de jeugdgeschriften van Karl Marx het zeer onwaarschijnlijk 
maakten dat Marx zou kunnen leven onder de verhoudingen, welke zijn 
volgelingen met volksdemocratie aanduidden.

De kritiek op Van Mook, 'de Stuw-man', pareerde de minister-president 
door een verwijzing naar het kabinet-Gerbrandy. Dat kabinet had in Van 
Mook zozeer de meest geschikte man voor de behandeling van de Indo-
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nesische kwestie gevonden, dat het aan hem de dubbel-functie van Luite- 
nant-Gouverneur én minister van Overzeese Gebiedsdelen toevertrouwde. 
Uiteraard waren deze functies onverenigbaar.146 Zo eindigden de politieke 
schermutselingen bij het eerste optreden van het kabinet-Drees-Van Schaik 
in het parlement. De volgende dag, 18 augustus 1948, stond de Grond
wetsherziening inzake de nieuwe rechtsorde op de agenda. Gelet op de 
welwillende ontvangst van het nieuwe kabinet, leek een tweederde meer
derheid wel verzekerd. Iedereen wist dat de herziening niet méér was dan 
de ouverture van een vooralsnog onvoltooide compositie.

Van Schaik en Drees ontspannen converserend temidden van journalisten.
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Als we het verloop van de formatie nog eens overzien, dan vallen een 
aantal verwikkelingen en gebeurtenissen op. Kennelijk had de PvdA gere
kend op voortzetting van de rooms-rode coalitie onder leiding van Beel. De 
keuze was in dat geval 'weigering van de ontslagaanvrage of wederoptreden 
(...), in beide gevallen met enige reconstructie ten aanzien van enkele per
sonen'. Van der Goes van Naters kwam hier in zijn repliek nog eens op 
terug. 'Nu is er één ding in dit debat dat wel eens vergeten wordt, wellicht 
ook door de heer Romme. Het Kabinet-Beel is niet afgetreden, omdat het 
moe was; het werd hoe langer hoe levendiger; zijn legislatieve arbeid werd 
steeds vruchtbaarder. Het is ook niet afgetreden door conflicten met de 
volksvertegenwoordiging; integendeel, men geraakte steeds meer op elkaar 
ingespeeld. Het trad af door een formele constitutionele aanleiding (...). 
Echter (...) de taak van het Kabinet-Beel was voor langere duur berekend. Dit 
heeft de heer Romme 9 juli 1946 bij het debat over de vorige regeringsver
klaring zelf bevestigd; hij heeft gesproken van een hechte samenwerking 
tussen de twee grootste groepen (...), opgebouwd ter volbrenging van een 
vierjarenplan, welker verwezenlijking door beider kringen noodzakelijk 
werd geoordeeld in 's lands belang (...).'147

Ook in 1946 hadden Romme en in mindere mate Beel een voorkeur voor 
een kabinet op brede basis en toen al stond Drees daar minder afwijzend te
genover dan de partijtop van de PvdA.148 Voor Beel gold evenwel dat hij 
vóór alles een progressieve koers wenste, onder meer om de ontevreden
heid in te dammen en daarmee de aanwas van het communisme. Boven
dien stelde de PvdA zich soepel op door typisch socialistische eisen te ma
tigen of te laten vallen. Ook in 1948 kozen Van der Goes en Drees voor 
inschikkelijkheid op dat punt, hetgeen de bodem wegslaat onder de opvat
ting van Bosmans als zou angst voor socialisaties een beweegreden zijn ge
weest voor het streven van de KVP naar verbreding van de basis.149 De 
PvdA wist al te goed dat voor een krachtige socialisatiepolitiek elke parle
mentaire basis ontbrak. Bovendien toonde de PvdA zich zeer toeschietelijk 
inzake typisch katholieke wensen t.a.v. het burgerlijk huwelijk, het proces
sieverbod e.d. Per slot kon een doorbraakpartij moeilijk geloofwaardig blij
ven als zij dergelijke gevoelige kwesties tot inzet van politieke strijd had 
gemaakt.

In 1946 had Beel als formateur allereerst overeenstemming met KVP en 
PvdA over het regeerakkoord gezocht. Pas daarna kregen ARP, CHU en 
PvdV het akkoord voorgelegd, mét de mededeling dat ingrijpende wijzigen 
wel zeer bezwaarlijk zouden zijn. Ook destijds had de PvdA ruimte gelaten 
voor het aanzoeken van partijloze of partijpolitiek weinig geprononceerde 
bewindslieden voor de meer technische departementen. De formatieme
thode van Beel ontmoette veel kritiek bij de latere oppositie-partijen. Zij 
voelden zich behandeld als 'tweederangs partijen’ en vertoonden weinig 
bereidwilligheid bij het helpen zoeken naar min of meer kleurloze geest-
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verwanten voor een politiek minder interessante post in het kabinet. Door 
een ferm standpunt, ook in het openbaar, in te nemen, dacht de PvdA-top 
blijkbaar een herhaling van 1946 af te dwingen, gesteund door de weten
schap dat de KVP zeer ingenomen was met de prestaties van het kabinet- 
Beel. De PvdA kwam evenwel bedrogen uit. De KVP wenste niet langer en
kel met 'de rooien' geïdentificeerd te worden omdat zulks de rechtervleugel 
te zeer prikkelde, hetgeen het gevaar van dissidenten en afsplitsingen 
opriep. Bovendien eiste Beel een 'volmachtsprogram', ten einde ver
schoond te worden van het binnenlands-politieke gekrakeel over Indonesië 
en de handen vrij te krijgen voor doortastend optreden in Indonesië zelf.

Waarom de PvdA een parlementair kabinet op brede basis in de samen
stelling 5 : 5 : 1 : 1 uitsloot, zal wel een raadsel blijven. Drees zelf noemde 
een dergelijke oplossing op een bepaald moment zuiverder dan de ad hoc 
constructie. Juist de PvdA had belang bij zoveel mogelijk binding aan het 
veelgeprezen progressieve program, gelet op haar minderheidspositie in 
kabinet én parlement. Terecht vreesden Vorrink, maar ook De Kadt e.a., dat 
de KVP de vrijheid van handelen in het parlement zou benutten om nog 
méér dan voorheen naar rechts te gaan hangen en in die richting bij te stu
ren150. Romme wist zich immers verzekerd van een rechtse meerderheid 
bij een dergelijke politiek. Toegegeven, door de weigering een parlemen
taire binding aan te gaan met CHU en vooral VVD bleef een schijn van de 
verkiezingsbeloften bewaard, niet meer dan dat. Voor de gemiddelde kiezer 
van de PvdA zal het verschil tussen parlementair en extra-parlementair een 
woordenspel gebleven zijn. Voor hem stond vast dat Drees, Lieftinck, 
kortom de paradepaarden van zijn partij samenwerkten met CHU en VVD, 
ja, nog wel met Stikker, over wie de banvloek geklonken had in PvdA- 
kring.

Onervarenheid met de machtsstrijd gedurende formaties kan wellicht de 
opstelling van de PvdA verklaren. Immers, juist door een parlementaire 
binding van en met de CHU en VVD, bespreekbaar te maken, desnoods lou
ter uit tactische overwegingen, had de PvdA de forse, maar latent gebleven 
bezwaren tegen het program van Beel, welke in de fracties van CHU en 
VVD stellig bestonden, kunnen activeren én aanscherpen, met een breuk 
als waarschijnlijk resultaat. Ten onrechte speculeerde Van der Goes van 
Naters op een afwijzing van het program in een prealabele fase van aftasten 
en later in de extra-parlementaire fase. In plaats van de formateur met al
ternatieven en tegenzetten in de juiste richting te dringen, forceerde de 
PvdA tot twee keer toe een breuk, hetgeen haar positie in de ultieme fase 
uitermate kwetsbaar maakte.

Vergeleken met de huidige praktijk kwam de formatie zeer traag op gang. 
Voorts valt het op dat niemand Beel een haarbreed in de weg legde op het 
moment dat hij buiten zijn opdracht om een onderzoek ging instellen naar 
de mogelijkheden van een ad hoc kabinet. Ook mag nog eens de actieve rol 
van regentes Juliana gememoreerd worden in de fase dat Beel vastliep en 
Drees door haar voorbestemd werd voor het premierschap. Wellicht mag 
hier herinnerd worden aan de teleurstelling van Wilhelmina over het trage 
tempo of geheel achterwege blijven van de zo verhoopte vernieuwing, het-
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geen zij met zoveel woorden het kabinet-Beel verweet. Bovendien had 
Drees zelf het initiatief genomen om met de regentes in persoonlijk contact 
te komen. De toekomstige vorstin zal de vaderlijke en tegelijkertijd eerbie
dige houding van Drees als een rustgevende weldaad ervaren hebben, ook 
al omdat een grote mate van onzekerheid en nervositeit haar merkbaar par
ten speelde. Voor de KVP, althans voor Romme, kon het optreden van 
Drees als formateur en premier geen onaangename verrassing zijn geweest. 
Al medio 1947 had Romme aan Beel de suggestie gedaan dat Beel de troon 
van Buitenzorg in Indonesië zou bestijgen en Drees zijn opvolger zou wor
den. Zoals de katholieken vóór de oorlog zich de leiding van protestants- 
christelijke politici in 's lands bestuur lieten aanleunen, zo gemakkelijk 
aanvaardden zij Drees en later Zijlstra en Biesheuvel als minister-president. 
Een katholieke premier met een duidelijke signatuur, zoals Beel, verwekte 
al snel onrust binnen de partij, hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde.

Kijken we naar de hoofdrolspelers, dan liet Beel in zijn werkwijze een 
zekere vastbeslotenheid, gepaard aan ongeduld blijken. Hij liet de tijd noch 
de fractievoorzitters het werk doen, maar ging recht op zijn doel af, des
noods door een blok te zetten. Dat beperkte met name de speelruimte van 
de PvdA. Romme bood Beel steeds massieve steun en kon dat ook omdat 
verbreding van de basis ook door zijn partij verlangd werd. In eigen kring, 
zoals in de KVP-fractie, ontvouwde Romme alternatieven, die vergaand te
gemoet kwamen aan de eisen van de PvdA. Ook Van Schaik toonde aan
vankelijk de bereidheid met de PvdA mee te gaan en aan te sturen op een 
weigering van het aangeboden ontslag. Waar Romme zijn alternatieven in 
de achterzak hield zolang Beel het initiatief had en waar van Schaik zich liet 
overtuigen door de huiver van Beel over mogelijk prestigeverlies als ge
volg van een capitulatie voor de eisen van de PvdA, bleef een doorbraak in 
de formatie ten gunste van voortzetting van het nieuwe bestand uit.

Het optreden van Drees als premier bood Romme belangrijke voordelen. 
De PvdA kwam, ook in het kabinet, in een minderheidspositie, terwijl haar 
invloed op de Indonesische politiek gereduceerd werd tot een gewichtige 
toetsing in de ministerraad. De KVP wilde de koloniale verhoudingen li
quideren zonder de Nederlandse belangen te verkwanselen. Dat laatste zou 
het gevolg kunnen zijn van de ideologie van de PvdA. Haar identificatie 
met de revolutionaire vrijheidsstrijd maakte haar blind voor de mogelijk
heden om alsnog tal van ideële en materiële waarden veilig te stellen, bij
voorbeeld door een Unie-verdrag, althans zo taxeerde Romme de positie 
van de PvdA. Daartegen moest gewaakt worden. Als het zou gaan spannen, 
bijvoorbeeld over de vraag of politioneel optreden geboden was, kon de 
PvdA wel een crisis verwekken, maar niet beletten dat de meerderheid in 
het kabinet een besluit nam.

Beel karakteriseerde het optreden van Van der Goes van Naters als 'altijd 
ietwat onstuimig'. Inderdaad miste de PvdA-fractievoorzitter de rust en het 
geduld voor onderhandelingen, zoals die gevoerd worden bij kabinetsfor
maties. In 1946 leverde dat geen enkel probleem op, integendeel. Beel was 
gaarne bereid in een openhartige en vriendschappelijke sfeer zaken te doen. 
Romme had als pas gekozen fractievoorzitter nog niet het gewicht van een
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algemeen aanvaard en ervaren partijleider. Twee jaar later kreeg Van der 
Goes van Naters van doen met een gerijpte én resolute Beel, die zich verze
kerd wist van de steun van de KVP én van haar fractievoorzitter, wiens ge
zag inmiddels dat van andere KVP-prominenten evenaarde, zo niet over
trof. Voor Beel, maar ook tegenover veteranen als Van Schaik en Van 
Maarseveen, door anciënniteitsbeginsel én staat van dienst in zekere zin 
onaantastbaar geworden, zou Romme steeds het nodige respect opbrengen 
en rustig zijn tijd beiden.

Welnu, Van der Goes van Naters had inderdaad zijn hart op de tong lig
gen en putte een intellectueel genoegen uit het méé-denken over mogelijke 
oplossingen, hard-op dan wel en zonder veel remmingen als gevolg van 
tactische overwegingen. Dat maakte hem kwetsbaar en tot op zekere hoogte 
wispelturig en onberekenbaar, althans in de waarneming van zijn omge
ving. Het duo Van Schaik-Drees liet in de laatste fase de fractievoorzitter 
van de PvdA goeddeels links liggen, hoewel de formateur wel overleg 
pleegde met de andere fractievoorzitters. Op een cocktail-party had Van 
Schaik zich daarvoor geëxcuseerd, waarop Van der Goes van Naters daags 
daarop een amice-briefje schreef met de verzekering dat hij 'zonder enige 
rancune' de feiten aanvaard had. 'Iets anders is of ik dit juist acht. Nee, ik 
acht het functioneel niet juist. Mijn fractie was verwonderd over deze onge
lijkheid, maar ik geloof niet dat zij haar vertrouwen in mij heeft aangetast. 
Ik geloof dat het van belang is het nieuwe kabinet zo dicht mogelijk bij de 
parlementaire sfeer te houden. Daarom lijkt mij contact met de voorzitters 
der grote fracties over het program en de uitvoering daarvan voor het ver
volg in het belang van het land.'151

Al eerder had hij gehengeld naar enigerlei, min of meer geïnstitutionali
seerd, contact met Romme en steeds bot gevangen. Dat zou zo blijven, want 
Romme noch de KVP had enig belang bij een vaste binding aan de PvdA. 
Dat zou de voordelen van haar m iddenpositie enkel beperken.152 
Bovendien ontging het niemand dat Drees de lakens uitdeelde, althans als 
anderen met lege handen stonden. Schermerhorn, bepaald onrustig en be
weeglijk gedurende de discussies over het lijsttrekkerschap en de formatie, 
telde in 1948 nauwelijks mee. Een hard gelag voor de favoriet van 
Wilhelmina, die in 1946 door de PvdA nog naar voren geschoven was als 
kandidaat-premier of minister van Buitenlandse Zaken. Dat laatste had Beel 
ondubbelzinnig geblokkeerd, hoewel ook Romme Schermerhorn voor die 
post genoemd had. Blijkbaar voelde Beel weinig voor nóg een kopstuk op 
zijn met zwaargewichten als Drees en Lieftinck toch al afgeladen schip.

Natuurlijk moest de PvdA in 1948 fors inleveren na de verkiezingsne
derlaag, want zó werd het verlies van enkele zetels uitgelegd én ervaren. 
Bovendien verkeerde de partij in een bijna onmogelijke positie. In de oppo
sitie gaan en naast de CPN terecht komen, was zoiets als een horror-scena- 
rio. En om historische redenen, zoals het onverzoenlijk anti-communisme 
van de voormalige SDAP, en omwille van het behoud van de doorbraak-fi- 
losofie, moest de PvdA afstand nemen van de CPN, ja die afstand vergro
ten. De reminiscenties aan de revolutionaire retoriek van de SDAP waren 
nog niet verbleekt. Elke gemeenzaamheid met het communisme, toch al
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door haar tegenstanders uitgebaat, werkte in het nadeel van de PvdA, zeker 
in de sfeer van de ijzingwekkende verkilling van de Oost-West-verhou- 
ding. Tegelijkertijd kon de PvdA zich moeilijk tegen de KVP afzetten, want 
ook een dergelijke handelwijze zou allicht uitgelegd worden als een voort
zetting van de aloude strijd tegen Kerk, Kapitaal en Kazerne. Integendeel, de 
doorbraak-partij zag zich genoopt typisch katholieke wensen met veel wel
willendheid te bejegenen, hetgeen weer bezorgheid wekte bij haar protes
tantse en buiten-kerkelijke c.q. humanistische aanhang. Regelrecht afsteve
nen op een onvoorwaardelijke dekolonisatie van Indonesië zou de PvdA in 
de Staten-Generaal geïsoleerd en zeer dicht bij de CPN gebracht hebben. 
Tegelijkertijd was de medeverantwoordelijkheid voor de eerste politionele 
actie haar opgebroken in de vorm van verlies aan leden en kiezers. Niet 
voor niets beklaagde Goedhart ’de ongelukkige, die voor de PvdA deze post 
(Overzeese Gebiedsdelen) moest gaan bezetten'.153 De PvdA restte weinig 
anders, ook vanuit emancipatorisch perspectief, dan deelneming aan de re
gering en profilering in de sociaal-economische sfeer, hoewel juist daar haar 
tegenstanders voortdurend de ideologische verwantschap met het verderfe
lijke marxisme ontwaarden.

Met veel verbaal geweld werden de kiezers daarvoor gewaarschuwd en 
ook in het parlement zetten die tegenstanders zich schrap tegen alles wat 
zweemde naar 'marxistische' ordening. De verkiezingsuitslag van 1948 be
wees het electorale effect van deze guerilla tegen de ordeningspolitiek van 
de PvdA. Een guerilla en geen openlijke oorlog, of polarisatie, want dat de 
overheid meer dan ooit regelend moest optreden, stond buiten kijf.

Beziet men de positie van de PvdA tegen deze achtergrond, dan was de 
uitkomst van het formatiegevecht nog niet zo slecht voor de PvdA. Het 
premierschap van Drees zou ook electoraal zeer profijtelijk blijken. Drees 
laveerde de PvdA door alle stormen en zijn naam en faam dienden als sub
stituut voor een onopgeloste identiteitscrisis. Bovendien had de PvdA met 
Lieftinck een gezaghebbende politicus op een vitale post en met Joekes een 
tegenwicht tegen de renegaat Oud, wiens polariserend optreden tegen de 
PvdA, aan de rechtervleugel van de KVP een oriëntatiepunt verschafte en 
de restanten van de voormalige VDB isoleerde van de vrijzinnig-liberale 
gemeenschap. Subtiel bespeelde Oud anti-socialistische en anti-confessio- 
nele sentimenten, ondertussen het christelijke karakter van het Neder
landse volk tot uitgangspunt nemend voor de praktische politiek. Waarom 
de PvdA zo hechtte aan Mansholt op Landbouw, blijft een vraag. Voor 
socialistische experimenten was de agrarische bevolking volstrekt on
toegankelijk. De verbondenheid met de grond, het grondbezit zat deze be
volkingsgroep in het bloed en betekende zoveel als zuurstof voor de adem
haling. Blijft over enig electoraal gewin bij de landarbeiders óf de aantrekke
lijkheid van ordening, waarvan zelfs Colijn c.s. de onvermijdelijkheid 
hadden aanvaard. Aan de voedselpolitiek viel weinig eer te behalen, zeker 
nu de subsidies op de eerste levensbehoeften zouden verdwijnen ten fa
veure van het herstel van het marktmechanisme.

Hoewel de motieven van Oud en Tilanus sterk uiteenliepen, vonden ze 
elkaar in hun zorg om eventuele deelneming aan de regering voor de meer
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conservatieve elementen in hun achterban aannemelijk te maken. Door 
een 'samen uit, samen thuis' verschaften zij elkaar een alibi. Als de een 
meedeed, kon de ander zich daarop beroepen. Voor Tilanus was een even
tuele vertegenwoordiging van de CHU in het kabinet meer een last dan een 
streven. Na de draai bij de Grondwetsherziening en de onverwacht gunstige 
uitslag van de verkiezingen, telde de CHU weer volop mee. Tegelijkertijd 
wilde Tilanus zich niet te ver verwijderen van de ARP, die als gevolg van 
haar ’volhardingspolitiek' principieel heen en weer dribbelde langs de zij
lijn zonder uitzicht op een plaats in de basisopstelling. Voor de Grondwets
herziening en de tweederde wetten waren wellicht de stemmen van de 
CHU-fractie doorslaggevend, maar Tilanus wist maar al te goed dat het 
stemgedrag van zijn fractieleden deels afhing van hetgeen de VVD zou 
doen. Oud doorzag de situatie uitstekend en maakte op zijn beurt de mede
werking van de VVD afhankelijk van de houding van de CHU. Ook voor 
Oud gold dat zijn rechtervleugel, goeddeels de voormalige PvdV, geen ge
noegen zou nemen met deelneming aan een kabinet, dat teveel gelijkenis 
zou vertonen met de gewraakte ploeg van Beel, Lieftinck en Jonkman. Beel 
en Jonkman hadden immers Indonesië zo goed als prijs gegeven aan een 
stelletje onverantwoordelijke oproerkraaiers, terwijl Lieftinck met zijn so
cialistische belastingspolitiek het particuliere initiatief dreigde te wurgen.

De voorzitter van de VVD permitteerde zich opvallend veel vrijheid te
genover zijn fractievoorzitter door namen te blijven noemen, zelfs zonder 
enige zekerheid aangaande hun liberaal gehalte. Wellicht wist of specu
leerde Stikker erop, dat de genomineerden niet beschikbaar waren of an
derszins niet in het formatiespel pasten. Feit is, dat geen van de aanbevelin
gen tot een aanwijsbaar resultaat leidde. Feit is ook, dat Stikker zelf inzake 
de Indonesische kwestie standpunten formuleerde, die door Oud enkel 
verwelkomd konden worden als nuttige bijdragen aan de pacificatie van de 
rechtervleugel van de VVD. Op grond van Stikkers schrifturen kon Oud 
onmogelijk voorzien, dat zijn partijgenoot een tijd lang de PvdA zou stij
ven in de overtuiging dat met wat vertrouwen over en weer een vergelijk 
met de Republiek tot de mogelijkheden behoorde. Een vergelijk, dat recht 
zou doen aan de verlangens en belangen van Nederland. Met name Drees 
heeft zich verkeken op de realiteitswaarde van Stikkers initiatieven. In zijn 
conclusies zou de voormalige voorzitter van PvdV en VVD uiteindelijk de 
binnenlands politieke verhoudingen als doorslaggevend erkennen, hetgeen 
de ruimte voor vergaande concessies aan de Republiek aanzienlijk beperkte. 
De Republiek op haar beurt kon met minder dan 100%-Merdeka nauwelijks 
genoegen nemen op straffe van een confrontatie met de TNI, de revolutio
naire gewapende macht.

Tenslotte nog de strijdvraag of de KVP na de oorlog haar coalitiepolitiek 
liet bepalen door de Nolens-doctrine: enkel samenwerken met de socialis
ten bij uiterste noodzaak en met tenminste nog één andere coalitiepartner. 
Bovendien zou een beslissing over deelneming aan een dergelijk kabinet de 
unanieme instemming van de fractie moeten hebben. Daudt meende dat de 
KVP metterdaad ook na de oorlog de Nolens-doctrine toepaste. Anneke 
Visser heeft getracht deze these te weerleggen.154 Vast staat dat in 1948
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sprake was van een uiterste noodzaak: zonder de medewerking van de 
PvdA kon de Indonesische kwestie niet opgelost worden en evenmin het 
communisme effectief bestreden worden. Vrijwel alle 'constructieve' par
tijen erkenden deze realiteit. Beel liet bij zijn tweede opdracht doorscheme
ren desnoods een kabinet zonder de PvdA te vormen, maar dat was pure 
bluf. In het zicht van de mislukking van zijn tweede poging deed hij geen 
enkele stap in de richting van een centrum-rechts kabinet. Zo'n stap zou 
zelfs bij CHU en VVD op verzet gestuit zijn.

Ook het advies van Romme aan de regentes past geheel in de Nolens- 
doctrine en in de media werd het kabinet-Drees-Van Schaik onder meer be
groet als een kabinet 'uit uiterste noodzaak'. Kortom, het verloop van de 
formatie van 1948 bevestigt eerder de theorie van Daudt dan dat er een 
weerlegging uit te puren zou zijn, zoals Visser op grond van enkele dag
boeknotities deed. Blijft de vraag of de theorie van Daudt niet tezeer de ge
heel veranderde verhoudingen na de tweede w ereldoorlog negeert. 
Bosmans stelde deze vraag eerder.155 De KVP zou niet te vergelijken zijn 
met de RKSP, terwijl de PvdA een geheel andere partij zou zijn dan de 
SDAP. Daarover kan met recht en rede getwist worden. Feit is dat het katho
lieke episcopaat en een belangrijk deel van de katholieke bevolking de 
rooms-rode samenwerking met lede ogen bezag en dat Romme nog in 1956 
zou blijken de brede basis te willen openbreken onder meer om het electo
rale succes van Drees c.s. in de zuidelijke provincies te beperken. Het door- 
braak-spook leek in 1948 verdwenen, maar dook in de gedaante van 
'Vadertje-Drees' weer op.
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HOOFDSTUK III
LIEFTINCKS FINANCIELE POLITIEK

J.M.M.J. Clerx

Inleiding

Het begrotingsbeleid

De begrotingspolitiek vormt een belangrijk instrument voor de realisatie 
van de economische doelstellingen. De begrotingspolitiek omvat alle be
leidsmaatregelen die de omvang en samenstelling van zowel de ontvang
sten als de uitgaven van de overheid bepalen.1 In brede kring worden thans 
als doelstellingen van economisch beleid aangemerkt: een evenwichtige ar
beidsmarkt, een stabiel prijsniveau, een rechtvaardige inkomensverdeling, 
betalingsbalansevenwicht en een evenwichtige groei. Recentelijk werd daar 
het streven naar een gezond leefmilieu als doelstelling aan toegevoegd.2

De betekenis van de begrotingspolitiek was in de loop der tijden vooral 
afhankelijk van de plaats die aan de overheid werd toegekend in het eco
nomische leven. Tot de jaren dertig van deze eeuw overheerste dienaan
gaande het klassieke denken.3 De overheid had in dit systeem slechts een 
drietal taken te vervullen.4 Allereerst diende ze de landsgrenzen te be
schermen tegen het binnendringen van vijandelijke legers. Ze had ook als 
plicht elk lid van de gemeenschap te beschermen tegen onrecht en onder
drukking door andere burgers. Voorts had ze als taak openbare instellingen 
in het leven te roepen en bepaalde openbare werken uit te voeren die in het 
belang waren van de totale gemeenschap waarbij ieder individu of een 
groep van mensen onvoldoende belang had om het zelf te realiseren. De 
beperkte omvang van de staatstaak bleek ook uit het geringe aantal depar
tementen. Rond de eeuwwisseling waren dat er acht, waarvan er vier ge
richt waren op de bescherming van de Nederlandse grenzen en de beharti
ging van de belangen in het buitenland (ministeries van Buitenlandse 
Zaken, van Oorlog, van Marine en van Koloniën).5 De taak van de over
heid in het economische leven beperkte zich daarmee tot die van 'nacht
waker'. J.B. Say, die veel tot de verspreiding van de opvattingen van de 
klassieke school heeft bijgedragen, formuleerde als grondregel voor een 
'klassiek' begrotingsbeleid: 'De beste begroting is de kleinste begroting.'6 Het 
begrotingsevenwicht moest strikt worden gehandhaafd. Voorwaarde was
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dat de belastingheffing zo weinig mogelijk schade aan het proces van kapi
taalvorming in de particuliere sector zou aanrichten; de belastingheffing 
moest derhalve vooral de particuliere consumptieve bestedingen treffen.

De klassieke economen legden de nadruk op het primaat van het markt
mechanisme bij het herstel van evenwichtsverstoringen in de economie. 
Bij werkloosheid zorgde de werking van het prijsmechanisme voor een 
aanpassing in de vorm van een loon- en prijsverlaging. Ze zagen daarbij 
echter het bestedingseffect over het hoofd: minder loon betekende ook 
minder bestedingen waardoor de ondernemers toch nog met de, weliswaar 
goedkoper, geproduceerde goederen bleven zitten. Het falen van de klas
sieke aanpassingstheorie werd pijnlijk duidelijk in de jaren dertig, nadat in 
1929 de economische wereldcrisis was uitgebroken. De klassieke remedie in 
de vorm van een aanpassingspolitiek faalde, de crisis werd er niet door be
streden maar verdiept. Een uitweg werd gewezen door J.M. Keynes in zijn 
boek The general theory of employment, interest and money (1936). Naar 
zijn mening kon de depressie in de wereld worden verklaard uit een tekort
schieten van de effectieve vraag naar produkten. De ondernemers hadden 
in een dergelijke situatie geen belang bij investeringen omdat de hieruit 
voortvloeiende toename van de consumptiegoederen niet op de markt kon 
worden afgezet. Volgens Keynes had de overheid tot taak de effectieve 
vraag te bevorderen door het laten uitvoeren van openbare werken 
(bijvoorbeeld het aanleggen van wegen). De begrotingspolitiek werd door 
zijn toedoen een instrument van economische politiek. De overheid moest 
volgens Keynes een anticyclische begrotingspolitiek voeren. Wanneer 
bijvoorbeeld de particuliere bestedingen tekortschoten moest de overheid 
haar uitgaven opvoeren en haar ontvangsten verlagen zodat een tekort op 
haar begroting ontstond.

Het Plan van de Arbeid (SDAP) uit de jaren dertig kan als een Keynesi
aans concept voor de bestrijding van de crisis worden beschouwd. Het plan 
behelsde onder meer de uitvoering van meer openbare werken ter waarde 
van ƒ200 miljoen per jaar, wat neerkwam op 4% van het nationale inko
men. In cijfers van vandaag betrof het een extra uitgave van ƒ15 miljard per 
jaar en een werkgelegenheidseffect van 100.000 arbeidsjaren.7 In de naoor
logse jaren kwam het begrotingspolitieke denken steeds meer onder in
vloed te staan van de denkbeelden van Keynes.

Niet alleen economisch maar ook sociaal werd de taak van de overheid 
geleidelijk aan uitgebreid, een uitbreiding die reeds voor de Tweede We
reldoorlog was begonnen.

De overheidsbegroting in 1948 8
De overheidsbegroting wordt vervat in meerdere wetsontwerpen waarin de 
omvang van de rijksuitgaven, de uitgaven van de verschillende departe
menten en de wijze van financiering is vastgelegd.9 De begroting vervult 
een aantal functies in het maatschappelijke leven. Door de aanvaarding van 
de rijksbegroting en de afzonderlijke begrotingswetten verkrijgt de regering 
van het parlement de autorisatie tot het doen van uitgaven. De Tweede
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Kamer kan op grond van het budgetrecht de voorgestelde begrotingswetten 
wijzigen. Het parlement brengt door middel van het wijzigen, aanvaarden 
of afwijzen van de ingediende begrotingswetten tot uitdrukking of het de 
door de regering gemaakte keuzen in het licht van de voorgestelde financie
ring, kan aanvaarden.

De micro-economische of beheerstechnische functie van de begroting 
heeft betrekking op het beheer van de begroting. Uit de begroting blijkt voor 
welke doeleinden de uitgaven zijn bestemd, opdat een doelmatig beheer 
van de begroting wordt bevorderd.10 De indeling van de begroting moet op 
bedrijfseconomische leest zijn geschoeid. De opbouw van de begroting be
hoort zo te zijn dat er bedrijfseconomisch een verbijzondering naar kosten- 
plaatsen mogelijk wordt. De kostenplaatsen vallen samen met organisatie- 
eenheden binnen een departement. De verantwoordelijke ambtenaar krijgt 
een aantal taken door de minister toegewezen samen met het daarvoor ge
voteerde geld en is aan de minister verantwoording schuldig. Ondanks de 
delegatie van de uitvoeringsbevoegdheden blijft de minister uiteraard poli
tiek verantwoordelijk.

Een logisch gestructureerde begroting biedt tevens een handvat voor de 
controle op het financiële beheer en voor het afleggen van rekening en ver
antwoording aan het parlement. Het algemene toezicht op het beheer wordt 
allereerst uitgevoerd door de afdeling comptabiliteit van het betreffende 
ministerie. Op de tweede plaats is de betrokken minister onderworpen aan 
het toezicht van het departement van Financiën. Dit preventieve toezicht 
berust op art. 36 (Comptabiliteitswet 1927) waarin staat dat een betaling eerst 
mag plaatsvinden nadat de minister van Financiën daartoe het krediet ge
opend heeft. De Comptabiliteitswet (1927) omschrijft tevens in art. 36 de 
condities voor weigering van de kredietopening. De ministerraad kan een 
dergelijke weigering herroepen. De aanvragen om kredietopening kennen 
deels een incidenteel karakter voor bijvoorbeeld investeringsbedragen, 
deels een periodiek karakter, namelijk maandelijks voor de uitgaven die 
regelmatig terugkeren.11

Naast de interne controle gericht op de budgettaire grenzen vindt er ook 
een interne controle plaats op rechtmatigheid en doelmatigheid. Bij de 
rechtmatigheidscontrole wordt onderzocht of de ambtenaar die de betaling 
verrichtte daartoe bevoegd was, of de betaling werd verricht ten laste van 
het juiste begrotingsartikel, of het beschikbare bedrag toereikend was en of 
de ontvanger van de betaling daartoe gerechtigd was.12 Bij de doelmatig- 
heidscontrole wordt onderzocht of de uitgave economisch acceptabel is, dat 
wil zeggen dat het resultaat met een zo gering mogelijk offer werd bereikt. 
De externe controle geschiedt door de Algemene Rekenkamer. Dit onafhan
kelijke orgaan controleert de uitgaven en ontvangsten van het rijk op 
grond van de Comptabiliteitswet 1927 vooral op rechtmatigheid. De Alge
mene Rekenkamer kreeg de doelmatigheidscontrole als zelfstandige taak bij 
de Comptabiliteitswet 1927 weliswaar toegewezen, doch slechts in het kader 
van informatieverschaffing en dan nog in enge zin.13 Haar verslag aan de 
regering wordt vervolgens aan het parlement toegezonden.
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Door middel van haar uitgaven- en belastingpolitiek oefent de overheid 
invloed uit op het proces van inkomensvorming en inkomensbesteding. 
Op grond van deze zogenaamde macro-economische functie van de begro
ting kan de overheid bijvoorbeeld structureel de kwaliteit van het arbeids
potentieel verbeteren via haar uitgaven voor scholing en vorming. Con
form de denkbeelden van Keynes aangaande een anti-cyclische begrotings
politiek kan de overheid de bestedingen zodanig beïnvloeden dat de be
schikbare produktiecapaciteit zo volledig mogelijk wordt benut.

De verschillende functies van de overheidsbegroting stellen bijzondere 
eisen aan de begrotingsinrichting.14 Het beginsel van universaliteit brengt 
mee dat alle uitgaven en ontvangsten in de begroting dienen te worden op
genomen. Dit geldt ook voor de staatsbedrijven die een afzonderlijke begro
ting hebben. Voorts moeten de uitgaven gespecificeerd in de begroting wor
den opgenomen, waardoor de controle van het parlement tot zijn recht 
komt. Het beginsel van periodiciteit vereist dat het begrotingstijdvak niet te 
lang is. Dit bevordert een effectieve parlementaire controle en geeft meer 
mogelijkheden het beleid aan te passen aan de wisselende economische 
omstandigheden. In een democratie is het noodzakelijk dat het parlement 
de begroting in het openbaar vaststelt waardoor elke burger zich een oordeel 
kan vormen over de financieel-economische en politieke aspecten van het 
beleid. Uiteraard is het een democratisch vereiste dat de begroting eerst be
hoort te zijn vastgesteld vooraleer er uitgaven mogen worden verricht. Een 
passende vervulling van overheidstaken vereist echter ook continuïteit in 
de uitgavenstroom. Daartoe kent de begroting het systeem der voorlopige 
twaalfden. Is een begrotingshoofdstuk bij het begin van een dienstjaar nog 
niet vastgesteld, dan mag de betrokken minister 4 /1 2  deel van het bedrag 
voor het voorafgaande begrotingsjaar zonder voorafgaande parlementaire 
goedkeuring besteden. Vindt een uitgavenoverschrijding plaats van het be
grote bedrag op een artikel, dan moet dit via een suppletoire begroting wor
den geautoriseerd door de Staten-Generaal.

Wat de toerekening van uitgaven en ontvangsten in de begroting aan de 
achtereenvolgende begrotingsjaren betreft, zijn verschillende stelsels denk
baar. Allereerst zou de overheid kunnen werken met een begroting op con
tractbasis. Voor de uitgaven geldt dan het verplichtingenstelsel, waardoor 
uit de begroting blijkt voor welk bedrag de overheid verplichtingen wil 
aangaan. Als ontvangsten worden geboekt de vorderingen die de overheid 
in een bepaald jaar denkt te verwerven. De overheid zou ook kunnen wer
ken met een begroting op transactiebasis. Opgenomen worden die bedragen 
waarvoor crediteuren financiële rechten krijgen als gevolg van direct opeis
bare verplichtingen dan wel verplichtingen die in het betreffende dienstjaar 
opeisbaar worden. Voor de middelenadministratie zou een soortgelijk sys
teem kunnen worden ingericht. In een begroting gebaseerd op het stelsel 
van lasten en baten worden op de begroting die bedragen geboekt die het 
waardeverbruik in het jaar tot uitdrukking brengen. Bij consumptiegoede
ren die immers worden verbruikt betreft dat het aankoopbedrag. De waar
devermindering van duurzame activa wordt op de begroting tot uitdruk-
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king gebracht door middel van afschrijving. Als middelen worden de baten 
opgevoerd die in een jaar aan de overheid toevloeien.

In een begroting gebaseerd op het kasstelsel worden die bedragen opge
nomen die in een jaar daadwerkelijk zijn betaald en ontvangen. In 
Nederland werd gedurende de kabinetsperiode Drees-Van Schaik voor de 
uitgaven het stelsel van verkregen rechten toegepast. Voor de ontvangsten 
hanteerde men in principe het kasstelsel. Nederland kent daarmee een ge
mengd stelsel van verkregen rechten en het kasstelsel.

Een jaarlijkse begroting met daarin de verwachte uitgaven geeft proble
men bij een gelijktijdige autorisatie van verplichtingen die eerst in latere 
jaren tot uitgaven leiden. Dit probleem speelt vooral bij het aanbesteden 
van civiel- en militair-technische objecten, omdat de instemming van het 
parlement daartoe niet werd verkregen. De oplevering en een deel van de 
betaling valt in een volgend begrotingsjaar te verwachten, terwijl de ver
plichting in het lopende begrotingsjaar werd aangegaan. Daarom komt het 
sedert de begroting voor het dienstjaar 1949 voor dat aan de begrotingspost 
voor de uitgaven een 'binnenslijnse post' wordt toegevoegd voor de in het 
begrotingsjaar maximaal aan te gane verplichtingen. Voor het eerst ge
beurde dit in de begroting voor Wederopbouw en Volkshuisvesting.15

Het kabinet-Schermerhorn-Drees

Direct na de Tweede Wereldoorlog bevond de Nederlandse economie zich 
in een uitzichtloze toestand. De produktie in de diverse bedrijfstakken was 
ver teruggevallen.

Produktie-indices van de industrie (1938 = 100)
Tabel 1

1945 1945
Totale industrie (zonder bouwbedrijven) 31 Leder, schoenen, rubber 33

M etaalindustrie 18 Papierindustrie 10
Textielindustrie 12 Bouwm aterialen 11
Confectieindustrie 15 Mijnbouw 45
Voedings- en genotmiddelenindustrie 47 Openbare nutsbedrijven 51

Bron: J.H.D. van der Kwast, 'Handel en Nijverheid' in: Herrezen Nederland 1945-1955  
('s-Gravenhage z.j.) p. 58.

Vooral de metaalindustrie ondervond de gevolgen van de oorlog. Zo wa
ren de Philips-fabrieken, de Hollandse Metallurgische Machinefabriek Gebr. 
Stork & Co verwoest of leeggeroofd.16 Voor zover het produktieapparaat 
nog wel aanwezig was, bestond een grote achterstand bij vervanging en 
modernisering. Voorts waren de resterende grond- en hulpstoffen door de 
bezetter weggehaald. Het dienstenverkeer was tot een onbeduidend niveau 
teruggezakt. Zo bedroeg het restant van de Nederlandse handelsvloot nog 
slechts 56% van de capaciteit van voor de oorlog. Naast de goederen- 
schaarste waren de geldhoeveelheid en de staatsschuld onrustbarend geste-
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gen. Gedurende de oorlogsjaren bedroegen de staatsuitgaven ƒ18 miljard te
gen inkomsten voor slechts ƒ8 miljard. Het tekort werd gefinancierd door 
het maken van vlottende schuld en het laten draaien van de bankbiljetten- 
pers.17 De geldhoeveelheid in omloop was dan ook sedert 1938 verviervou
digd en bedroeg ƒ11 miljard gulden tegen een nationaal inkomen dat gedu
rende de oorlog met 45% was gedaald (van ƒ5,4 miljard tot ƒ3 miljard). De 
staatsschuld was van ƒ3,7 miljard tot ƒ22,4 miljard torenhoog gestegen.

De ontwrichtende werking van de oorlog deed zich overigens in de hele 
wereld gevoelen. De president van de Centrale Bank, L.J.A. Trip, typeerde in 
zijn eerste naoorlogse jaarverslag de desolate positie waarin de wereld zich 
bevond. 'Het beeld, hetwelk de wereld thans vertoont, van onduidelijkheid 
en onzekerheid, van het zoeken en tasten naar den te volgen weg zonder 
genoegzamen waarborg, dat de aanvankelijk gekozen richting tot het ge- 
wenschte doel zal leiden, kan, na de meer dan vijf jaren oorlogsontwrich- 
ting, geen verwondering wekken.’18

Het naoorlogse financiële beleid was gericht op een financiële en mone
taire sanering, als voorwaarde voor een hernieuwd evenwicht tussen de 
geld- en de goederenstroom. Pas dan konden de fysieke controles (distribu
ties) op termijn opgeheven worden.19 Of zoals Trip het uitdrukte: 'De in 
eersten aanleg noodzakelijke maatregelen tot het reinigen en bewoonbaar 
maken van het Nederlandsche huis en tot het scheppen van werkgelegen
heid voor zijne bewoners, zijn met groote voortvarendheid en daadkracht 
door de Regering ter hand genomen'.20

Het regeringsbeleid beoogde drie doelstellingen te bereiken:
- herstel van produktie en consumptie
- een financieel herstel in de vorm van sanering van het geldwezen, de 

overheidsfinanciën en de betalingsbalans
- sociaal herstel via een zo hoog mogelijke werkgelegenheid en een 

eerlijke inkomensverdeling.21
Volgens P. Lieftinck, de minister van Financiën, vormde het financiële 

herstel de absolute voorwaarde voor realisering van de beide andere doel
stellingen. Allereerst moest het geldwezen worden gesaneerd als voor
waarde voor het op orde brengen van zowel de staatsfinanciën als de beta
lingsbalans. De sanering van het geldwezen werd doorgevoerd tijdens het 
kabinet-Schermerhorn-Drees. De geldzuivering had tot doel de geldhoe
veelheid en het geaccumuleerde geldbezit in omloop onder controle te 
brengen. Tevens bood ze de mogelijkheid om de vermogensposities te bepa
len en te achterhalen hoe het vermogen was ontstaan. De geldzuivering uit 
september 1945 bestond uit een blokkering van het geld- en schuldvolume, 
gevolgd door een geleidelijke deblokkering naar rato van het herstel van 
het ruilverkeer. Het sluitstuk werd gevormd door het wegbelasten van het 
geld- en schuldsurplus. Daartoe werden twee buitengewone heffingen door
gevoerd: de vermogensaanwasbelasting (1946) en de vermogensheffing in
eens (1947), die ruim ƒ3 miljard opbrachten.22

De naoorlogse toestand bleek aanvankelijk te chaotisch om een rijksbe
groting op te stellen. De discussies met het parlement vonden plaats aan de 
hand van twee financiële nota's die Lieftinck naar het parlement zond
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(nota's van 12 dec. 1945 en 21 jan. 1946). Eerst op 4 februari 1946 diende 
Lieftinck bij het parlement, een 'oefenbegroting' in die betrekking had op de 
tweede helft van 1945. Deze begroting kon niet ter goedkeuring aan het par
lement worden aangeboden omdat dit 'mosterd na de maaltijd' was: een 
eventueel begrotingsdebat kon immers eerst worden afgerond in de loop 
van 1946.

Aangezien ook de begroting over 1946 eerst op 12 april 1946 bij het parle
ment werd ingediend en samen met de begroting 1947 na de derde dinsdag 
in september 1946 werd behandeld, voerde Lieftinck zijn financiële politiek 
gedurende de eerste naoorlogse jaren op basis van een machtiging, die hem 
door het parlement was verleend. Dat veroorzaakte gevoelens van onvrede 
bij de parlementariërs. Er waren kamerleden die het gevoel hadden dat ze 
met het verlenen van die machtiging een blanco cheque tekenden en ze be
tichtten Lieftinck ervan zich te gedragen alsof er sprake was van een finan
ciële dictatuur.

Tijdens het kabinet-Schermerhorn-Drees werd per besluit van 20 oktober 
1945 het administratieve systeem van de begroting aangepast. Er werd een 
nadere verdeling gemaakt binnen de kapitaaldienst in de vorm van een 
Buitengewone Dienst I en II (BGD-I en BGD-II). De BGD-I bevatte de uitga
ven met een aflopend karakter voortvloeiend uit de oorlog. Op de BGD-II 
werden de kapitaalinvesteringen verantwoord. Uit het voorlopig verslag bij 
de nota betreffende de toestand van 's-Rijks financiën blijkt dat er leden wa
ren die aan de BGD-I ook een meer principiële functie wilden toekennen. 
Ze zagen in deze dienst een instrument dat kon worden ingezet ter nivelle
ring van conjunctuurgolven.23 De consequentie van een 'anti-cyclische 
BGD-I' was wel dat deze dienst ook in normale omstandigheden zou blij
ven bestaan. Lieftinck stemde in met deze opvatting. De BGD-I kreeg zo als 
karakter de 'vermelding van uitgaven, welke slechts zullen worden gedaan, 
wanneer de economische toestand deze rechtvaardigt.'24

Het kabinet-Beel25

De prioriteit die tijdens het kabinet-Schermerhorn-Drees had gelegen bij de 
geldsanering, verschoof tijdens het kabinet-Beel naar de staatsfinanciën. Dat 
lag voor de hand nu het parlement voor het eerst sedert het einde van de 
oorlog, met Lieftinck kon debatteren op basis van betrouwbare cijfers.

In de discussies over de begroting 1947 lag de nadruk op het ongekend 
hoge uitgavenniveau. Weliswaar waren de uitgaven in de begroting ge
daald van ƒ5,5 miljard (1946) naar ƒ4,2 miljard (1947), maar de bezuiniging 
was vooral een gevolg van minder uitgaven met een aflopend karakter die 
werden verantwoord op de BGD-I. Hier was derhalve sprake van een min 
of meer automatische daling als gevolg van een langzame normalisatie in 
de samenleving. Het hoge niveau van uitgaven op de gewone dienst bleef 
vrijwel onaangetast. Mede door de zeer hoge belastingdruk kon het tekort 
op de ontwerpbegroting 1947 beperkt blijven tot ƒ1,9 miljard.

Lieftinck noemde als oorzaak van het hoge uitgavenniveau de militaire 
uitgaven en hij wees tevens op de uitgaven voor het nationaal herstel.
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Voorts vergden de rente en aflossing op de staatsschuld, de subsidiepolitiek 
en de expansie van het overheidsapparaat aanzienlijke bedragen. In het par
lement drongen alle partijen op verlaging van uitgaven aan, al was het de 
Kamer duidelijk dat een tekort van ƒ2 miljard niet viel weg te bezuinigen. 
Lieftinck zegde het parlement toe naar bezuiniging op de begroting voor 
1948 te zullen streven.

In een bespreking van de ministerraad van het voorontwerp op de begro
ting voor 1948 stelde Lieftinck dat hij streefde naar een bezuiniging van 1 
miljard ten opzichte van de begroting 1947. Dit terwijl het voorontwerp de 
uitgaven ƒ370 miljoen hoger raamde dan het ontwerp voor 1947. De her
overweging van de begroting leverde niet de beoogde bezuiniging op. De 
hele begroting omvatte ƒ3,9 miljard, waarbij nog een tekort van ƒ500 mil
joen op het landbouwegalisatiefonds moest worden opgeteld. De geschatte 
inkomsten bedroegen ƒ2,8 miljard zodat een tekort resulteerde van ƒ1,6 
miljard. Als verklaring voor het toch nog aanzienlijke tekort gaf Lieftinck 
dat een aantal posten in 1947 te laag waren geraamd zodat deze in 1948 ho
ger moesten uitvallen. Voorts was er een 'camel nose’ in de begroting opge
doken door de bevolkingsgroei, waardoor de subsidies die toch al gestegen 
waren door de loon- en prijsontwikkeling, onvoorziene hoogten bereikten. 
Ook de beoogde beperking van het aantal ambtenaren viel tegen. Uit becijfe
ringen bleek dat het aantal rijksambtenaren van 122.000 eind 1946 tot hoog
uit 112.000 halfweg 1948 kon worden teruggebracht.

Terugblikkend op de begrotingen voor 1946, 1947 en 1948 constateert M.D. 
Bogaarts op basis van de realisatiecijfers dat de geraamde tekorten erg mee
vielen. Zo bedroeg het tekort over 1946 slechts 1,2 miljard in plaats van de 
geraamde 2,6 miljard. Het tekort over 1947 kwam ƒ400 miljoen lager uit, 
terwijl over 1948 een geringer tekort ter waarde van ƒ300 miljoen overbleef. 
Deze gunstige cijfers kunnen deels worden toegeschreven aan de bewuste 
tactiek van Lieftinck om de uitgaven ruim te begroten en de opbrengsten 
van de belastingen te laag te ramen. Zo werden bijvoorbeeld de opbrengsten 
van de achterstallige belastingen zoveel mogelijk buiten beschouwing gela
ten. Volgens Lieftinck konden de lagere uitgaven ook worden verklaard uit 
het feit dat van de geautoriseerde begrotingsposten grote bedragen onge
bruikt bleven door materiaal- en deviezengebrek of geblokkeerd bleven als 
gevolg van het efficiëntie toezicht op de bestedingen door het ministerie 
van Financiën.26 Voorts vloeide een en ander voort uit de begrotings
systematiek.27

Een positieve invloed op de beheersing van de uitgaven ging ongetwij
feld ook uit van de herziening van de Comptabiliteitswet uit 1927. De wet 
van 1927 bepaalde onder meer dat de minister van Financiën een gevraagd 
krediet kon weigeren indien voor de voorgenomen betaling op het betrok
ken begrotingsartikel geen voldoende gelden beschikbaar waren. Indien de 
betreffende minister daarop bleef aandringen was de minister van Finan
ciën echter verplicht deze kredietopening alsnog te verlenen ook al was aan 
de bezwaren van de minister van Financiën niet, of niet ten volle tege
moetgekomen. De gedachte achter deze constructie was dat weliswaar werd 
erkend dat geen enkele betaling uit de schatkist mocht worden gedaan zon-
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der medewerking van de minister van Financiën, maar dat anderzijds 
moest worden gewaakt voor een te vergaande inmenging van Financiën in 
het beheer van de andere departementen. Het besluit van 20 oktober 1945 
(F. 240) versterkte de positie van de minister van Financiën. Deze kon een 
dergelijke aanvrage voor een kredietopneming weigeren en alleen de mi
nisterraad kon daarin nog verandering brengen. Besliste de ministerraad 
dat de kredietopening werd verleend, dan werd op grond van het wets
ontwerp tot wijziging van de Comptabliteitswet 1947, hiervan melding ge
daan aan de Algemene Rekenkamer. Voortaan moest bovendien vooraf 
toestemming worden verleend voor een kredietopening, voor het aangaan 
van elke verplichting die tot een betaling zou leiden. Dit gaf de mogelijk
heid tot het invoeren van een taakstellende begroting wat een sterk 
bedrijfsmatig karakter aan de begroting gaf. De organisatorische voorbe
reiding van de begroting werd hierbij aangepast. Ook hier diende het be
drijfsleven als voorbeeld. Uitgaven werden naar hun aard in groepen ge
bundeld. Binnen elke groep van uitgaven vond een nadere onderverdeling 
naar organisatie-eenheid plaats, gepaard gaande met een codecijfer. Een 
derde cijfer gaf de verschillende kostenrekeningen aan binnen een organi
satie-eenheid. Baanbrekend werk op dit gebied werd verricht door 
Schmalenbach (1927: Der Kontenrahmen). Het door hem gekozen systeem 
van decimale codering van de rekeningen is in Nederland voor het eerst 
toegepast in de boekhouding van het Philips-concern.28

Het kabinet-Drees-Van Schaik 

Inleiding

Sobere financiële partijprogramma's

De partijprogramma’s kenden, voor zover ze betrekking hadden op de 
staatsfinanciën slechts accentverschillen. In alle programma's stond het 
streven naar een evenwichtige begroting voorop. Het belastingbeleid moest 
worden ingericht naar draagkracht, terwijl tevens het particuliere bedrijfs
leven moest worden gestimuleerd.

VVD en ARP legden de nadruk op verdergaande beperking van de uitga
ven mede door een rigoureuze inperking van het ambtenarenapparaat. In 
hun opvatting was de belastingschroef dolgedraaid en vormde deze een be
dreiging voor de economische ontwikkeling.

Voor KVP en CHU stond een doelmatige overheid voorop met een belas
tingstelsel ingericht naar draagkracht, waarin volgens de KVP vooral de 
grote gezinnen moesten worden ontzien. Goederen van eerste levensbe
hoeften behoorden volgens de KVP alleen in uiterste nood te worden 
belast.

De PvdA stond voor een belastingpolitiek gericht op een rechtvaardige 
inkomensverdeling, waarin buitensporige exportwinsten werden afge
roomd, terwijl de progressie in de vermogensbelasting weer moest worden
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ingevoerd. Evenals de KVP pleitte het PvdA-program voor het streven naar 
begrotingsevenwicht in het kader van een meerjarig welvaartsplan.

Het meest afwijkende standpunt nam de CPN in. Deze partij wenste geen 
devaluatie als instrument tot herstel van het betalingsbalansevenwicht. De 
gezondmaking van de overheidsfinanciën moest worden bereikt door een 
drastische verlaging van de militaire uitgaven. Voorts moesten de belastin
gen worden verhoogd zowel op de hoge inkomens als op de grote winsten 
van bedrijven, evenals op de export- en importwinsten.

Het regeerprogram vatte de partijprogamma's van de regeringspartijen 
samen met de opmerking, dat het belastingstelsel in sociaal-economische 
zin werd herzien. Dat betekende voor het nieuwe kabinet dat de belasting
druk op lage en middeninkomens en speciaal ook op de grote gezinnen 
werd verlaagd. Tevens beloofde het akkoord de belastingdruk te corrigeren 
voor zover deze de ontplooiing van het bedrijfsleven belemmerde. Het 
streven bleef gericht op een sluitend budget. De regering kondigde aan de 
staatsuitgaven tot het uiterste te beperken door een sober en doelmatig 
overheidsapparaat. De bevordering van de welvaart was van primair be
lang, waarbij een sociaal gerechtvaardigde verdeling niet uit het oog mocht 
worden verloren.

Pieter Lieftinck, een geestelijke Lnakiet

Piet Lieftinck werd in Muiderberg in 1902 geboren als zoon van een predi
kant. Hij studeerde rechten en economie en promoveerde in 1931 in 
Utrecht cum laude op een proefschrift getiteld Moderne structuurverande
ringen der industrie in de VS van Amerika. In 1934 aanvaardde hij het 
hoogleraarschap in het geld- en bankwezen, de conjunctuur- en handelspo
litiek aan de Nederlandse Handelshogeschool in Rotterdam.29

De jaren dertig beïnvloedden zijn economisch denken en hij zette zich in 
zijn publikaties steeds meer af tegen de deflatiepolitiek van H. Colijn. 
Lieftinck was in die jaren een prominent CHU-lid. Hij sloot zich aan bij de 
ideëen van Keynes die een actieve rol van de overheid in het economische 
leven voorstond. De Tweede Wereldoorlog bracht hij grotendeels door in 
verschillende kampen. In het kamp Buchenwald ontwikkelde zich een 
soort volksuniversiteit door de aanwezigheid van vele wetenschappers en 
politici. Ook Lieftinck verzorgde er colleges waarin hij zijn ideëen over eco
nomische ordening, de rol van de staat en de conjunctuurpolitiek uiteen
zette. W. Drees was een van zijn aandachtige toehoorders, hetgeen zeker 
bijdroeg aan het verzoek aan Lieftinck om minister van Financiën te wor
den in het kabinet-Schermerhorn-Drees. Dit betekende het begin van een 
zevenjarige ministersperiode. Toen in februari 1946 de PvdA werd opge
richt, sloot minister Lieftinck zich bij deze partij aan. Zijn beleid in het eer
ste naoorlogse kabinet-Schermerhorn-Drees kenmerkte zich door het stre
ven naar monetaire sanering met de geldzuivering, als het meest in het oog 
springend instrument.30 Tijdens het kabinet-Beel stond de sanering van de 
staatsfinanciën centraal, terwijl in het kabinet- Drees-Van Schaik de nadruk 
lag op de sanering van de betalingsbalans met het oog op de aflopende
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Marshall-hulp. In het beleid van het kabinet-Drees-Van Schaik lag het ac
cent nog meer dan voorheen op de interne financiële en monetaire 
politiek, als gevolg van het geleidelijk wegvallen van de kwantitatieve 
restricties.

Lieftinck bij de opening van de tentoonstelling 'Mijlpaal 1950' te Arnhem.

Tijdens het kabinet-Drees-Van Schaik vond de overgang van herstel naar 
groei in de economie plaats.31 Deze ontwikkeling knabbelde aan de 
'almacht’ van Lieftinck, omdat de rolverdeling tussen de ministeries van 
Financiën en Economische Zaken veranderde. Economische Zaken hield 
zich direct na de Tweede Wereldoorlog voornamelijk bezig met ordening 
en im- en export, waardoor Financiën de ruimte kreeg om een industriebe
leid te voeren. Minister J.R.M. van den Brink versterkte de positie van 
Economische Zaken door een duidelijke visie op het industriebeleid dat 
formeel onder zijn departement ressorteerde. Voorts benoemde Van den 
Brink een aantal fiscalisten die tegenwicht moesten bieden aan de specialis
ten van Financiën. Ook onttrok hij zich aan de strakke interpretatie van de 
Comptabiliteitswet waardoor Lieftinck zijn greep op de uitgaven probeerde 
te versterken. Lieftinck wenste immers de toestemming van Financiën
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voor de kredietopening te verplaatsen naar het moment van aangaan van 
de verplichting, in plaats van het moment van betaling. Hij legde zich 
noodgedwongen bij het verzet van Van den Brink neer in het vertrouwen 
'dat Huysmans en Van den Brink geen onverantwoorde dingen deden'.32

Lieftinck leed een forse politieke nederlaag tijdens de debatten over de fi
nanciële gevolgen van de Korea-crisis. Hij sloot in heftige discussies met 
Van den Brink in de REA, deliberalisatie en fysieke controles op import, 
produktie en consumptie niet uit. Van den Brink wist dit principiële me
ningsverschil in zijn voordeel te beslechten en het kabinet volstond met 
een bestedingsbeperking met behulp van globale maatregelen.33 Terugblik
kend constateerde Lieftinck: 'Zij hebben achteraf gelijk gekregen. We zijn 
uit de problemen gekomen zonder stringente maatregelen die ik in gedach
ten had.'34

Op Financiën en in het verkeer met andere departementen waren zijn 
gezag, kennis van zaken en grote werkkracht onomstreden. Zijn chef 
monetaire zaken F.A.G. Keesing verzuchtte daarover: 'Het tempo waarin de 
minister werkt, zou mij wellicht ten grave dragen.'35 Berucht waren zijn be
grotingsbesprekingen met collega-ministers, met wie hij in nachtelijke ses
sies zowel het inhoudelijke als financiële beleid doorspitte, waarbij hij aan 
het langste eind trok. Hij bezat deze dominante positie omdat de meeste 
ministers meestal slechts ternauwernood het eigen financiële beleid over
zagen.

Lieftinck voerde geen anti-cyclische begrotingspolitiek die volgens de 
Keynesiaanse leer in een overspannen economie gewenst was, maar zijn 
beleid werkte achteraf bezien wel anti-cyclisch uit.36 Dit anti-cyclische effect 
werd in de hand gewerkt door de enorme overschrijding van de jaarlijks 
geraamde middelen. In zijn biografie liet hij optekenen: 'Ik had de neiging 
om de uitgaven wat te overschatten en de inkomsten te onderschatten. Ik 
was op beide fronten bewust somber. Dat leek me verstandiger dan het om
gekeerde te doen.'37

Zoals het een goed minister van Financiën betaamt, was en bleef zijn be
leid gericht op het herstel van het begrotingsevenwicht. In het licht van de 
ruime financiële middelen deed zijn betoog soms wat overdreven pessimis
tisch aan en het leverde hem de bijnaam 'Piet Paniek' op. Hij schuwde in 
zijn argumentatie een zeker opportunisme niet, waarbij hij niet veel tegen
spraak duldde want dan stond hij snel klaar met het 'onaanvaardbaar'. 
Volgens zijn scherpste criticus, oud-minister van Financiën en lid van de 
Eerste Kamer, J.A. De Wilde (ARP), riep ook zijn brochure De overheid 
neemt en geeft dat beeld op. De Wilde hield aan die brochure de indruk 
over van een minister van Financiën die foutloos door zijn ministersleven 
ging. 'Zijn werk was niet voor verbetering vatbaar. Voor zover de toestand 
slecht is, moet die uitsluitend geweten worden aan overmacht, aan oorza
ken, onafhankelijk van zijn wil. Wie in dagblad of tijdschrift ernstige be
denkingen tegen zijn beleid inbrengt, krijgt te horen, dat de schrijver niet 
zal ingaan op het populaire geschimp van de conservatieve pers.'38

De Wilde spoorde Lieftinck aan tot een zekere bescheidenheid. Lieftincks 
machtige positie werd volgens De Wilde in de hand gewerkt door een volg-
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zame parlementaire meerderheid. 'De Partij van de Arbeid (...), at uit zijn 
hand en de KVP (...) blafte weleens, maar durfde niet te bijten en toen dr. 
Lucas het eindelijk toch waagde naar Minister Lieftinck te happen, dreigde 
heel het Kabinet in duigen te vallen (..,).'39 Hij vergeleek de houding van 
Lieftinck met die van 'de liberalen in hun glorietijd tegenover het "niet- 
denkend deel der natie": Geen slechte burgers, maar enigszins bekrompen 
lieden, die van hun tijd niet al te veel begrijpen en op een enkele uitzonde
ring na, de hoge vlucht, die de wetenschap der publieke financiën genomen 
heeft, niet kunnen volgen. Zij krijgen antwoord (...), maar dat antwoord is 
afwijzend, soms zelfs enigszins hautain.'40 Dat nam overigens niet weg dat 
ook De Wilde veel lof had voor de enorme werkkracht en het optreden van 
Lieftinck in het parlement. Veelal stond Lieftinck in het parlement als een 
kapitein die met vaste hand de wetsvoorstellen door het parlement loodste. 
'Een geestelijke Enakiet (...). Jammer dat hij zo ijselijk fiscaal is.'41

Zonder deze kritiek op Lieftinck geheel te verwerpen, relativeerden an
dere fracties deze beoordeling met de opmerking dat elke minister van 
Financiën in de naoorlogse omstandigheden zou worden overladen met 
kritiek. De fractievoorzitter van de VVD P.J. Oud raadde Lieftinck aan om 
veel kritiek op zijn beleid te ondervangen door te erkennen, dat er wel de
gelijk veel bezwaren aan zijn beleid verbonden waren, maar dat dit beleid 
overigens onvermijdelijk was. Het Eerste Kamerlid R. Pollema (CHU) 
merkte op dat veel wetsontwerpen in het parlement toch zonder hoofde
lijke stemming werden aangenomen, ondanks al die kritiek. 'Wie dit met 
name in deze dagen in het oog houdt, zal dus in zijn critiek steeds blijk ge
ven van gepaste matiging. Ook wanneer deze critiek scherp is, zal hij toch 
zijn critische beoordeling steeds vergezeld doen gaan van een woord van 
waardering voor 's-Ministers werkkracht.'42

'Gaat en wordt niet toornig onderweg'

Drees stelde in de beknopte regeringsverklaring dat er sedert het einde van 
de oorlog veel was bereikt en dat de ergste wonden waren geheeld. Maar de 
financiële situatie bleef zorgelijk. Het grootste financiële probleem vormde 
het betalingsbalanstekort, dat slechts tijdelijk werd gedekt door de Marshall
hulp. Ook in het begrotingstekort dat in de eerste naoorlogse jaren onver
mijdelijk was, kon niet blijvend worden berust. De regering wenste zich tot 
het uiterste in te spannen om een sluitende begroting te bereiken. Maar het 
primaat van haar politiek lag bij de bevordering van zowel de produktie als 
de sociale gerechtigheid. Ze was bereid daartoe 'nieuwe maatregelen voor te 
stellen, ook wanneer zij geld kosten. De volkswelvaart is het primaire. 
Wanneer men op een gegeven ogenblik door uitgaven de welvaart kan 
stimuleren, dan heeft dit een sociaal, maar ook een financieel nuttig effect. 
Er zijn echter ook sociale verplichtingen, die wij in het oog moeten houden, 
ook als de financiële moeilijkheden groot zijn.'43

De fractievoorzitters van KVP en PvdA, C.P.M. Romme repectievelijk M. 
van der Goes van Naters, constateerden dat geen concrete financiële plan
nen bekend waren, zodat de inhoudelijke discussie met de regering eerst
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gevoerd kon worden aan de hand van de spoedig te verwachten begrotin
gen.

Oud vond in tegenstelling tot Romme, het beperkte regeringsprogramma 
beter dan een litanie van voornemens. Hij achtte het nuttiger dat de rege
ring geleidelijk haar programma ontwikkelde. Hij gaf het nieuwe kabinet 
de beste wensen mee, met een woord uit de bijbel dat P.J.M. Aalberse in 1933 
richtte tot het tweede kabinet-Colijn. Aalberse zei: 'Ik geef aan het Kabinet 
mede het woord, dat Jozef blijkens het verhaal in Genesis medegaf aan zijn 
broeders, toen zij op reis gingen: "Gaat en wordt niet toornig onderweg".’44

CHU-fractievoorzitter H.W. Tilanus toonde zich niet gerust over de tot 
nu toe gevoerde financiële politiek, omdat die op den duur niet te handha
ven viel. Lieftinck had de teugels al te lang laten vieren, zodat nu aan een 
krachtige versobering van het overheidsapparaat niet te ontkomen viel.

De financiële plannen 45

In de troonrede van 1948 constateerde de regering dat het begrotingsbeeld 
voor 1949 verbeterd was door meer inkomsten en beperking van uitgaven. 
Het financiële beleid bleef met inachtneming van bevordering van welvaart 
en sociale gerechtigheid, gericht op inkrimping van uitgaven. Daarbij sloot 
de voorgenomen belastingpolitiek van de regering aan. Ze kondigde in de 
troonrede aan dat op 'het gebied der belastingheffing zal worden voort
gegaan met een herziening in sociale en economische zin. Enige verlaging 
van het tarief van de inkomsten- en loonbelasting is in overweging, even
als een tegemoetkoming aan het bedrijfsleven met betrekking tot de bere
kening van de belastbare winst.’46

Op 1 juni 1949 diende Lieftinck twee wetsvoorstellen in op fiscaal terrein, 
die betrekking hadden op het bedrijfsleven. Deze belastingherziening betrof 
naast de afschaffing van de ondernemingsbelasting naar de grondslag van 
het bedrijfskapitaal, primair een verschuiving van de belastingdruk in de 
tijd. Op korte termijn werd de belastingheffing versoepeld, waarvan een po
sitieve impuls mocht worden verwacht op bedrijfsinvesteringen en pro- 
duktie.

Samen met de miljoenennota 1950 diende Lieftinck zes wetsvoorstellen 
in die speciaal betrekking hadden op de burgers. De hoofdbestanddelen 
vormden een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en een verho
ging van de omzetbelasting.

De totale belastingoperatie betekende een verplaatsing van de belasting
druk op de verwerving naar de besteding van het inkomen.

De ingediende voorstellen leverden de schatkist, samen met het aanhan
gige wetsontwerp tot verhoging van het bijzonder invoerrecht op benzine, 
ƒ217 miljoen aan extra middelen op:
- wijziging van de omzetbelasting ƒ140 min
- wijziging van de opcenten op de personele belasting 29 min
- wijziging van het zegel- en registratierecht 8 min
- verhoging van het bijzonder invoerrecht op benzine 40 min

Totaal ƒ217 min47
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Uit deze middelen werd zowel de verlaging van de loon- en inkomstenbe
lasting (ƒ150 miljoen) als van de ondernemingsbelasting (ƒ53 miljoen) gefi
nancierd. Het wetsontwerp belastingherziening 1949 verminderde de belas
tingopbrengst in 1950 met ƒ170 miljoen, maar dit bedrag werd later groten
deels weer gecompenseerd.

De begroting 1949

De toonzetting van de miljoenennota 1949 was aanzienlijk optimistischer 
dan in de voorafgaande jaren. De verbetering in 's-lands financiën had 
langzamerhand een niveau bereikt waardoor niet alleen de GD een groot 
overschot vertoonde, maar zelfs de BGD-I nagenoeg geheel uit de lopende 
inkomsten kon worden gefinancierd.

Het totaal van de begrote uitgaven op de gewone en de buitengewone 
dienst I beliep bijna ƒ3600 miljoen. Hiervan werd ƒ2417 miljoen op de ge
wone dienst, ƒ816 miljoen op de BGD-I en ƒ365 miljoen als saldo op het 
Landbouw-Egalisatiefonds (LEF) verantwoord. De middelen op de genoem
de diensten omvatten een bedrag van ongeveer ƒ3250 miljoen, zodat een 
tekort resulteerde van ƒ350 miljoen.

Het begrotingsbeeld werd door een aantal factoren in positieve en nega
tieve zin beïnvloed. Allereerst werd het begrotingsbeeld voor 1949 in gun
stige zin beïnvloed door het feit, dat als gevolg van de overeenkomst met de 
Nederlands-Indische regering, de exploitatiekosten van de Koninklijke 
Marine ter waarde van ƒ112 miljoen ten laste van de Nederlands-Indische 
begroting werden gebracht. Dit voordeel verviel grotendeels doordat in de 
ontwerp-begroting rekening werd gehouden met de nieuwe wet op de fi
nanciële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten, waardoor de ge
meenten ƒ100 miljoen meer zouden ontvangen dan voorheen. De uitgaven 
voor het herstel van de oorlogsschade ter waarde van ƒ482 miljoen konden 
volgens Lieftinck voor een belangrijk deel als kapitaals-uitgaven worden be
schouwd. In het betreffende wetsontwerp werd uitgegaan van jaarlijkse be
lastinginkomsten van ƒ250 miljoen en voor het restant zou worden ge
leend. In de miljoenennota werd met deze ƒ250 miljoen nog geen rekening 
gehouden. Hier stond weer tegenover dat er ook een verlaging van de belas
tingdruk in het vooruitzicht werd gesteld, waardoor uiteindelijk de totale 
opbrengst niet veel zou afwijken van de gepresenteerde raming in de mil
joenennota. De uitgaven verantwoord op de BGD-II werden geraamd op 
ƒ365 miljoen waartegenover inkomsten stonden voor ƒ295 miljoen, zodat 
op deze dienst een tekort resulteerde van ƒ70 miljoen. De kapitaalsuitgaven 
mochten eventueel uit leningen worden gedekt. Als de begroting echter ook 
zou functioneren als een instrument van de conjunctuurpolitiek, dan zou
den, gegeven de hoogconjunctuur, de kapitaalsuitgaven uit belastingop
brengsten moeten worden gedekt. Een dergelijke politiek zou echter strijdig 
zijn met het streven naar het structurele herstel van de bedrijvigheid. Hoge 
belastingen legden een te zware last op het bedrijfsleven en frustreerden de 
investeringen die nodig waren voor het herstel en het scheppen van werk
gelegenheid, aldus Lieftinck.
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Na een zeer voorlopige staatsbalans per 30 juni 1945 presenteerde 
Lieftinck nu een meer volledige staatsbalans per ultimo 1947. De staatsba
lans moest duidelijkheid scheppen over de vermogenspositie van het Rijk. 
Tegenover de activa in de vorm van liquide middelen, vorderingen en 
goederen, gaf de creditzijde van de balans aan hoe de activa werden gefi
nancierd. Met behulp van deze balans kon een vollediger beeld worden ver
schaft van de vermogenspositie van de staat dan met een overzicht van de 
staatsschuld.

De gepresenteerde cijfers van de staatsbalans lieten een totaal aan ver
plichtingen op korte en lange termijn van ƒ34,6 miljard zien, waarvan on
geveer ƒ19 miljard gedekt werden door activa. Volgens Lieftinck was het 
beeld niet ongunstig omdat in wetenschappelijke kring werd verdedigd dat 
in normale omstandigheden het negatieve staatsvermogen ad ƒ15,6 miljard 
ongeveer gelijk mocht zijn aan het nationale inkomen van een jaar. Het 
nationaal inkomen voor 1949 werd geraamd op ƒ13 miljard terwijl de pro- 
duktiviteit van de bevolking slechts 90% bedroeg vergeleken met voor de 
oorlog.

Van belang bij al deze cijfers van de staatsbalans was met name de waar
deringsgrondslag die voor de staatsbezittingen als gronden, gebouwen, we
gen etc. werd gehanteerd. Daartoe werden de oorspronkelijke kosten op 
grond van indexcijfers herleid tot het kostenniveau op de balansdatum. Dat 
bleek geen sinecure te zijn in verband met de aard en het grote aantal van 
de te taxeren objecten. Zelfs de waarde van het kunstbezit stond op de 
staatsbalans tegen de geschatte verkoopwaarde. Voor het bepalen van de 
grootte der afschrijvingen, voor 1949 bepaald op ƒ75 miljoen, werd overleg 
gevoerd met deskundigen. Veel cijfers in de staatsbalans waren derhalve 
gebaseerd op schattingen, waardoor er slechts voorlopige conclusies aan 
verbonden konden worden. Ook Lieftinck was die mening toegedaan daar 
hij een voorbehoud maakte 'ten aanzien van de juistheid en volledigheid 
der balansbedragen'.48

Lieftinck was doordrongen van de noodzaak de doelmatigheid en effi
ciency bij de overheid te bevorderen. Dat vereiste een goede boekhouding 
'welke regelmatig zonder achterstand en met korte tussenpozen tot beoor
deling van de kosten van het gevoerde beleid in staat stelt en die kosten in 
vergelijking brengt met de omvang der geleverde prestaties, alsmede met 
het in de begroting gevoteerde bedrag'.49 De eerder genoemde wijziging in 
de Comptabiliteitswet moest daartoe bijdragen. Voorts werd gewerkt aan de 
reorganisatie van het bestuurlijk apparaat. De regering moest onder de ge
geven omstandigheden door een doelmatige werkwijze een rationele om
vang van het personeel zien te bereiken. Door toepassing van taakinventa- 
risatie, functieanalyse en werkclassificatie werd getracht op objectieve wijze 
de ideale formatie van bureaus en departementen vast te stellen.

Nadat zich in de jaren 1945 tot en met 1947 nog grote kastekorten hadden 
voorgedaan die via geldschepping moesten worden gefinancierd, was er in 
1948 een evenwicht bereikt in de kaspositie van het Rijk. Voor het jaar 1949 
was de monetaire invloed van de overheidsfinanciën onzeker, al ver
wachtte Lieftinck geen inflatoire tendens van betekenis. Van groot belang
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hierbij was de werking van het Europees Herstelprogramma (EHP). Tot dan 
toe was het regel dat de tegenwaarde in guldens van buitenlandse krediet
verlening in de schatkist vloeide. Door het EHP was de praktijk nu zo ge
worden dat de tegenwaarde in guldens van leningen in de schatkist vloeide, 
maar het deel van de tegenwaarde dat afkomstig was van giften, mocht niet 
worden aangewend ter dekking van de kasbehoeften. Het moest in afwach
ting van een nadere bestemming op een aparte rekening worden geboekt.50 
Het bedrag was in principe niet beschikbaar voor financiering van lopende 
uitgaven van de staat. Voor zover de staat voor lopende uitgaven moest le
nen en dit niet lukte bij niet-geldscheppende instellingen, zou dit inflatoir 
moeten gebeuren via een beroep op de geldscheppende instellingen. Het 
verloop van de kaspositie van de staat werd zo mede afhankelijk van de 
wijze waarop de Marshall-hulp werd verstrekt.

Voorzichtigheid blijft geboden

De reactie in het parlement op het algemeen begrotingsbeeld was gematigd 
positief. De CHU had zich ook als oppositiepartij tijdens het kabinet-Beel, 
begripvol getoond over Lieftincks begrotingsbeleid.51 F.H. van de Wetering 
(CHU) erkende in zijn bijdrage aan het debat, dat er symptomen waren die 
wezen op een verbetering van de financiële positie van het land. Voorzich
tigheid bleef geboden omdat reeds 25% van het nationaal inkomen in de 
staatskas vloeide. De verbetering van het begrotingsbeeld was deels conjunc
tureel bepaald doordat de belastinginkomsten hoog waren ten gevolge van 
de gunstige conjunctuur. Bij een omslag van de conjunctuur zouden de 
opbrengsten dalen, terwijl het volgens Van de Wetering 'uiterst moeilijk 
zal zijn door de stroefheid der Staatsuitgaven in dezen een naar verhouding 
overeenkomstige daling te bewerkstelligen'.52 Zijn conclusie luidde dat het 
evenwicht nog labiel was, zodat er gewaakt diende te worden tegen een ver
dere verhoging van uitgaven en tegen een te vroeg verlagen van de belas
tingen. Van de Wetering toonde zich ongerust over de hoogte van de staats
schuld. Hij pleitte ervoor het inlopen van de achterstand in de belastingin
ning aan te wenden voor versnelde aflossing van de staatsschuld. 'Want 
onze totale schuld van ƒ28 milliard eist per jaar ƒ600 millioen aan rente en 
aflossing, zodat de geraamde aflossing voor 1949 van slechts ƒ77,7 millioen 
veel te gering en niet meer dan een druppel op een gloeiende crediteuren- 
plaat kan genoemd worden.'53

Ook A.M. Lucas (KVP) was van mening dat 1948 in financieel opzicht 
geen slecht jaar was. Ook hij maande tot voorzichtigheid omdat het gerin
gere nadelige saldo op de GD en BGD-I te danken was aan een hogere ra
ming van de inkomsten als gevolg van de gunstige conjunctuur. Hij pleitte 
er voor dat de overheid bij een hoogconjuctuur een reserve zou vormen, 
die kon worden aangewend om de economische bedrijvigheid te stimule
ren bij een economische depressie. Lucas stemde in met de opvatting van 
Lieftinck dat belastingverlaging soms heilzaam werkte op het nationaal in
komen en de activiteiten van zowel werknemers als werkgevers stimu
leerde. Hij juichte het toe dat de minister streefde naar een herziening van
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de fiscale winstberekening en een verlichting van de loon- en inkomstenbe
lasting voor lagere en middelgrote inkomens. Hij uitte kritiek op het feit 
dat de Kamer soms in een dwangpositie werd gebracht door het ijltempo dat 
gevraagd werd bij behandeling van bepaalde kwesties, terwijl in andere ge
vallen de gelden reeds waren uitgegeven zonder voorafgaande goedkeuring 
van het parlement (kredietverlening Indonesië).

J. Schouten, fractievoorzitter van de ARP en oppositieleider, maande tot 
voorzichtigheid bij de beoordeling van de op zich gunstige begrotingscijfers 
voor 1949. Hij voorzag dat de GD nog zou moeten worden belast met een 
bedrag van ƒ75 k ƒ 100 miljoen, met name als gevolg van salarismaatregelen 
en verhoging van pensioenen. Hij wees op de noodzaak tot het uitvoeren 
van openbare werken in de vorm van waterstaatswerken (inpoldering Zui
derzee, aanleg Amsterdam-Rijnkanaal). Hij was het eens met de regering 
dat een beperking noodzakelijk was in het licht van een compenserende 
conjunctuurpolitiek. Schouten stelde dat bij het voeren van deze politiek 
de verkeerde keuzes werden gemaakt. In de genoemde gevallen achtte hij 
een verschuiving van die uitvoering alleen verantwoord wanneer dit 
onvermijdelijk was in het licht van de deviezenschaarste. De inpoldering 
van de Zuiderzee was broodnodig voor een voldoende groei van de cul
tuurgrond. In het Amsterdam-Rijnkanaal was al veel geld geïnvesteerd, 
terwijl verbetering en aanleg van wegen moest worden doorgevoerd als dit 
nodig was voor de industrialisatie. Hij wees op de strijdigheid tussen de 
memorie van antwoord waarin stond dat ƒ77,7 miljoen aan aflossing be
trekking had op leningen op lange termijn, terwijl daarnaast op leningen 
op korte termijn ƒ98,5 miljoen werd afgelost. Uit de miljoenennota bleek 
echter dat de schuldaflossing werd beperkt tot ƒ77,7 miljoen. Hij vond in 
deze vermeende strijdigheid voldoende aanleiding voor een bitse uitval 
naar Lieftinck: ’Het is een enkele keer ietwat moeilijk met de geachte 
bewindsm an, de minister van Financiën, van gedachten te wisselen. 
Spreekt men hem tegen, dan is hij er als de kippen bij. Dat is zijn goed recht 
en als het ware een natuurlijke zaak. Spreekt men hem na, dan voelt hij 
zich blijkbaar meer dan eenmaal nog weer geroepen tot tegenspraak, en 
heet het onjuist, wat hij zelf heeft gesteld.'54

J. Hoogcarspel (CPN) typeerde de begroting als een 'Amerikaanse begro
ting', omdat ze beïnvloed werd door 'de Amerikaanse geest', die volgens 
hem sedert 1945 een hetze voerde tegen Oost-Europa.

H.J. Hofstra (PvdA) hield een principieel betoog over de financiële poli
tiek van de overheid. De financiële en budgettaire aspecten van de 
begroting prevaleerden niet onder alle omstandigheden, met name niet, 
'wanneer daardoor ernstige sociale en economische bezwaren voor het 
Nederlandse volk in zijn geheel, of voor belangrijke groepen daarvan, 
zouden onstaan'.55 De financiële en belastingpolitiek was onderdeel van de 
algemene sociale en economische politiek. 'Evenals deze laatste moet de 
financiële politiek niet heersen, doch dienen. Zij is, evenals gene, niet meer 
dan een hulpmiddel om de samenleving aldus te organiseren, dat de 
individuele mens een zo groot mogelijke ontplooiingsmogelijkheid voor 
zijn persoonlijkheid verkrijgt.'56 Of anders gezegd 'dat nooit de levende
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mensen mogen worden opgeofferd aan het geld, dan wel aan het 
afgodsbeeld van de "goedkope Staat" of van een sluitende begroting, doch 
dat omgekeerd de financiële eisen, die overigens zouden moeten worden 
gesteld, moeten wijken, wanneer de verwezenlijking daarvan de ontwik
kelingsmogelijkheden voor bepaalde personen of voor bepaalde groepen 
van personen zouden vernietigen of ernstig zouden beperken’.57 Voor de 
PvdA was de begroting om die principiële reden acceptabel omdat de tekor
ten werden veroorzaakt door de kapitaaldienst en door het Landbouw- 
Egalisatiefonds (LEF). De tekorten op het LEF waren acceptabel omdat de 
subsidiestroom een loon- en prijspolitiek mogelijk maakte, die in het be
lang was van een snel herstel van de economie. Voorts waren de tekorten 
dienstbaar aan het bewuste streven van het kabinet naar een zo groot 
mogelijke sociale rust, in het belang van een snelle verbetering van de 
arbeidsproduktiviteit. Hofstra gaf overigens toe dat het subsidiebedrag 
financieel nauwelijks nog op te brengen was zodat de PvdA kon in
stemmen met de aangekondigde vermindering.58 Hij verzette zich met 
kracht tegen degenen die het roer van de financiële poiitiek wensten om te 
gooien in conservatieve richting. Een zuinig financieel beheer verkreeg 
zijn instemming, maar 'zuinigheid ten koste van anderen wijzen wij af 
met alle kracht, die in ons is. Aan de zorg voor wat zwak is en arm zullen 
wij niet laten raken. De gerechtigheid, vooral die tegenover de economisch 
zwakken, telt ons zwaarder dan een tekort, zoals ons thans wordt ge
presenteerd. Daar ligt het verschil tussen ons en vele anderen.'59

Evenals Lucas toonde Hofstra zich voorstander van een conjunctureel 
begrotingsbeleid. Daartoe moesten in jaren van economische depressie de 
overheidsuitgaven worden verhoogd teneinde de werkgelegenheid op peil 
te houden. Voorwaarde was wel dat dan in jaren van volledige werkgele
genheid overschotten op de begroting werden gekweekt. Hofstra toonde 
zich ontevreden over de financiële situatie in Nederland. In een depressie 
moesten weliswaar de uitgaven omhoog maar de 'opeenstapeling van 
nieuwe schulden, die daarvoor nodig wordt, is (...) slechts aanvaardbaar, 
wanneer wij in geweten kunnen verklaren, dat wij ons voor de jaren vóór 
de deflatie of crisis in financieel opzicht niets hebben te verwijten'.60 In 
Nederland moest daartoe de staatsschuld omlaag. Hij stelde voor een amor- 
tisatiefonds in te stellen met eigen inkomsten dat staatsschuldbrieven 
moest aankopen. De middelen voor het fonds konden worden verkregen 
door het heffen van successierechten. Deze heffing op individuele vermo
gens werd zo weer door de overheid in de vermogenssfeer gebonden.

Hofstra waarschuwde voor de nadelige invloed van de voorgenomen 
verlaging van de belastingheffing op het begrotingsevenwicht. 'Welke na
delen hoge belastingen ook mogen hebben, wij mogen niet de toekomst 
van ons volk op het spel zetten door thans aan allerhande te ver gaande 
wensen tegemoet te komen.'61 Hij uitte geen bezwaar tegen verhoging van 
de fiscaal toelaatbare afschrijving op bepaalde bedrijfsmiddelen, als deze 
maar niet leidde tot bevoordeling van ondernemers, maar alleen tot een 
versnelde afschrijving. De ruimere afschrijving was immers gericht op 
uitbreiding van het produktieapparaat. Hiermee werd nog eens duidelijk
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dat de fiscale politiek in dienst stond van de algemene sociaal-economische 
politiek. De belastingverlaging moest volgens Hofstra gericht worden 
gebruikt voor herinvestering en mocht onder geen beding toevallen aan de 
ondernemers.

G. Ritmeester (VVD) die in tegenstelling tot de voorafgaande periode, nu 
geestverwanten in de regering had, sprak van een begroting die in schijn 
gunstig leek, omdat het tekort door schenkingen werd gedekt, die op den 
duur zouden vervallen. Hij toonde zich ingenomen met het voornemen 
van de minister om de belastingdruk met ingang van 1949 te verlagen. 'Bij 
het lezen van deze zinsnede kreeg ik de gedachte: "Het daghet", al is het dan 
slechts nog een zeer flauwe schemering. In het Oosten heb ik er maar niet 
bij gedacht, daar is alles nog zeer en zeer donker.’62 Hij onderstreepte de 
noodzaak van verlaging met een becijfering waaruit bleek dat nu zes maal 
zoveel belasting werd geheven als direct voor de Tweede Wereldoorlog. Hij 
haalde ter ondersteuning van zijn opvatting ook de president van De 
Nederlandsche Bank aan. Deze had er in het jaarverslag over 1947 op gewe
zen dat de financiële draagkracht van het volk dreigde te worden overspan
nen. 'Men kan niet voortgaan steeds toe te voegen aan lasten die thans 
reeds te zwaar blijken te zijn.'63

Het nut van de staatsbalans werd door veel woordvoerders in het parle
ment betwijfeld. Lucas noemde in tweede termijn de balans 'een aardig 
speeltuig, dat echter waarschijnlijk vrij duur is.'64 Ritmeester verwoordde 
het algemene gevoelen het scherpst. Naar zijn mening gaf de balans geen 
ju ist beeld van de toestand. De waardering van de activa was noch 
gebaseerd op normale handelsusanties, noch op de fiscale praktijk, die de 
minister zelf aan het bedrijfsleven oplegde. De vele pro memorie-posten 
werden omgeven door een grauwsluier. 'Laat de Minister zich gelukkig 
prijzen, dat hij niet als directeur ener onderneming zo'n balans moest 
onderwerpen aan het oordeel van commissarissen en aandeelhouders; het 
ergste was voor hem te vrezen.’65 Ritmeester wees ook op het verschil van 
mening dat kon ontstaan over de waardering van roerende goederen en de 
waarde van kunstschatten die als regel voor slechts ƒ 1 op de balans stonden. 
De balans werd volgens Ritmeester echt gevaarlijk door de conclusie die de 
minister eruit trok. De minister stelde dat de verplichtingen ter waarde van 
ƒ34,6 miljard voor ongeveer ƒ19 miljard werden gedekt door activa, zodat 
het tekort iets groter was dan het nationaal inkomen van een jaar. Hij 
vroeg zich met andere woordvoerders af hoe de wetenschappelijke 
verdediging luidde voor Lieftincks stelling, dat het tekort op de balans gelijk 
mocht zijn aan het nationale inkomen van een jaar. Bovendien kon dit 
tekort alleen ontstaan 'bij algehele uitverkoop wegens liquidatie en 
opheffing der zaak. Men wiegt zich zelf in slaap, wanneer men de positie op 
deze grond sterk acht.'66

Lieftinck telt zijn zegeningen

In zijn repliek legde Lieftinck de nadruk op positieve ontwikkelingen, zon
der overigens de zwakke plekken in de algemene financiële toestand en de
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begroting te verzwijgen. Zo waren de GD en de BGD-I praktisch geheel ge
dekt door middelen, terwijl het tekort op zowel het LEF als de kapitaal- 
dienst niet onaanzienlijk was gedaald.

Lieftinck vatte de Nederlandse financieel-economische positie samen: de 
naoorlogse chaos was overwonnen, een gestadige verbetering was ingetre
den en een gezonde financiële basis was gelegd, waarop met vertrouwen 
kon worden voortgebouwd aan de innerlijke versterking van de financiële 
structuur van staat en volkshuishouding. De zwakke stee in de nationale 
economie bleef de betalingsbalanspositie. 'Na de geldsanering en de daarop 
gevolgde budgetsanering beschouw ik de sanering van de betalingsbalans 
als hèt hoofdprobleem.'67 Lieftinck schetste vervolgens de algemene uit
gangspunten voor de bestrijding van het betalingsbalans tekort. De land
bouwpolitiek werd gericht op versterking van het agrarisch fundament 
door behoud en uitbreiding van de hoeveelheid cultuurgrond wat moest 
voeren naar meer export en minder invoer van voedergranen. De 
industrialisatie werd speciaal gericht op de bevordering van industriële 
produktie in de exportsector. In het kader van de scheepvaart- en algemene 
verkeerspolitiek werd getracht de scheepvaart te ontwikkelen waarvan 
belangrijke deviezeninkomsten werden verwacht. Voorts was de inter
nationale economische politiek gericht op de realisering van een econo
mische unie in Benelux-verband. Binnen OEES-verband werd gestreefd 
naar een multilateraal handels- en betalingsverkeer. Van deze internatio
nale economische politiek mocht een land als Nederland met een han
delstraditie en een kleine interne markt speciale voordelen voor zijn 
betalingsbalans verwachten. Het beleid ten aanzien van Indonesië was erop 
gericht Indonesië weer volledig in te schakelen in de Nederlandse export. 
De actieve handelsbalans van Indonesië leverde via het driehoeksverkeer 
met de Verenigde Staten harde valuta op.

Ondanks een gematigd positieve ontwikkeling in de Nederlandse finan
cieel-economische positie, bleef er een budgettair tekort terwijl de belasting
druk relatief hoog was. Lieftinck nuanceerde de stelling van de VVD dat 
Nederland dreigde ten onder te gaan aan de wurgende belastinggreep. De 
belastingdruk bedroeg weliswaar 28% van het totale nationale inkomen, 
maar ook na de Eerste Wereldoorlog was de belastingdruk 30%, terwijl 
Nederland bovendien niet significant afweek van veel andere landen. Deze 
kanttekening betekende overigens niet, dat Lieftinck geen verlaging van 
inkomsten en uitgaven bleef nastreven. Om een verdergaande reductie te 
bereiken moest volgens Lieftinck worden teruggekeerd naar de juiste 
comptabele praktijk: geen uitgaven zonder voorafgaande goedkeuring van 
het parlement. Er was door Lucas opgemerkt dat tegen deze regel nogal eens 
werd gezondigd en Lieftinck bekende schuld: ’(...) ik ben de laatste om dat te 
ontkennen. Ik heb er zelf aan meegedaan (...).'68 Lieftinck wenste voorts een 
verder verbeterde comptabele administratie met als algemeen criterium de 
voorafgaande goedkeuring van de kredietopening. Weliswaar was dit in 
principe al eerder vastgelegd, maar een strikte doorvoering bleek niet altijd 
haalbaar, 'zodat in de praktijk incidentele credietopening werd toegepast 
voor begrotingsartikelen van grote omvang en van grote vaagheid omtrent
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de besteding van de gevraagde gelden (investeringen en niet bij wet ver
plichte subsidies)'.69

Lieftinck formuleerde als grondslag voor zijn belastingpolitiek 'dat deze 
politiek moet worden gedragen door de beginselen van sociale gerechtig
heid en economische doelmatigheid en dat daaruit voortvloeit, dat, indien 
zich een bepaalde situatie voordoet, waarin noch de sociale gerechtigheid, 
noch de economische doelmatigheid gediend zijn met het handhaven van 
een bepaalde belastingdruk, die bepaalde belastingdruk moet worden her
zien'.70 Hij was het eens met Hofstra dat de belastingpolitiek moest worden 
gezien als onderdeel van de algemene sociaal-economische politiek en dat 
deze moest worden geplaatst in het kader van de conjuncturele budgetpoli- 
tiek. Deze politiek hield in, dat in een depressie met tekorten werd gewerkt, 
die gefinancierd moesten worden uit overschotten uit een periode van 
hoogconjunctuur. De huidige financiële politiek was echter wel in strijd 
met deze regel: er heerste immers een hoogconjunctuur met een vrij volle
dige bezetting van het produktieapparaat, terwijl de rijksbegroting toch een 
niet onaanzienlijk tekort vertoonde. Lieftinck vond echter niet dat werd ge
zondigd nu hij van deze conjuncturele begrotingspolitieke regel afweek, 
'omdat op het ogenblik bepaalde uitgaven moeten praevaleren, uitgaven op 
sociaal en economisch gebied, die wij niet kunnen nalaten zonder dat wij 
de volksw elvaart ernstig schaden. Het nauwe verband tussen de 
volkswelvaart en het welzijn van de Staatsfinanciën is zo apert, dat wij ons 
op het ogenblik heel in het bijzonder moeten richten op de bevordering 
van de volkswelvaart.'71

Toch waren keuzes onvermijdelijk. Drees had in zijn reactie op de alge
mene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer het dilemma waar
voor de regering stond, nog eens haarscherp geschilderd: meer openbare 
werken leidden tot minder investeringen voor de industrialisatie. 'Als wij 
een enigszins planmatige politiek willen voeren, dan moeten wij ons be
perken in een tijd, waarin een tekort bestaat aan materiaal, aan arbeids
krachten en aan financiën en deviezen, een tijd, waarin bovendien de parti
culiere bedrijvigheid tot haar toppunt is gestegen.'72 Lieftinck voegde hier
aan nog een monetair argument toe. Ook al werd de structuur van de sa
menleving door openbare werken versterkt, het geld voor deze uitgaven 
moest toch op de een of andere manier worden gevonden. Als het er niet 
was dreigde het gevaar van geldschepping, die tot prijsinflatie leidde. Mede 
op aanbeveling van het Centraal Planbureau was er voor gekozen om op 
het gebied van weg- en waterbouw terughoudend op te treden, teneinde op 
andere terreinen de nodige uitgaven te kunnen doen. Vrees voor achter
stand behoefde er volgens Lieftinck niet te bestaan, omdat er alleen bezui
nigd werd op werken die het karakter hadden van uitbreiding. Hij meende 
'dat de woningbouw een van de urgentste zaken is, die moeten worden be
hartigd, naast de bevordering van de industrialisatie'.73 Lieftinck beschul
digde Schouten van 'luchthartigheid op het gebied van de financiën (..,)'74 
in zijn pleidooi voor voortzetting van de inpoldering van de Zuiderzee, het 
Amsterdam-Rijnkanaal, en wat Tilanus betrof, het leggen van een dijk van 
het vasteland naar Marken. In dit concrete geval waren de kosten te hoog in
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het licht van de sombere financiële toestand. Alleen bijzondere omstandig
heden zouden een aanleiding kunnen vormen om op het aanvankelijk in
genomen standpunt terug te komen, 'nl. in die gevallen, waarin plaatselijk 
een ernstige werkloosheid zou optreden, terwijl verplaatsing van arbeiders 
naar andere nuttige bestemmingen niet in aanmerking komt, of waarin een 
noodzakelijke en zeer waardevolle industrialisatie anders niet zou kunnen 
plaatsvinden. Ik herhaal echter wat de Minister-President heeft gezegd: 
wanneer men dan toch een bepaald publiek werk uitvoert, zal, in verband 
met de beschikbare middelen, iets anders moeten vervallen.'75

De waarde van de staatsbalans was volgens Lieftinck vooral gelegen in 
het feit dat ze een gezond beheer van het vermogen mogelijk maakte. In de 
verantwoording aan de Staten-Generaal was de balans te zien als het sluit
stuk waaruit bleek hoe de financiële positie van de staat op een bepaald tijd
stip was als gevolg van het overheidsbeheer. De balans was met name ook 
van belang voor buitenlandse schuldeisers die Nederland krediet gaven. De 
stelling van Lieftinck dat de ongedekte staatsschuld niet boven het natio
naal inkomen van een jaar mocht uitkomen, was gebaseerd op de gedachte 
dat Nederland binnen een zeer korte periode met behulp van het verdiende 
inkomen van één jaar de staatsschuld zou kunnen aflossen. Lieftinck 
toonde zich teleurgesteld over de opvatting van Lucas dat de staatsbalans 
slechts een aardig speeltuig was. Het was absoluut geen nieuwlichterij. De 
grote waarde ervan was al eerder ingezien. Hij verwees daartoe naar een be
langwekkend artikel van oud-minister A. van Gijn uit 1912.76 Volgens Van 
Gijn dreigde het gevaar van schijnoverschotten en -tekorten wanneer de 
staatsfinanciën alleen bekeken werden met het oog gericht op de kaspositie 
en op de lijst van debiteuren en crediteuren. Daarbij hoorde een lijst van 
aard en waarde van de staatsactiva.

In reactie op de opvatting van Schouten en anderen, stelde Lieftinck dat 
het technisch niet mogelijk was om van een kostenniveau uit het verleden 
uit te gaan. Dit leidde tot tal van problemen en tot vermelding op de balans 
van onderling onvergelijkbare grootheden. Zich speciaal richtend tot 
Schouten, voegde Lieftinck daar aan toe, 'dat de geachte afgevaardigde zich 
te veel op het standpunt stelt, dat deze balans is opgesteld om het 
Nederlandse volk nu eens te demonstreren, dat wij minder arm zijn dan 
wij zijn, en dat ik daarom heb gepoogd die activa zo hoog mogelijk op te 
voeren. Dat is bepaaldelijk niet de bedoeling geweest. De bedoeling is een 
uitgangspunt te vinden voor een juist afschrijvingsbeleid en dan meen ik, 
dat wij bij het waarderen van die activa op een hoog niveau eerder tot af
schrijvingsbeleid komen, dat de instemming van de geachte afgevaardigde 
moet hebben, dan wanneer wij zouden uitgaan van een lagere waarde
ring.'77

Lieftinck toonde instemming met de opvatting van Hofstra om de aflos
sing op de staatsschuld te vergroten met het oog op de zware staatsschuld en 
de daarbij behorende rente- en aflossingslast voor het budget. Lieftinck kon
digde aan op de begroting van het volgende jaar onder de uitgaven van de 
gewone dienst een post op te nemen voor de noodzakelijke afschrijvingen 
op de activa die op de staatsbalans stonden en die daarvoor in aanmerking
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kwamen. Hij wees het idee van Hofstra voor een amortisatiefonds af omdat 
hetzelfde effect kon worden bereikt door de afschrijving op de activa op de 
gewone dienst te boeken. Bovendien tastten teveel aparte fondsen de een
voud en doorzichtigheid van de begroting aan.

Hofstra repliceerde in tweede termijn dat juist een extra aflossing op de 
staatsschuld nodig was bovenop de aflossing die correspondeerde met de 
waardedaling op de activa. Hij achtte een speciaal fonds voor dit doel psy
chologisch beter. Daarmee werd de band tussen de extra-heffing terwille van 
dit nationale doel benadrukt, hetgeen gunstig was voor de belastingmoraal. 
In zijn reactie erkende Lieftinck dat extra aflossing noodzakelijk was, maar 
de instelling van een amortisatiefonds zou daarbij niet helpen, omdat een 
niet-sluitende begroting samengaand met versnelde aflossing op de staats
schuld 'eenvoudig betekent, dat wij opnieuw moeten lenen om leningen af 
te betalen, zodat dit een spel is, dat eigenlijk niet de moeite waard is ge
speeld te worden. Wij moeten dus streven naar een budgettaire toestand, 
die het mogelijk maakt versneld af te lossen.'78

Lieftinck had het niet moeilijk in dit debat omdat het parlement de 
begroting vrij positief beoordeelde. Alleen de ARP en de nieuwe regerings
partij VVD, waarschuwden voor teveel optimisme. De CHU toonde zich als 
regeringspartij welwillender tegenover het beleid dan de VVD.

Misleidend begrotingsbeeld

In de uitoefening van hun functie als leden van een 'chambre de reflexion', 
kritiseerden een aantal Eerste Kamerleden het beeld dat uit de begroting 
voor 1949 en haar toelichting sprak. Het was vooral ex-minister van 
Financiën De Wilde (ARP), maar ook J. van de Kieft (PvdA) die het te opti
mistisch vond. De Wilde ging daarin het verst. Hij bestreed de teneur van 
de memorie van toelichting volgens welke de financiële toestand gestaag 
verbeterde, zo zelfs dat de GD en de BGD-I geheel uit de gewone middelen 
gedekt konden worden. Naar de mening van De Wilde was dat 'nu echt 
iets, dat de mensen gaarne horen. Dat heeft door het hele land geklonken; 
de mensen weten dat. Ze onthouden; wij hebben een groot overschot op 
den gewonen dienst en zelfs, als men de aflopende uitgaven er bij telt, nog 
een begroting, welke ongeveer sluit.'79 Volgens De Wilde hoorde echter ook 
het tekort op het Landbouw-Egalisatiefonds (LEF) ter waarde van ƒ365 mil
joen thuis op de GD of BGD-I, omdat het met name uitgaven met een con
sumptief karakter betrof. Voorts had hij grote twijfels over de rechtskracht 
van het besluit om de exploitatiekosten van de Koninklijke Marine in 
Indonesië ten bedrage van ƒ112 miljoen ten laste van Nederlands-Indië te 
brengen. 'Is er feitelijk in dien zin nog wel een Nederlandsch-Indische 
Regering, die dergelijke besluiten kan nemen en uitvoeren? W at zullen 
straks als zij ooit komen, de Verenigde Staten van Indonesië doen?'80 Een 
aflossing van slechts 2,5% per jaar hetgeen een aflossingstermijn van veer
tig jaar impliceerde betekende een aflossingsbedrag van ƒ600 miljoen per 
jaar. Volgens de begroting werd echter slechts ƒ77 miljoen afgelost, zodat de 
staatsschuld voor ƒ523 miljoen te weinig werd gesaneerd.
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De Wilde kwam dan ook tot de conclusie, 'dat wij uit een oogpunt van 
goede financiële politiek op den gewonen en buitengewonen dienst geen 
batig, maar een zeer ernstig nadelig saldo hebben. Ik wraak het in den 
Minister, dat hij de zaken feitelijk mooier voorstelt dan zij zijn. Wij hebben 
in werkelijkheid op deze dienst een tekort van 365 millioen, plus ruw 500 
millioen (te geringe aflossing). Dat is samen meer dan 800 millioen en dan 
laat ik de kwestie van die 112 millioen, welke ten laste van Nederlandsch- 
Indië zouden komen, nog maar buiten beschouwing.'81

Ook de staatsbalans was in zijn ogen een toonbeeld van misleiding. De 
Wilde had er dan ook geen goed woord voor over. Deels was de staatsbalans 
overbodig omdat ze bedragen bevatte die algemeen bekend waren. Voor wat 
de passiefzijde betreft, viel hierbij te denken aan de schulden op korte en 
lange termijn en voor de actiefzijde aan de liquide middelen en de vorde
ringen op korte termijn. Kritiek bestond er op het opvoeren van ƒ4900 mil
joen voor onroerende en roerende goederen, omdat dit bedrag niet reali
seerbaar was, integendeel, deze goederen kostten zelfs geld. Ook de spoor
wegen figureerden op de actiefzijde van de balans, alhoewel niet nader ge
specificeerd. Voor de oorlog werd op het spoorwegenvervoer een verlies ge
leden van ƒ20 è ƒ30 miljoen per jaar, waaruit de vraag voortvloeide wat de 
bijdrage was aan de dekking van de staatsschuld. Voorts waren de bezittin
gen en schulden van de sociale verzekeringsfondsen als pro-memorie pos
ten op de staatsbalans opgevoerd. Wettelijk gold echter het kapitaaldek
kingsstelsel volgens welk stelsel de bezittingen en schulden daadwerkelijk 
op de balans moesten worden opgevoerd. Toepassing ervan zou betekenen 
dat de staatsbalans met ƒ3 h. ƒ4 miljard moest worden belast. Overgang naar 
het omslagstelsel dat in studie was, had tot gevolg dat Nederland ineens ƒ4 
miljard rijker werd. 'Maar daar wordt ons land toch niet rijker van! 
Integendeel: doordat wij alle lasten naar de toekomst gaan verschuiven, 
worden wij armer. Uit een oogpunt van solide financiering vind ik het ka- 
pitaaldekkingsplan beter dan het omslagstelsel, afgescheiden van de vraag 
of het laatste moet worden ingevoerd.'82

Ondanks de dubieuze berekeningswijze van de activa en passiva op de 
balans, resteerde er toch nog een tekort van ƒ15 miljard op de staatsbalans, 
'het is eenvoudig om te huiveren. Het scheelt maar even 15 milliard, dat 
wij onder nul zijn.'83 De minister had dit tekort volgens de fractieleider van 
de ARP moeten aangrijpen om de bevolking van de ernst van de situatie te 
overtuigen. 'Juist dit tekort van 15 milliard had de Minister moeten aan
grijpen met beide handen om te zeggen: Eigenlijk is de balans nog geflat
teerd, maar denk er aan 15 milliard komen wij tekort en bovendien hebben 
wij een slechte handels- en betalingsbalans, doe dus uw best om te sparen en 
productief te zijn, denk er aan, ge loopt op den rand van den afgrond. Maar 
neen, de mensen lezen in de krant: Niet onbevredigend. Daarom moet ik 
van deze Staatsbalans niets hebben. Ik vind het integendeel een zeer groot 
gevaar, zoals deze kwestie op het ogenblik wordt behandeld. Ik vind deze 
balans eenvoudig misleidend.'84

Fractieleider Van de Kieft (PvdA) onderschreef in grote lijnen de zorgen 
van zijn collega. Hij wees erop dat de regeringsverklaring somberder van
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toon was, dan de laatste miljoenennota. 'Ik geloof, dat de toestand zorgelijk 
is en ik ben het eens met wat in de Regeringsverklaring staat ten aanzien 
van de uiterste krachtsinspanning, die ons volk zich moet getroosten. De 
zaak, die mij hierbij het meest interesseert, is deze: hoe zullen wij ons volk 
van deze waarheid overtuigen. Of ons volk de ernst van deze woorden 
voor ogen staat, mag met reden worden betwijfeld.'85

F.G.C.J.M. Teulings (KVP) verzette zich tegen het sombere beeld dat 
vooral De Wilde had geschilderd. 'Mijn vraag is: doen wij er wel goed aan, 
met een diepe somberheid als welke de heer De Wilde gisteren heeft ten 
toon gespreid, daarop uitsluitend de aandacht van ons volk te willen vesti
gen. Mijnheer de President! Ik vind, dat dit geen vruchtbare handelwijze is 
voor degenen, die het werk moeten doen, en dus ook niet voor de 
R eg erin g .'86 Ter ondersteuning van zijn opvatting verwees hij naar het 
vierde kwartaaloverzicht van de Amsterdamsche Bank. Hierin werd de na
druk gelegd 'op de resultaten, welke in een driejarigen noesten arbeid van 
arbeiders, ondernemers en overheid zijn bereikt. De Nederlander is altijd 
gaarne bereid tot critiek. Deze volkstrek brengt mede, dat de minder gun
stige kant van den gang van zaken nogal eens op den voorgrond wordt ge
schoven. Ofschoon niet alles goud is, wat blinkt, kan worden gewezen op 
een aantal factoren, welke onmiskenbaar op een toenemend herstel wij
zen.'87

Teulings onderschreef ook ten volle het nut van een staatsbalans. Hij 
verwees daartoe naar een discussie met De Wilde in 1938, die destijds als 
minister van Financiën bezwaar maakte tegen een verhoging van de staats
schuld, met het oog op plannen van minister van Sociale Zaken Romme 
ter bestrijding van de werkloosheid. Een staatsbalans met daarop realistisch 
gewaardeerde activa verschafte een beter inzicht in de aanvaardbaarheid 
van schuldvergroting.

Lieftinck repliceerde De Wilde dat de minder sombere toonzetting in de 
miljoenennota volledig gerechtvaardigd werd door de verbeterde finan- 
cieel-economische situatie. Hij verzette zich tegen de kwalificatie mislei
dend die De Wilde, zij het onopzettelijk, aan de staatsbalans verbond. 
Cruciaal in de beoordeling van de staatsbalans was met welke bedoeling ac
tiva op de staatsbalans werden opgenomen. Als men zich op het standpunt 
stelde dat alleen de draagbaarheid van de staatsschuld moest worden be
paald, kon instemming worden betuigd met de opvatting van P. Hennip- 
man zoals verwoord in Economisch-Statistische Berichten (ESB): dan waren 
alleen van belang de activa die een netto-inkomen afwierpen.88 Een andere 
benaderingswijze hing samen met het twistpunt of men al dan niet mocht 
lenen voor niet renderende objecten. Naar de opvatting van Lieftinck kon 
daarom ook de vraag worden gesteld 'of men bij de reële activa, die behoren 
tot de tegenwaarde van de Staatsschuld, mag opvoeren al die activa, die 
duurzaam nut afwerpen, ook al is het geen productief nut, doch alleen 
slechts een consumptief nut. Zo bezien valt er toch wel een enigszins ander 
licht op het opvoeren van deze activa op de Staatsbalans.'89 Hij erkende wel 
volmondig dat een onderscheid tussen produktieve en niet-produktieve ac
tiva van groot belang was bij de beoordeling van de staatsschuld.
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Lieftinck vestigde er ook de aandacht op dat aan de wens van De Wilde 
om ƒ600 miljoen af te lossen nagenoeg werd voldaan, als bij de reële aflos
singen ook de oorlogsschadeuitkeringen werden geteld, die immers als een 
vermindering van de staatsschuld konden worden beschouwd.

De ARP kantte zich als oppositiepartij scherp tegen het beleid van 
Lieftinck. Ook in de voorafgaande periode van het kabinet-Beel had De 
Wilde het beleid van Lieftinck stevig gekritiseerd. De milde kritiek van de 
PvdA en de steun van Teulings zorgden er voor dat Lieftinck ook in de 
Eerste Kamer weinig problemen ontmoette.

De begroting 1950, ongunstig beïnvloed

Uit de ontwerp-begroting voor 1950 bleek wederom een stevige verbetering 
van de financiële positie van Nederland. De GD en BGD-I gaven een zoda
nig overschot te zien dat ook het tekort op het LEF daaruit kon worden ge
dekt en er zelfs nog een batig saldo van ƒ20 miljoen resteerde. Voor het 
eerst kon derhalve 'de gehele begrotingsdienst, uiteraard met uitzondering 
van de Kapitaaldienst, uit de lopende middelen worden gefinancierd'.90 Het 
tekort op de staatsbalans daalde met ƒ850 miljoen, van ƒ15.224 miljoen tot 
ƒ14.374 miljoen.

Ook deze begroting was, evenals de begroting voor 1949, met nogal wat 
onzekerheid omgeven. Zo was in de begroting nog geen rekening gehouden 
met maatregelen om de levensmiddelensubsidies te verlagen.91 De ver
wachting was dat het negatieve saldo op de begroting van het LEF hierdoor 
aanzienlijk lager zou worden. Geen rekening was gehouden met de budget
taire gevolgen van de wetsontwerpen Belastingherziening 1949 en de wijzi
ging van het Besluit op de ondernemingsbelasting (1942). Daardoor zouden 
de geraamde middelen van het Rijk met ƒ 155 miljoen dalen. Verder moest 
rekening worden gehouden met extra uitgaven aan de gemeenten ter 
waarde van ƒ52 miljoen als gevolg van de inkomstenderving wegens de 
herziening van de ondernemingsbelasting. Voorts vergde de voorgenomen 
verlaging van de loon- en inkomstenbelasting ongeveer ƒ140 miljoen. 
Daartegenover stond een aantal belastingverhogingen die ƒ190 miljoen 
moesten opleveren. De voorgenomen Benelux-unificatie van accijnzen 
vormde nog een onzekere factor. Voorts was nog geen rekening gehouden 
met de middelen, die het Rijk zou ontvangen als tegenwaarde voor de 
schenkingen in het kader van het Europese Herstelprogramma.

Het hoge niveau van de uitgaven in een periode van hoogconjuctuur, 
baarde de regering zorgen. Uit de cijfers bleek dat de uitgaven op de ont
werpbegroting GD voor 1950 weer ongeveer ƒ250 miljoen hoger waren ge
raamd dan op de begroting-1949. Nog verontrustender was de stijging van 
de uitgaven tijdens de uitvoering van de begroting. Zo waren de uitgaven 
op de GD in de loop van 1949 zelfs met ƒ318 miljoen gegroeid, hetgeen een 
stijging betekende van 13%. De herziene raming voor 1949 voor deze dienst 
gaf zo een hoger bedrag aan dan de ontwerpbegroting voor 1950 (ƒ2681 mil
joen). De uitgavenstijging bleef overigens niet beperkt tot de GD; het totale 
uitgavenniveau steeg tijdens de uitvoering van de begroting met ƒ526 mil
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joen, het totale tekort nam echter maar met ƒ113 miljoen toe, omdat ook de 
belastingmiddelen stegen met ƒ413 miljoen.92 Naast extra uitgaven als ge
volg van de bevolkingsgroei (bijvoorbeeld onderwijs) moest de verlaging 
van levensmiddelensubsidies deels worden gecompenseerd door het Rijk 
in de vorm van hogere uitgaven ofwel minder inkomsten. Voorts moesten 
de militaire uitgaven hoger worden geraamd dan bij de opstelling van de 
begroting voor 1949 was voorzien, omdat een bijdrage moest worden gele
verd aan de gemeenschappelijke verdediging van West-Europa. Het gereed
komen van steeds meer woningwetwoningen vereiste hogere bijdragen in 
de exploitatiekosten, terwijl het onderhoud van wegen, bruggen en kanalen 
steeds grotere bedragen vergde. Tevens werd de GD, conform het voorne
men van Lieftinck, voor ƒ86 miljoen met afschrijvingen belast.

De overschrijding van de begroting werd verantwoord in suppletoire be
grotingen. Binnen de suppletoire verhogingen konden twee categorieën 
worden onderscheiden. Allereerst betrof het verhogingen op grond van 
wetten of besluiten die na de vaststelling van de begroting tot stand waren 
gekomen (bijv. de wettelijke regelingen tot verhoging van pensioenen). Het 
grootste deel van de uitgavengroei (ƒ301 miljoen van de ƒ424 miljoen) was 
echter een gevolg van het feit dat de ramingen te laag waren.93 Lieftinck 
schilderde in de memorie van toelichting de welhaast onmogelijke opgave 
om op de uitgaven nog ingrijpender te bezuinigen. Van het totaal aan uit
gaven voor de GD, en BGD-I, samen met het tekort op het LEF ter waarde 
van ƒ3521 miljoen, werd bijna de helft (ƒ1675 miljoen) geraamd voor mili
taire uitgaven, voor herstel van oorlogsschade en voor de dienst staats
schuld. De militaire uitgaven waren noodzakelijk voor de interne en ex
terne veiligheid. Ook de overige uitgaven waren onvermijdelijk: de uitga
ven voor het herstel van de oorlogsschade vloeiden voort uit een ereplicht 
ten opzichte van de oorlogsslachtoffers, terwijl de uitgaven op de dienst 
staatsschuld het gevolg waren van contractuele verplichtingen.

Het streven van de regering bleef er overigens op gericht met behoud 
van een sociaal verantwoord welvaartspeil tot een vermindering van uit
gaven te komen. Dit zou dan primair moeten geschieden door een vermin
dering van overheidstaken. De mogelijkheden daartoe leken Lieftinck niet 
erg groot, getuige zijn opvatting dat 'bij de toenemende bevolking van ons 
land een stabilisatie van uitgaven in feite reeds een vermindering zou 
betekenen'.94

Slechts relatief geringe bezuinigingen mochten volgens Lieftinck worden 
verwacht van efficiency-bezuinigingen voortvloeiend uit een adequate 
taakafbakening en een verbeterde organisatie binnen het staatsapparaat. De 
uitvoering van de Comptabiliteitswet vormde daartoe een bruikbaar in
strument. Zo werden de administraties van de ministeries gekoppeld aan de 
centrale financiële administratie van het ministerie van Financiën door 
middel van sluitrekeningen. Hiermee kon men vrij eenvoudig het totaal 
aan uitgaven van alle departementen, alsook de totale uitgaven per depar
tement in een periode vaststellen. Maandelijkse overzichten van uitgaven 
en ontvangsten, alsmede van de lopende verplichtingen (door alle ministe
ries), verschaften het ministerie van Financiën maandelijks inzicht in de
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ontwikkeling van de begrotingsonderdelen, zodat een tendens naar over
schrijding tijdig kon worden gesignaleerd. De beoordeling van de doelma
tigheid der uitgaven door het ministerie van Financiën, werd bevorderd 
doordat de vereiste kredietopening bij het ministerie van Financiën moest 
worden aangevraagd vóór het aangaan van de verplichting. De geopende 
kredieten werden vervolgens administratief vastgelegd, waardoor de begro- 
tingsbewaking werd verscherpt.

Devaluatie tegen wil en dank

Inleiding

De gunstige budgettaire ontwikkeling werd verstoord door een devalua- 
tiegolf in Europa. Op zondag 18 september 1949 werd het pond sterling met 
ongeveer 30% ten opzichte van de dollar gedevalueerd. Hierop gaf de 
Nederlandse regering te kennen een soortgelijke maatregel te overwegen. 
Met ingang van 19 september werd de geldende wisselkoers ten opzichte 
van de dollar vastgesteld op ƒ3,80, waarmee de gulden ook ongeveer 30% 
ten opzichte van de dollar werd gedevalueerd. Hiermee werden voor het 
eerst de wisselkoersen aangepast nadat deze waren vastgesteld tijdens de 
conferentie van Bretton Woods (1944).

Gedurende de Tweede Wereldoorlog waren al voorbereidingen getroffen 
om na beëindiging van de oorlog weer te komen tot een multilateraal beta- 
lingsstelsel. In juni 1944 werd daartoe door de president van de Verenigde 
Staten te Bretton Woods een conferentie bij elkaar geroepen.95 Tijdens deze 
conferentie werden de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling 
en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) opgericht. De conferentie be
oogde een vergroting van de internationale handel, om zo de werkgelegen
heid, het reële inkomen alsook de ontwikkeling van de economische hulp
bronnen van de deelnemende landen te bevorderen. Dat kon enkel bereikt 
worden door een vrij multilateraal betalingsverkeer op basis van stabiele 
wisselkoersen en een zodanige kredietverlening dat tijdelijke tekorten op 
de lopende rekening van de betalingsbalans konden worden opgevangen.96

De deelnemende landen verplichtten zich in Bretton Woods om de 
waarde van hun geldeenheid uit te drukken in ponden of dollars van een 
gegeven goudgewicht. De officiële pariteit van de valuta moest door het 
Fonds worden goedgekeurd. De vastgestelde pariteit mocht slechts met 
meer dan 10% worden gewijzigd wanneer het Fonds ervan overtuigd was 
dat er sprake was van een fundamentele verstoring van het betalingsbalans- 
evenwicht. De Nederlandse dollarpariteit werd vastgesteld op ƒ2,65. Ver
geleken met de vooroorlogse dollarkoers van ƒ1,88 betekende dit een 
aanzienlijke depreciatie. De vaststelling van de wisselpariteiten door de 
deelnemende landen binnen het IMF kwam tot stand onder zeer onzekere 
financieel-economische vooruitzichten. Ze vormden zeker geen weerspie
geling van een internationaal financieel-economisch evenwicht; veeleer
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was er sprake van een uitgangspunt voor de verdere naoorlogse ontwikke
ling.97

De devaluatiegolf van 1949 kwam dan ook niet geheel onverwacht. 
Aanleiding van de devaluatie was de economische ontwikkeling van de 
Verenigde Staten. Gedurende de eerste helft van 1949 beleefden de VS een 
recessie die in juli haar absolute dieptepunt bereikte. Eerst in de tweede helft 
van dat jaar trad een gedeeltelijk herstel in. De geringere bedrijvigheid uitte 
zich zowel in dalende groothandelsprijzen als in afnemende investeringen 
en voorraadvorming. Weliswaar stegen de overheidsuitgaven maar dat 
bood onvoldoende soelaas om een daling van het nationale inkomen te 
voorkomen. Mede als gevolg van de dalende binnenlandse afzet, steeg de 
Amerikaanse drang tot exporteren. M.W. Holtrop constateerde in het jaar
verslag van De Nederlandsche Bank over 1949, 'dat bij de bestaande koers- 
verhouding de Europese goederen over een te wijd terrein bij de Ame
rikaanse goederen ten achter stonden'.98 Voorts ondermijnden 'cheap 
sterling'-transacties waarbij ponden tegen een lagere koers dan de officiële 
pariteit werden omgezet tegen dollars en speculatie tegen het pond, de be
schikbare Britse goud- en dollarreserves. Met behulp van de devaluatiegolf 
van 1949 werd allereerst getracht de onevenwichtheden tussen de Verenig
de Staten en Europa langs monetaire weg te corrigeren.

Devaluatie van een munt kon in die tijd worden omschreven als een of
ficieel door het IMF vastgestelde waardevermindering van een munt zowel 
ten opzichte van de dollar als van haar vaste goudwaarde. Het beoogde ef
fect was dat zowel de export zou stijgen als de import van het devaluerende 
land zou dalen. De vraag of dit effect ook in de beoogde omvang optreedt, 
valt moeilijk eenduidig te beantwoorden. Het resultaat van de devaluatie 
viel, zoals de Tilburgse hoogleraar P.P. van Berkum destijds schreef, uiterst 
moeilijk te voorspellen.99 Ten gevolge van de Nederlandse devaluatie ste
gen de importprijzen, maar of de vraag als reactie hierop in betekenende 
mate daalde, was afhankelijk van de vraagelasticiteit. Tevens steeg het im- 
portprijspeil van goederen waardoor het gevaar bestond dat het Neder
landse prijspeil omhoog werd getrokken en looneisen ter correctie werden 
gesteld. Het gevaar was niet denkbeeldig dat via een binnenlandse prijsstij
ging het effect van de devaluatie op het exportprijspeil werd gecorrigeerd. 
Het was dan ook zaak de binnenlandse loon- en prijsontwikkeling onder 
controle te houden.

Of en in welke mate de export zou stijgen als gevolg van de devaluatie, 
was mede afhankelijk van de mate waarin de buitenlandse vraag reageerde 
op de prijsdaling. Vooral de beoogde exportgroei naar de VS was discutabel 
omdat voor de geringe export naar dit land dieper liggende oorzaken waren 
aan te wijzen. Hierbij viel te denken aan de importbelemmeringen onder 
meer in de vorm van hoge Amerikaanse invoertarieven. Voorts kende het 
bewerken van de Amerikaanse markt zijn eigen specifieke moeilijkheden 
en had West-Europa een technische achterstand op de VS bij de produk- 
tie.ioo
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Devaluatie in de ministerraad 201

De ministerraad kwam in buitengewone vergadering bijeen op zondag 18 
september om te besluiten wat de Nederlandse reactie moest zijn op de 
Britse devaluatie met ruim 30% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. 
Lieftinck had dit Britse voornemen vernomen kort voor zijn vertrek uit de 
VS naar Nederland, waar hij een bijeenkomst had bijgewoond van het IMF 
en de Wereldbank.

De eerste vraag die moest worden beantwoord was of Nederland de reac
tie van andere landen moest afwachten om mede op grond daarvan te be
sluiten, of autonoom moest beslissen. Van belang was vooral wat Dene
marken zou doen, omdat Nederland zeker niet in een ongunstiger concur
rentiepositie tegenover dit land mocht komen vanwege de agrarische ex
port. Een definitief besluit kon tijdens deze vergadering niet meer worden 
genomen omdat nog overleg moest worden gepleegd met onder meer 
Groot-Brittannië en de Benelux. Voorts moest het IMF om toestemming 
worden gevraagd bij een devaluatie boven de 10%.

Bij de Nederlandse beslissing behoorden volgens Lieftinck twee gezichts
punten in de besluitvorming te worden betrokken. Vanuit handelspolitieke 
overwegingen behoorde Nederland zeker niet minder te devalueren dan 
Engeland. Door de devaluatie met 30% konden de Britten hun goederen te
gen een 43% lagere prijs in de dollarlanden verkopen. Het was voor Neder
land zaak de concurrentie met de Britten op deze markten vooral wat betreft 
textiel, ijzer en staal, vol te houden.

Het tweede aspect betrof het kostenaspect. Volgens berekeningen van het 
Centraal Planbureau zouden als gevolg van een devaluatie met 30% de kos
ten van levensonderhoud met 4 h 5% stijgen. Rekening houdend met een 
zekere looncompensatie voor de gestegen kosten van levensonderhoud in 
de andere landen, stegen de kosten van levensonderhoud met 8 è 10%. Met 
deze stijging zou in Nederland zeker rekening moeten worden gehouden 
bij de vaststelling van de lonen.

In de visie van Lieftinck moest het handelspolitieke gezichtspunt preva
leren omdat Nederland zich geen verscherpte concurrentie op de wereld
markt kon veroorloven, zodat de gulden in navolging van Groot-Brittannië 
met 30% moest devalueren. In deze opvatting kreeg Lieftinck steun van 
landbouwminister S.L. Mansholt.

Uit Washington werd gedurende de vergadering van de zijde van onder 
meer Holtrop, D.U. Stikker en H.M. Hirschfeld een andersluidend advies 
ontvangen. Zij bevalen een devaluatie van 24,2% aan, omdat op deze wijze 
de stijging van de kosten van levensonderhoud gemakkelijker op te van
gen viel. Deze matiging in de stijging van de kosten van levensonderhoud 
werd bevorderd door het feit dat in dat geval de importprijzen uit het 
Verenigd Koninkrijk zouden dalen. In het telegram uit Washington stond 
verder dat niet een vaste maar een flexibele wisselkoers moest worden aan
gehouden. Van den Brink vermoedde dat de adviseurs de mogelijkheid 
wilden openlaten, dat een nieuwe vastgestelde koers nog nader zou worden
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aangepast. Hij achtte het onaannemelijk dat Holtrop zou adviseren de 
koersvorming volledig vrij te laten.

Dit advies stuitte op heftig verzet van Lieftinck. De compenserende wer
king van het lagere importprijspeil uit Groot-Brittannië achtte hij discuta
bel, daar mocht worden verwacht dat het prijsniveau in Groot-Brittannië 
zou gaan stijgen onder invloed van de toegenomen bestedingen. Een moge
lijk flexibele wisselkoers wees hij categorisch af, omdat dit onzekerheid be
tekende voor de handel en een behoorlijke deviezenvoorraad vooronder
stelde. Voorts zou bij flexibele wisselkoersen de speculatie tegen de gulden 
worden bevorderd en ontbrak de mogelijkheid een duidelijke loon- en 
prijspolitiek te voeren. Lieftinck persisteerde dat Nederland 30% moest de
valueren en een vaste wisselkoers moest vaststellen.

In deze opvatting werd Lieftinck deels bijgevallen door A.M. de Jong, 
waarnemend president van De Nederlandsche Bank. Hij uitte soortgelijke 
bezwaren als Lieftinck tegen het vaststellen van een flexibele wisselkoers. 
Hiermee gaf hij blijk van een verschil in opvatting met Holtrop, de presi
dent van De Nederlandsche Bank, die zich in het advies aan de regering 
niet afkerig toonde van een tijdelijke min of meer flexibele wissselkoers. In 
afwijking van Lieftinck vond De Jong een devaluatie van 24,2% voldoende, 
omdat de gulden niet zo zwak stond als het pond en de import uit België 
wel erg duur werd indien Nederland met 30% zou devalueren. Doorslag
gevend voor zijn pleidooi voor een devaluatie met slechts 24,2% was echter 
dat dan de kans op behoud van arbeidsvrede erg werd vergroot.

Ook Van den Brink was van mening dat een devaluatie met 30% belan
grijke gevolgen had voor de kosten van levensonderhoud met mogelijke 
consequenties voor de arbeidsrust. Hij sloot zich in zijn voorlopig oordeel 
aan bij het advies uit Washington. Dit betekende het vaststellen van een 
vaste wisselkoers na devaluatie met 24,2%, welke nog niet zou moeten 
worden aangemeld, zodat er nog mogelijkheden tot correctie bestonden. 
Een nadere beslissing moest eerst worden genomen na thuiskomst van de 
adviseurs.

Minister A.M. Joekes van Sociale Zaken legde mede uit hoofde van de be
langen die hij had te bewaken, de nadruk op de binnenlandse gevolgen van 
de devaluatie. Uit dien hoofde verwees hij ook naar het advies van de des
kundigen die pleitten voor een devaluatie van 24,2%. Belangrijk in de be
sluitvorming was de beslissing van Denemarken met het oog op de agrari
sche export. Besloot dit land met 25% te devalueren, dan moest ook Neder
land niet verder gaan dan 25%.

Drees, uitte zijn bezorgdheid over de sociale gevolgen van de devaluatie. 
De nadelen voor de lagere inkomens, de spaarders en aangeslotenen bij le
vensverzekeringsmaatschappijen wogen zwaar, terwijl de voordelen in de 
vorm van produktie-uitbreiding zeer beperkt waren. Hij toonde zich teleur
gesteld in de houding van Groot-Brittannië dat met zijn eenzijdige stap tot 
devaluatie de internationale samenwerking doorkruiste. Nu de Britse deva
luatie een feit was ging zijn voorkeur eerder uit naar een devaluatie met 
30%, 'dan met 25% te beginnen om dan toch later op 30 te komen’.102 Het 
handelspolitieke voordeel woog zodoende voor hem zwaarder dan de bin-
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nenlandse repercussies, ook al omdat het overleg met de Stichting van de 
Arbeid bij elk van de twee devaluatie-percentages moeilijk zou worden.

De raad besloot dat Groot-Brittannië zou worden geantwoord dat Neder
land in elk geval zou devalueren, maar dat eerst op maandag 19 september 
zou worden besloten in welke mate en op welke wijze. Lieftinck zou over
leg voeren met de Belgen om hun opvatting over de omvang en de wijze 
van devaluatie te vernemen. Voorts moest de troonrede worden aangepast 
en zouden Financiën, De Nederlandsche Bank en de Regerings-voorlich- 
tingsdienst in goed overleg zorgdragen voor een perscommuniqué.

Tijdens de vergadering van de ministerraad op maandag 19 september 
werd de besluitvorming afgerond. Allereerst memoreerde Lieftinck de re
cente ontwikkelingen, Denemarken had met hetzelfde percentage gedeva
lueerd als Groot-Brittannië. Gegeven het belang van de Nederlandse agrari
sche export was dit een zwaarwegend argument voor een even grote Neder
landse devaluatie. Uit een gesprek met Holtrop was Lieftinck gebleken dat 
de adviesgroep uit Washington inderdaad voorstander was van een nieuwe 
koers met het voorbehoud deze eventueel nader aan te passen, na een 
devaluatie van 24,2%. Nadat Lieftinck Holtrop wees op de eerder vermelde 
bezwaren verbonden aan een variërende koers, deelde Holtrop mee zijn 
voorkeur voor een variabele koers te laten vallen als de Nederlandse 
regering koos voor een devaluatie van 30%, welk percentage hij evenwel 
niet aanbeval. Het Benelux-overleg met premier Gaston Eyskens, had er toe 
geleid dat hij akkoord ging met een Nederlandse devaluatie met een maxi
mum van 30%. Het lag in de rede dat België met een lager percentage zou 
devalueren, hetgeen ten goede zou komen aan de werking van de Benelux- 
economische unie.

Nadat Lieftinck nog eens met nadruk had verklaard dat een flexibele 
koers voor hem volstrekt onaanvaardbaar was, sloot ook Drees zich hierbij 
aan. De raad besloot vervolgens dat een vaste wisselkoers zou worden vast
gesteld. In de discussie over het percentage van de devaluatie deed Lieftinck 
het tussenvoorstel om uit psychologische overwegingen met 27,5% te deva
lueren. H ieruit kon dan worden afgeleid dat de Nederlandse regering 
slechts uit uiterste nood meeging met de Britse devaluatie. Bovendien ver
werkte hij in dit voorstel de argumenten van andere leden van de minister
raad: de positie van de gulden was iets sterker dan die van het pond en een 
devaluatie met 30% zou de spaarzin wel erg aantasten. Drees was tegen dit 
voorstel omdat het alleen maar tot vragen zou leiden waarom Nederland 
niet een nog lager percentage had gekozen.

Van den Brink was ook van standpunt veranderd en bleek nu bereid het 
Britse devaluatiepercentage te volgen. Handelspolitieke overwegingen zoals 
de koppeling die de Britten aanbrachten tussen de devaluatie en de liberali
satie van de handel, alsook het feit dat zowel België als Duitsland hadden 
besloten over te gaan tot devaluatie, waren daarbij doorslaggevend. Joekes 
bleef van opvatting dat een devaluatie-percentage van 24,2 te prefereren 
viel, maar als zowel de minister van Financiën als die van Economische 
Zaken voorstander waren van een devaluatie met 30%, achtte hij zich niet 
bevoegd dit te weerspreken. Hij waarschuwde voor de gevolgen aan het
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loonfront als het effect van de devaluatie neerkwam op een stijging van de 
kosten van levensonderhoud met 8%. Hij achtte maatregelen nodig om 
niet strikt noodzakelijke prijsverhogingen te verhinderen. In dat opzicht 
werd hij op zijn wenken bediend: een prijsstop was reeds door Van den 
Brink voorbereid.

De raad besloot uiteindelijk met acht stemmen voor om de gulden met 
ruim 30% te devalueren. Onder de vier ministers die niet voor stemden, 
bevond zich ook Lieftinck, omdat hij voorstander bleef van een devaluatie 
met 27,5%. Hij verklaarde zich wel bereid het besluit van de ministerraad te 
verdedigen.

In zijn memoires Pieter Lieftinck 1902-1989. Een leven in vogelvlucht, 
geeft Lieftinck overigens een ander beeld: 'Ik heb geen ogenblik getwijfeld 
dat wij het pond praktisch geheel moesten volgen. Ik stelde in een spoedzit
ting van de Economische Ministerraad een devaluatie van de gulden met 
30,2% voor, waarmee de dollarpariteit op 3,80 zou uitkomen (...). Het kabi
net is het unaniem met Lieftincks voorstel eens en ook het IMF gaat ak
koord.'103

Devaluatie in het parlement: mosterd na de maaltijd

In een verklaring in het parlement bij gelegenheid van het aanbieden van 
de miljoenennota, maakte Lieftinck bekend dat met ingang van 21 septem
ber de koers van de gulden ten opzichte van de dollar was bepaald op ƒ3,80, 
hetgeen neerkwam op een devaluatie vergelijkbaar met die van het pond. 
De op grond van artikel 4 van het deviezenbesluit 1945 vastgestelde wissel
koersen werden met ingang van 19 september aangepast. De aan- en ver
koop van buitenlandse vorderingen, buitenlandse betaalmiddelen en bui
tenlandse geldswaardige papieren, waren tot nader order opgeschort, terwijl 
tevens de beurzen voor de geld- en fondsenhandel werden gesloten. Op 
grond van de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 werd met onmiddellijke 
ingang een prijsstop afgekondigd, teneinde prijsspeculatie en ongewenste 
prijsbewegingen te voorkomen.

Volgens Lieftinck waren bij het besluit tot devaluatie een drietal overwe
gingen in het geding. Nederland werd nu nog begunstigd door de Marshall
hulp. Deze hulp zou in 1952 worden beëindigd en daarna moest Nederland 
uit eigen kracht een evenwichtige betalingsbalans bewerkstelligen. Daar
voor moest de export bevorderd worden en de import afgeremd. Nederland 
kon het zich niet veroorloven duurder te zijn dan de internationale con
currentie, die als gevolg van de afnemende schaarste toenam en nog feller 
zou worden door de elders toegepaste devaluatie. Bij geen of een te geringe 
devaluatie zou intern een deflatoir beleid moeten worden gevoerd, met alle 
economische en sociale gevolgen van dien. Het was tevens een Nederlands 
belang dat de koers van de gulden op een zodanig niveau werd vastgesteld, 
dat Nederland met succes kon deelnemen aan de liberalisatie van het han
dels- en betalingsverkeer.104

De Nederlandse regering zag in de devaluatie geen substituut voor nood
zakelijke interne correcties. Van de ene kant werd het herstel van funda-
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mentele onevenwichtigheden er door vergemakkelijkt, maar het was alles
zins ook zo dat nu plotseling economische en sociale vraagstukken acuut 
om een oplossing vroegen.

De minister besloot zijn toelichting met een persoonlijk woord. Lieftinck 
stelde dat hij er altijd naar gestreefd had de waarde van de gulden te herstel
len en te versterken, vooral omdat met een sterke gulden de sociale en eco
nomische belangen in het algemeen en de belangen van de economisch 
zwakkeren in het bijzonder, het meest gediend waren. Als de problemen 
rond de betalingsbalans niet zo urgent waren geweest, had Lieftinck zich de 
vraag gesteld 'of ik de verantwoordelijkheid voor een zóver gaande deva
luatie zou kunnen dragen'.105 De besluitvorming rond de devaluatie was 
vergemakkelijkt door het feit dat al veel eerder soortgelijke maatregelen 
overwogen waren, die evenwel overbodig waren geworden door de 
Marshall-hulp. Een voordeel was ook dat zoveel landen tegelijk devalueer
den waardoor de gevolgen in en voor de betreffende landen werden gema
tigd, terwijl bovendien de wereldhandel werd verruimd waarvan Neder
land de vruchten zou kunnen plukken.

Op voorstel van kamervoorzitter L.G. Kortenhorst besloot de Kamer op 
de kortst mogelijke termijn van gedachten te wisselen met de regering naar 
aanleiding van de verklaring van Lieftinck. Enig uitstel bleek nodig omdat 
het in de rede lag dat de begrotingsvoorstellen die gelijktijdig met de verkla
ring bij het parlement waren ingediend, aanpassing behoefden.

Het schatten van de gevolgen van de devaluatie voor de begroting was 
voor de regering een moeilijk probleem. De gevolgen van de devaluatie 
waren immers veelvoudig en onderling samenhangend. De rechtstreekse 
gevolgen raakten de loon-, prijs- en subsidiepolitiek en voorts waren er in
directe effecten van een gewijzigd binnenlands prijspeil. Pas in een brief 
van 29 oktober (de devaluatie vond op 21 september plaats) gaf de regering 
een zeer voorzichtige schatting van de gevolgen van de devaluatie.106 Het 
overleg met de Stichting van de Arbeid had ertoe geleid dat de aanvanke
lijke voorstellen tot huurverhoging en vermindering van de loon- en in
komstenbelasting gehandhaafd bleven. De verhoging van de personele be
lasting zou uitgesteld worden tot 1 juni 1950 en de verhoging van de om
zetbelasting zou de mensen met de lagere inkomens meer ontzien.107 In 
plaats van de voorgenomen vermindering van de subsidies was de regering 
bereid deze tijdelijk te verhogen zodat de prijzen van een aantal essentiële 
goederen ongewijzigd konden blijven. Hiermee werd het beleid niet princi
pieel gewijzigd, maar poogde de regering een ongewenste loon- en prijsstij
ging te verhinderen. De rijksuitgaven zouden ongetwijfeld stijgen. De brief 
bevatte schattingen voor de verschillende departementen. Maar dit effect 
moest zoveel mogelijk worden geneutraliseerd door vermindering en ver
sobering van overheidstaken. De belastingopbrengst zou ook toenemen al
hoewel het onduidelijk bleef om welk bedrag het zou gaan.

Van den Brink vond in de REA-vergadering van 26 oktober de brief van 
Lieftinck te somber. Lieftinck had daarin volgens Van den Brink alleen de 
directe effecten van de koerswijziging meegenomen en 'vergat' de gunstige 
effecten voor het budget van de stijging van lonen en prijzen. De ervaring
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wees uit dat een devaluatie eerder gunstige dan ongunstige effecten had 
voor het budget. Deze mening werd onderschreven door J. Tinbergen, direc
teur van het Centraal Planbureau en minister Joekes. Van den Brink wilde 
in de brief een passage opnemen die een minder somber beeld gaf. Lieftinck 
stelde echter dat de effecten van de loon- en prijsstijging voor het budget 
onzeker waren 'zodat optimisme hieromtrent een slag in de lucht lijkt'.108 
Van den Brink toonde zich teleurgesteld: 'Is het niet mogelijk dat, zij het 
ook gereserveerd, op dit punt een algemene mededeling wordt gedaan, die 
het gehele beeld iets minder pessimistisch kleurt?'109 Lieftinck bleek uitein
delijk toch bereid Van den Brink tegemoet te komen, door een dergelijke 
mededeling op te nemen.

De discussie in het parlement over de devaluatie en haar gevolgen had 
nog maar weinig betekenis, nu de zaken geregeld waren. De dwangpositie 
van Nederland werd helder geschetst door Hofstra: 'Wij kunnen in het 
midden laten of het besluit tot devaluatie van het pond sterling voor de 
Engelse Regering nodig, wenselijk en verstandig was: nu Engeland eenmaal 
had gedevalueerd, was er voor ons geen andere mogelijkheid dan met een
zelfde percentage te volgen, wilden wij niet onze toch reeds moeilijke ex
portpositie volkomen bederven.'110

Ook Schouten (ARP) erkende de noodzaak van de devaluatie. Over de 
hoogte van het devaluatiepercentage kon men van mening verschillen af
hankelijk van de beoordeling van de Nederlandse handelspolitieke positie. 
'Op dit punt kan men mijns inziens pro en contra pleiten.'111 Bovendien 
kon het besluit tot devaluatie niet gedeeltelijk ongedaan worden gemaakt. 
Hij hekelde het gebrek aan overleg tussen de devaluerende landen, waar
door de devaluatie geen deel had uitgemaakt 'van een aantal maatregelen, 
welke erop waren gericht in meer effectieve zin de middelen aan te wenden 
voor het monetair en economisch herstel van een overwegend deel van de 
landen der wereld'.112

Ook Lucas (KVP) had het internationale overleg gemist bij de devalua
tiegolf in Europa. 'Men heeft die kans voorbij laten gaan en blijk gegeven 
van separatistisch egoïsme.'113 Hij vroeg zich af hoe het te rechtvaardigen 
was dat de gulden toch evenveel gedevalueerd was als het pond, terwijl de 
gulden volgens Lieftinck op weg was een harde valuta te worden.

Hoewel Van de Wetering (CHU) geloof hechtte aan de opvatting van de 
minister dat deze oprecht had gestreefd naar voorkoming van de devalua
tie, bleef hij van mening 'dat de na-oorlogse financiële Regeringspolitiek dit 
doel niet altijd met de juiste middelen heeft nagestreefd'.114 Hij citeerde 
daartoe The Economist, die een devaluatie karakteriseerde als 'no more 
than a confession of defeat by the Government'. De oplossing van de beta- 
lingsbalansproblemen moest niet worden verwacht van monetaire maatre
gelen, maar veeleer van maatregelen in de reële sfeer door het vestigen van 
industrieën, die de (dollar) import en dan vooral de invoer van consump
tiegoederen verminderden en de produktie voor de export vergrootten. Ook 
Holtrop had in een rede, gehouden ter gelegenheid van de derde Univer
siteitsdag der Universiteit van Amsterdam op 8 oktober 1949 de opvatting 
verkondigd, dat de devaluatie alleen een voorwanrde was voor het eco-
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nomisch herstel en niet zo zeer een m iddel.1'15 De devaluatie was een 
voorwaarde om het verbruik terug te dringen ten einde ruimte te scheppen 
voor export. Een fundamenteel herstel van het betalingsbalansevenwicht 
was alleen mogelijk via een aanpassing van het produktieproces waardoor 
er minder dollarimport noodzakelijk zou zijn en de export voor meer dol- 
larinkomsten zou zorgen.

Oud hekelde de verhoging van de subsidies ter compensatie van de 
prijsverhoging als 'een weinig aanlokkelijke politiek'.116 Hij zag dit als een 
stap terug op de inmiddels ingeslagen weg van geleidelijke afschaffing van 
het subsidie-systeem. 'Hoe zullen wij op deze wijze ooit de economische 
unie der Benelux realiseren? Men kan nu eenmaal niet tegelijk blazen en 
het meel in de mond houden.'117

H. Gortzak (CPN) zette zich in het parlement scherp af tegen de financiële 
gevolgen van de devaluatie. Vooral de rijken werden als gevolg van de de
valuatie rijker terwijl het voor de werknemers een verarming betekende. 
Hij hekelde de regering omdat zij de gevolgen van de devaluatie op het 
binnenlands prijspeil niet overzag, terwijl die effecten toch een gevolg wa
ren van het overheidsbeleid zelf. 'Ik moet zeggen, dat ik het een zeer typi
sche vorm van Regeringspolitiek vind.'118 Intussen bleven de prijzen stij
gen, ondanks de afgekondigde prijzenstop. 'Het schijnt, dat men in Rege
ringskringen denkt iedere keer slechts zulk een dosis verslechteringen de 
arbeiders toe te dienen, dat zij net niet kreperen, maar de gehele dosis zul
len zij ontvangen.'119 Zijn fractiegenoot Hoogcarspel constateerde dat de 
devaluatie weer als strijdwapen werd gehanteerd door verschillende groe
pen in de diverse landen. 'Curieus is, dat, terwijl er aan de oppervlakte zo
veel samenwerking schijnt te zijn, de fundamentele samenwerking, waar
van uiteindelijk het lot van de verschillende volken en landen afhangt, ab
soluut niet bestaat, doordat de bovendrijvende, de machthebbende econo
mische groepen in die landen tot maatregelen van die strekking dwin
gen.'120

In lijn met de opvatting van Van de Wetering maar in veel scherpere 
bewoordingen, hekelde Trouw het gevoerde financieel-economische beleid, 
dat in de devaluatie zijn logische consequentie vond. 'Het resultaat van de 
socialistische experimenten met het geldwezen ligt thans klaar en duidelijk 
voor ons. De overmatige overheidsuitgaven in de jaren na de bevrijding 
hebben het geld uitgehold. De weg van de minste weerstand blijkt aantrek
kelijker dan de harde maatregelen, welke nodig zouden zijn geweest om op 
eigen kracht te beproeven de vereiste verlaging van de productiekosten te 
verkrijgen, opdat de export naar het dollargebied had kunnen stijgen.'121

Dat de devaluatie geen tovermiddel was maar wel enige verlichting 
bracht in het dollarprobleem werd ook onderschreven in een redactioneel 
commentaar van het economenblad ESB.122 Voor de NRC  vormde de deva
luatie op zich geen verrassing maar wel het hoge percentage. Als grootste 
bezwaren tegen deze beslissing zag de krant mogelijke sociale onrechtvaar
digheid en ondermijning van het vertrouwen in de overheid. De tendentie 
tot prijsverhoging zou ertoe kunnen leiden 'dat in de toekomst de be
moeienis van de overheid met de prijsvorming eerder zal toenemen dan
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verm inderen.'123 Volgens de NRC  behoorde de devaluatie het sluitstuk te 
zijn van een voltooid herstel. 'Thans is wel de devaluatie vrijwel een feit, 
maar het herstel is dit nog allerminst (...). Van succes zal men eerst kunnen 
spreken wanneer de gulden op het verlaagde niveau een harde valuta zal 
zijn geworden.'124

De scherpste kritiek op de devaluatie kwam van de De Waarheid. 
Volgens deze krant zou 'de waarde van het huidige loon op de duur on
vermijdelijk ook met enkele tientallen percenten dalen en hetzelfde geldt 
uiteraard voor de vele kleine spaarders. En toch, dit is nog niet alles. Want 
op het programma, dat door Washington wordt gedicteerd, staat een nieuwe 
aanval gericht tegen de sociale voorzieningen en op de arbeiders, die meer 
moeten werken voor minder geld.'125

Bij Lieftinck heerste voldoening over het feit dat er bijna geen stem was 
gehoord die de devaluatie afwees. 'Slechts één van de geachte afgevaardig
den (Van de Wetering JC) heeft aanleiding gevonden om het aan deze deva
luatie voorafgaand beleid - ik wil niet zeggen: een trap te geven maar - een 
trapje te geven.'126 Dat hier sprake was van 'a confession of defeat by the 
Government’, ontkende Lieftinck. Door middel van het gevoerde beleid 
was immers het interne monetair evenwicht hersteld, terwijl de begroting 
voor 1950 aanvankelijk in evenwicht was. Nederland had nog drie jaar 
Marshall-hulp in het vooruitzicht, zodat er belangrijke kansen waren om 
de economische zelfstandigheid aan het einde van die periode te herwin
nen. De hervatting van het economisch verkeer met Duitsland en Indone
sië, samengaand met de sociale rust in eigen land, bood perspectief aan de 
toch al verbeterende betalingsbalans. Lieftinck gaf toe dat er fouten waren 
gemaakt maar ontkende, dat het besluit tot devaluatie een erkenning in
hield van een falend overheidsbeleid.

Hij hield de communisten voor dat het alternatief voor de devaluatie be
stond uit een scherpe deflatiepolitiek met alle gevolgen van dien voor de 
werkgelegenheid. Lieftinck vroeg zich af of Hoogcarspel 'die deflatie-poli- 
tiek, met alle gevolgen ook voor de werkgelegenheid, daaraan verbonden, 
zou hebben geprefereerd boven het besluit, dat de Regering genomen 
heeft'.127 Dit temeer daar de communisten in de jaren 1931 tot 1936 hadden 
stormgelopen tegen de aanpassingspolitiek van Colijn. 'Ik vraag mij af: als 
men noch het een, noch het ander wil, wat wil men dan?'128 Gortzak repli
ceerde dat de CPN winstbeslag en minder militaire uitgaven wenste, wat 
Lieftinck afdeed met de opmerking dat men zich daarmee niet kon hand
haven in de internationale concurrentie.

Het besluit om evenveel te devalueren als Groot-Brittannië was ingege
ven door het feit dat Nederland in een zeer ongunstige handelspolitieke po
sitie geraakte wanneer het niet evenveel devalueerde als Engeland, de 
Scandinavische landen en het Gemenebest. Dat zou de toch al onevenwich
tige betalingsbalans te zwaar belast hebben.

Met Schouten betreurde Lieftinck het dat de devaluatiegolf niet was be
nut om internationaal een verdergaande liberalisatie van het handels- en 
betalingsverkeer te bereiken. Hij erkende dat er een kans gemist was nu er 
zowel vóór als na de devaluatie geen diepgaande bespreking van deze
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vraagstukken had plaatsgevonden. Voor het overige wist hij zich verzekerd 
van brede steun in het parlement voor het besluit te devalueren met 30,2% 
én voor de flankerende maatregelen.

Matte financiële beschouwingen (1950)

Zowel Tilanus als Hofstra constateerde in zijn bijdrage dat de financiële be
schouwingen over het begrotingsjaar 1950 nogal mat verliepen. Tilanus 
weet dit aan het feit dat de eerste begroting vaak een terugblik gaf op verkie
zingen en formatie, terwijl de bespreking van de vierde begroting meestal 
in het het licht stond van de naderende verkiezingen. Besprekingen van 
nieuwe ideeën in de vorm van programmapunten vormden dan de kern. 
De begrotingsbehandeling gedurende de twee tussenliggende jaren verliep 
veel tammer.

Ook Hofstra was van mening dat als de devaluatie niet een aantal vragen 
had doen rijzen, dan 'zou wellicht het houden van algemene financiële be
schouwingen op dit ogenblik een minder aantrekkelijke bezigheid zijn dan 
anders het geval is'.129 De grote lijn van het debat vertoonde immers weinig 
afwijkingen van de besprekingen in het afgelopen jaar, zodat de deelnemers 
het risico liepen in herhaling te vervallen. Hij poneerde de stelling die niet 
echt weersproken werd, dat 'hoezeer het algemene financiële beleid van de 
Regering, dat zo rechtstreeks en duidelijk zichtbaar ingrijpt in het leven van 
ieder van ons, wellicht meer bediscussieerd wordt dan welk ander deel van 
het Regeringsbeleid ook - het Indonesische beleid slechts uitgezonderd - (...) 
zich toch de paradox (laat) verdedigen, dat over de financiële 
Overheidspolitiek in ons land een grote mate van overeenstemming be
staat'.130 Hij constateerde voorts dat evenals 'elke goede paradox (...) ook de 
stelling, dat in ons land een grote mate van overeenstemming over de ge
volgde financiële Overheidspolitiek bestaat, de schijn tegen zich (heeft)'.131 
Hij verwees daartoe naar de krante- en tijdschriftbijdragen voornamelijk 
uit rechtse hoek, maar bij nadere analyse bleek, 'dat zij veeleer min of meer 
machteloze klaagliederen zijn over de zeer onaangename, maar niettemin 
onontkoombare, moeilijkheden, waarmede Nederland sinds de bevrijding 
te kampen heeft, dan ernstig gemeende pogingen om tot een andere finan
ciële politiek te geraken'.132

Hofstra constateerde dat er een rechte lijn liep door het gevoerde finan
ciële beleid dat uiteindelijk geleid had tot een begrotingsevenwicht in 1950. 
Dit resultaat was naar zijn opvatting niet anders realiseerbaar geweest dan 
langs de feitelijk gevolgde weg: door de inkomsten van het Rijk te verho
gen en de uitgaven tot het uiterste te beperken. Hij daagde de critici uit te 
komen met een goed uitgewerkt alternatief dat niet bleef steken in detailkri
tiek. 'Acht men de belastingen te hoog, laat men dan zeggen welke uitgaven 
men wil afkappen. Wil men de scholen sluiten of leger en vloot afschaffen, 
wil men door een afschaffing of afbraak van de sociale voorzieningen de ar
beidersklasse terugbrengen tot haar positie van 10 jaar geleden, wil men een 
einde maken aan de vergoedingen van oorlogsschaden, laat men openhar
tig zijn en de punten ter discussie stellen, opdat daarover zakelijk kan wor-
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den gedebatteerd. Wil men daarentegen de uitgaven van de schatkist ver
groten, bijvoorbeeld door een verhoging van de rentevoet, laat men dan 
ook hier duidelijk zijn, maar laat men daarnevens dan aangeven uit welke 
nieuwe belastingen deze hogere uitgaven moeten worden gedekt en laat 
men dan nooit meer over belastingverlaging praten.'133

Hofstra was van mening dat bezuinigingen door een grotere efficiency 
van de overheidsdienst noodzakelijk waren, zonder dat overigens de so
ciale taak van de overheid en de positie van de ambtenaren daarbij moch
ten worden aangetast. Hij betreurde het dat veel van de bezuinigingsplan
nen het nog niet verder hadden gebracht dan het stadium van overweging 
of van voorbereiding. De financiële politiek werd ook beheerst door een 
tweede lijn, gericht op sociale rechtvaardigheid en op een eerlijke verdeling 
van de nationale armoede. De financiële politiek kwam in dit opzicht steeds 
meer op gespannen voet te staan met de gevoerde economische politiek die 
hij scherp hekelde. 'De financiële politiek komt aldus weliswaar tot de, on
danks de tegenwerpingen van de geachte afgevaardigde de heer Romme, 
naar mijn mening, bedenkelijk naar het primitiever stadium van economi
sche vrijheid afzakkende economische politiek van de Regering in een te
genstelling te staan, welke op den duur zeker niet kan worden gehandhaafd, 
doch vooralsnog kan de financiële politiek, ook bij een o.i. onjuiste econo
mische politiek, op deze wijze een krachtige steun aan de wederopbouw 
van ons land blijven geven.'134

Schouten (ARP) stelde vast dat het overschot op de begroting ten gevolge 
van de devaluatie zou veranderen in een tekort. Hij stemde in met de op
vatting van Lieftinck dat de noodzakelijke beperking van de rijksuitgaven 
moest worden bereikt door vermindering van overheidstaken. Op dit punt 
gaf de regering een eigenaardige voorstelling van zaken. Was er in de me
morie van toelichting nog sprake van verlaging van uitgaven via vermin
dering van taken waarmee in het voorlopig verslag instemming werd be
tuigd, in de memorie van antwoord werd echter gesteld: 'Er is reeds inge
grepen; en de vraag om voorstellen en mededelingen omtrent de voorne
mens der Regering dienaangaande, kan zij beantwoorden door te zeggen: 
deze zijn reeds bij de Staten-Generaal ingediend, op de derde Dinsdag van 
September, en geformuleerd in de ontwerpbegroting voor het komende 
jaar.'135

Schouten constateerde dat het de schijn had 'alsof de Minister van 
Financiën van zijn eigen uitlating in de Nota dermate is geschrokken, dat 
hij als het ware ietwat brutaal te kennen geeft: gij hadt deze zo behoren te 
verstaan: de verlaging van de uitgaven zou moeten worden gevonden in 
een vermindering van de Overheidstaken, maar deze is naar het oordeel 
van de Regering thans niet mogelijk na hetgeen te dezen aanzien reeds is 
gedaan, nl. bij de voorbereiding van de indiening van de begroting. Men 
kan hier veel beleven, Mijnheer de Voorzitter, maar niet alle belevenissen 
zijn aangename. Deze belevenis is wel van een buitengewoon eigenaardig 
karakter.'136 Ch.J.I.M. Welter stelde vast dat als de helft van het budget on
aantastbaar was, dat men dan rigoreus moest overgaan tot het afkappen van 
overheidstaken, hetgeen niet eenvoudig was. 'Het budget is als een levend
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organisme, als een boom of een plant; het snoeien daarvan is ais een chi
rurgisch ingrijpen en eist deskundigheid en vastberadenheid.'137

Ook Lucas (KVP) constateerde dat de begroting alleen op papier sloot. Hij 
onderschreef de visie van Lieftinck dat bezuiniging kon worden bereikt 
door vermindering van overheidstaken. 'Maar anderzijds staat het voor 
mij niet vast, dat Nederland economisch verloren is, indien de begroting 
van 1950 en desnoods ook die van 1951 niet zou sluiten.’138 Hij achtte een 
tijdelijk tekort acceptabel omdat hij van mening was dat de belastingen om
laag moesten, waarvan inverdieneffecten te verwachten vielen. Hij voelde 
zich in die opvatting gesteund door Lieftinck die tijdens de algemene be
schouwingen van 1948 zich in die zin uitliet. Lieftinck was toen van oordeel 
'dat de volkswelvaart, in de ruimste zin des woords, zodanig zal worden 
gediend door enige belastingverlaging, dat daarna (...) de budgetaire verbete
ring zich zal openbaren, die het mogelijk zal maken iets meer aan schuldaf
lossing te gaan doen'.139

Drees kapittelt Kamer

Drees onderschreef de opvatting dat bezuinigen het parool moest zijn, om
dat er meer werd uitgegeven dan geproduceerd. Hij verweet het parlement 
echter een tweeslachtig optreden, 'Wij hebben nu de algemene beschou
wingen; dan wordt betoogd, dat het peil van de begroting omlaag moet, 
maar daarna krijgen wij de afzonderlijke begrotingen, en ik ben er niet ze
ker van, dat dan de stemmen die aandringen op verhogingen, niet overwe
gend zullen zijn.'140 Hij wees de Kamer er op, dat de uitgaven die gedaan 
werden, gefinancierd moesten worden door middel van belastingheffing. 
Uit bijdragen van diverse fracties had hij de conclusie getrokken 'dat er 
minder moet worden verbruikt, maar dat de hogere inkomens moeten 
worden ontlast - hier moet dus verlichting worden toegepast en gelegen
heid tot meer verbruik worden gegeven -, dat de boeren hogere prijzen 
moeten hebben, dat de middenstand zich ruimer moet kunnen bewegen en 
dus ruimere marges moet genieten, dat de vastbetaalde middengroepen zijn 
achtergesteld en meer moeten hebben, dat de gepensionneerden zijn achter
gesteld en meer moeten hebben, dat de vakarbeiders door de nivellering 
zijn achtergesteld en meer moeten hebben, terwijl de laagstbetaalden na
tuurlijk niets kunnen missen'.141 Drees wachtte suggesties uit de Kamer af 
waar de vermindering van uitgaven moest worden toegepast. Het uitgangs
punt van de regering was hierbij dat de minst draagkrachtigen moesten 
worden ontzien.

Weliswaar was er een begroting ingediend met een batig saldo, maar se
dertdien wezen een aantal omstandigheden op een aanzienlijke verslechte
ring. Allereerst betrof het de financiële consequenties van wetsontwerpen 
die zoals te doen gebruikelijk nog niet in de begroting waren verwerkt. 
Zowel de gevolgen van de devaluatie als de resultaten van de RTC, indien 
eenmaal geratificeerd, zouden het begrotingsbeeld voor 1950 aanzienlijk 
verslechteren. Ook vielen budgettaire tegenvallers te verwachten als gevolg 
van de versnelde repatriëring van de Nederlandse troepen uit Indonesië.
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Lieftinck verzuchtte dat ’(ik) na de moeilijke jaren, die wij reeds hebben 
doorgemaakt, nog geen enkel jaar tegemoet ben gegaan zo onder de indruk 
van de ongunstige ontwikkelingsmogelijkheden met betrekking tot ons 
budget als met het jaar 1950 het geval is'.142 Op zichzelf was hij het eens met 
Lucas dat het geen drama was als de begroting niet sloot 'Maar de opeensta
peling van ongunstige factoren, waarvoor wij in de laatste weken zijn ge
steld, vervullen mij met grote zorg, niet alleen voor het budgetaire even
wicht, maar zelfs voor het monetaire evenwicht, tenzij door een revisie 
van het budget de nodige compensatie wordt gevonden.'143

Het budgetrecht uitgehold

In de Kamer heerste eenstemmigheid over de wenselijkheid het euvel der 
suppletoire begrotingen te beperken. Zo wees Tilanus erop dat het voor de 
oorlog regel was, dat als een post niet op de begroting stond, gewacht moest 
worden op de volgende begroting. 'Na de oorlog doet men maar en neemt 
men maar. Het gebeurt en men komt met een suppletoire begroting.'144 De 
discussies over de oorspronkelijk ingediende begroting verloren veel aan 
waarde wanneer de gevoteerde bedragen tijdens de uitvoering van de begro
ting aanzienlijk werden verhoogd. Deze overschrijding was des te ernstiger, 
daar deze voor 1948 voor het overgrote deel het gevolg was van te lage ra
mingen (ƒ301 miljoen van in totaal ƒ424 miljoen op de GD en BGD-I). De 
Kamer erkende dat de regering in noodgevallen gemachtigd moest zijn om 
bepaalde begrotingsposten te overschrijden, 'maar het is in zulk een stelsel 
ontoelaatbaar, dat deze overschrijdingen tot een hoogte en op een wijze 
plaatsvinden, die wezenlijk het budgetrecht van de Staten-Generaal aantas
ten'.145

De PvdA had in haar bijdrage aan het voorlopig verslag voorgesteld om 
de begrotingsoverschrijding als iets onvermijdelijks te accepteren en er al 
op voorhand rekening mee te houden via een aparte begrotingspost. Dan 
zouden er geen valse illusies worden gewekt.

'Sommige leden' achtten in datzelfde verslag zelfs strijdigheid met de 
Grondwet aanwezig, omdat de Kamer meerdere malen een beslissing moest 
nemen ten aanzien van een suppletoire begroting, terwijl de gevraagde gel
den al waren uitgegeven. Met instemming werd dan ook verwezen naar de 
opmerkingen in het verslag van de Algemene Rekenkamer over 1948. De 
Rekenkamer uitte daarin scherpe kritiek op het gevoerde begrotingsbeleid, 
dat gekenmerkt werd door grote overschrijding van begrotingskredieten. 
Voor 1947 kon Lieftinck de overschrijdingen nog toeschrijven aan het ont
breken van voldoende betrouwbaar vergelijkingsmateriaal over 1945 en 
1946, terwijl in de loop van 1947 zich tal van onvoorziene problemen aan
dienden die om een onmiddellijke oplossing vroegen. Maar voor 1948 kon 
dat niet gelden.

Hoewel de Rekenkamer begrip toonde voor de moeilijke positie van 
Lieftinck, constateerde zij wel 'dat het budgetrecht van de Staten-Generaal 
door een en ander aanmerkelijk inboet aan betekenis'.146 Zo bleken de 
Staten-Generaal in juli 1948 nog onwetend van het feit dat de regering van
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plan was de begrotingskredieten over het jaar 1947 aanmerkelijk te over
schrijden. De aangewezen procedure had moeten zijn: het zo spoedig moge
lijk indienen van een suppletoire begroting waarin extra krediet werd aan
gevraagd.

Bij de start van het kabinet-Drees-Van Schaik stuurde Lieftinck zijn 
ambtgenoten een brief waarin hij uiteenzette hoe er gehandeld moest wor
den bij begrotingsoverschrijdingen. Een suppletoire begrotingsaanvraag zou 
onmiddellijk bij de Staten-Generaal moeten worden ingediend in geval van 
incidentele beleidswijzigingen die zouden leiden tot verhogingen in de be
groting 'van belangrijke en principiële aard'.147 De minder belangrijke 
overschrijdingen en administratieve verhogingen van de begroting zouden 
tweemaal per begrotingsjaar in een verzamelontwerp aan het parlement 
worden aangeboden.

Tegen deze regeling opperde de Rekenkamer een drietal bezwaren. 
Allereerst gaf het gemaakte onderscheid veel ruimte voor subjectief inzicht. 
Het lag voor de hand dat de meeste overschrijdingen zouden worden ge
rangschikt onder de categorie 'minder belangrijk', zodat de meeste over
schrijdingen eerst na minimaal een half jaar ter kennis van het parlement 
kwamen, in een stadium waarin daaraan niets meer te veranderen viel. 
Voorts leerde de ervaring dat het niet mogelijk was bij de afsluiting van een 
dienstjaar de vereiste suppletoire begroting tijdig in te dienen. Tevens was 
het noodzakelijk aan te geven hoe de verhoging van de uitgaven zou wor
den gedekt. Compensatie via verlaging van andere begrotingsposten lag 
voor de hand. Was dit niet mogelijk dan zouden de middelen moeten wor
den verhoogd. De Algemene Rekenkamer trok als algemene conclusie 'dat 
een procedure ten aanzien van de voorgenomen overschrijdingen zou 
moeten worden gevolgd, waardoor op korte termijn alle voorgenomen wij
zigingen ter kennis van de Tweede Kamer worden gebracht, maar vooral 
ook, dat daarbij alle incidentele veranderingen in haar onderlinge samen
hang en in haar betrekking tot de voorhanden middelen worden gesigna
leerd'.148

Wanneer de minister van Financiën maandelijks de uitvoering van de 
begroting kon volgen, dank zij de hervorming van de comptabele admini
stratie, dan lag het volgens de Algemene Rekenkamer voor de hand dat aan 
de Tweede Kamer ook maandelijks de overschrijdingen werden gerappor
teerd, waarbij tevens werd aangegeven wat de consequenties ervan waren.

Principieel was het van groot belang om het begrip begrotingsoverschrij- 
ding scherp te definiëren. In de definitie van de Algemene Rekenkamer 
speelde de minister van Financiën een cruciale rol. Naar haar oordeel was 
de begroting overschreden, 'wanneer in beginsel tussen de Minister van 
Financiën en een (of meer) van diens ambtgenoten is overeengekomen, dat 
de Minister van Financiën geen moeilijkheden zal opwerpen, wanneer de 
betrokken Minister verbintenissen zal doen aangaan boven het bedrag, dat 
bij de wet werd toegestaan'.149
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Aangescherpte richtlijnen?

In de ministerraad werd het voorstel van de Algemene Rekenkamer be
sproken om de extra uitgaven boven de begrote bedragen periodiek aan de 
Tweede Kamer te rapporteren, wanneer tussen de minister van Financiën 
en de betreffende ambtgenoot was overeengekomen dat eerstgenoemde zich 
niet zou verzetten. Lieftinck constateerde in de ministerraadsvergadering 
van 17 oktober 1949, dat de ambtgenoten zich niet hielden aan de afgespro
ken data (31 juli, 31 december) voor de suppletoire verzamelbegrotingen, 
waardoor de bedenkingen van de Algemene Rekenkamer tegen de be
staande regeling zouden toenemen. Ook Drees achtte de toestand onhoud
baar en vroeg zich af of al die extra uitgaven nu echt allemaal in het lo
pende jaar moesten worden gedaan. Drees stelde voor voortaan anders te 
handelen door het aanvaarden van een nieuwe, verscherpte gedragslijn. 
Alleen bij strikte noodzaak zouden nog gelden suppletoir worden aange
vraagd en enkel als tevens duidelijk was dat niet kon worden gewacht tot de 
begroting voor het volgende jaar. Kleine wijzigingen in de begrotingen 
werden in overleg met Financiën binnen de begroting gehouden. Voor be
langrijke uitgaven, Lieftinck noemde een bedrag van ƒ2 è 3 miljoen, zou de 
betreffende minister onmiddellijk een suppletoire begroting moeten indie
nen. Voor de weinige uitgavenposten die echt niet konden worden uitge
steld, zou de minister van Financiën tweemaal per jaar een verzamelont- 
werp indienen. De raad van ministers ging met deze gedragslijn akkoord, 
waarna Lieftinck in de memorie van antwoord hiervan aan het parlement 
mededeling deed.150

Lieftinck stemde in de memorie van antwoord in met de opvatting van 
de Tweede Kamer zoals neergelegd in het voorlopig verslag, dat de begro
tingen onder de huidige omstandigheden slechts een betrekkelijke waarde 
hadden. De laatste jaren bleken er steeds grote verschillen te bestaan tussen 
de ramingen en de uitkomsten, maar voor fatalisme bestond zeker geen 
aanleiding. Dit gold ook voor de begroting voor 1950. Een prognose van de 
effecten van de devaluatie op de begroting viel onmogelijk te geven, omdat 
daarbij rekening moest worden gehouden met de gevolgen van de aanvul
lende maatregelen op het gebied van loon-, prijs-, subsidie- en belastingpoli
tiek. 'De Regering bezit niet de gave der profetie. Het is haar onmogelijk te 
zeggen of zich in de naaste toekomst onvoorziene tegenslagen zullen voor
doen, die hun onvermijdelijke terugslag zullen vinden in de cijfers. Wel 
echter stelt zij er prijs op uitdrukkelijk te verklaren dat bij de samenstelling 
van de begroting voor 1950 door haar volledig rekening is gehouden met 
alle feiten en omstandigheden die haar op het tijdstip van die samenstelling 
bekend waren.'151 Lieftinck herhaalde zijn standpunt zoals neergelegd in de 
memorie van toelichting, dat het streven van de regering gericht bleef op 
een beperking van de uitgaven via een vermindering van overheidstaken, 
'waarbij op strategische punten de overheidsbemoeiing langer zal moeten 
stand houden dan op minder essentiële punten'.152 Als randvoorwaarde 
gold het behoud van een sociaal verantwoord welvaartspeil. Lieftinck wees 
het parlement op zijn eigen rol in de begrotingsbeheersing. Het belangrijk-
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ste deel van de uitgaven was immers gegrond op wettelijke regelingen die 
in samenspraak met het parlement tot stand waren gekomen. Lieftinck 
merkte voorts op 'dat het streven om tot een redelijk uitgavenpeil te ko
men zal worden gesteund, indien de Volksvertegenwoordiging bij het doen 
van voorstellen, die tot hogere uitgaven leiden, zich een wijze beperking 
oplegt’.153

De gedachte om door middel van een reserve rekening te houden met 
onvermijdelijke tegenvallers, wees Lieftinck categorisch af. Als regel gold 
immers de compensatie-eis volgens welke begrotingsoverschrijdingen in 
principe door verlagingen tot eenzelfde bedrag moesten worden gecompen
seerd. Hij achtte dit standpunt uit psychologische overwegingen moeilijk te 
handhaven, als een reserve in de begroting beschikbaar was.

De regering onderschreef ook de opvatting van het parlement dat een 
suppletoire begroting uitzonderlijk moest blijven. Tegelijkertijd consta
teerde Lieftinck dat de Tweede Kamer weliswaar kritiek had op het hoge be
drag van ƒ424 miljoen aan extra uitgaven dat suppletoir moest worden aan
gevraagd, maar dat de Kamer niet inging op de gegeven argumentatie, zodat 
Lieftinck de conclusie trok dat de Kamer hiermee instemming betuigde.154

Lieftinck noemde in de memorie van antwoord als grote verdienste van 
het voorstel van de Algemene Rekenkamer, 'dat het zich in deze volkomen 
op de bodem van de realiteit stelt’.155 Het voorstel hield immers de erken
ning in dat het onmogelijk was steeds met de uitgaven te wachten totdat de 
suppletoire begroting door het parlement was goedgekeurd. Het was beter 
ook bij deze moeilijke aangelegenheid geen 'illusie-politiek' te voeren. 
Lieftinck voerde naar zijn mening zwaarwegende argumenten aan om het 
voorstel van de Algemene Rekenkamer toch niet te aanvaarden en alleen 
verscherpte regels voor het indienen van suppletoire begrotingen vast te 
stellen. Allereerst was er een financieel bezwaar omdat het maandelijks in
formeren extra personele en materiële uitgaven vergde. Als uitvloeisel van 
de Comptabiliteitswet lag de verantwoordelijkheid voor elke kredietope
ning in principe bij de minister van Financiën. Zou de Kamer steeds haar 
mening kunnen geven voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen, 
dan zou de bevoegdheid tot kredietopening in het geval er op de begroting 
geen geld beschikbaar was, in wezen worden verlegd van de regering naar 
de Tweede Kamer. Dit leek de regering staatsrechtelijk niet correct. Boven
dien werd het beoogde doel niet bereikt, omdat de regering ook op de perio
dieke opgaven veelal zou moeten vooruitlopen, wilde ze voortvarend 
kunnen ingrijpen in gevallen waarin zulks geboden was. Schouten was ech
ter bereid genoegen te nemen met een bericht aan het parlement dat aan de 
minister van Financiën bepaalde voorstellen waren voorgelegd om tot kre
dietopening over te gaan. Lieftinck stemde in met de opvatting van Schou
ten dat enkel de mededeling van de begrotingsoverschrijding aan de Twee
de Kamer op zich de eigen verantwoordelijkheid van de regering niet aan
tastte. De bezwaren bij Lieftinck bleven echter bestaan en richtten zich tegen 
de mogelijkheid dat de Kamer toch van de gelegenheid gebruik zou maken 
om zich over de mededelingen te beraden en haar standpunt terzake te 
bepalen, nog voordat de suppletoire begroting was ingediend.
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Een ander bezwaar gold de tijd die was gemoeid met een grondig maan
delijks of driemaandelijks debat, dat door een schriftelijke behandeling 
moest worden voorbereid. Voorts vond de regering het bezwaarlijk dat de 
behandeling van de suppletoire begroting zelf naar het tweede plan zou 
worden gedrongen. De maandelijkse of driemaandelijkse overzichten beza
ten immers formeel geen rechtskracht en zouden bovendien alleen door de 
Tweede Kamer worden behandeld. Het budgetrecht van het parlement dat 
tijdens de behandeling van de begrotingsontwerpen tot uitdrukking kwam, 
werd zo ook naar de achtergrond verdrongen.156

De afwijzende reactie van Lieftinck op het voorstel van de Algemene 
Rekenkamer ontving de Kamer eerst op het einde van het verslagjaar 1949. 
Toegevoegd werd een exemplaar van de circulaire van 25 november 1949 
van Lieftinck aan zijn collega's, die de richtlijnen bevatte ter voorkoming 
van begrotingsoverschrijdingen, zoals door Drees in de ministerraad ge
formuleerd en later door Lieftinck in de memorie van antwoord aan het 
parlement meegedeeld.

Deze zogenaamde aangescherpte richtlijnen waren volgens de Algemene 
Rekenkamer niet nieuw, maar stonden al vermeld in de circulaire van 21 
augustus 1948, die Lieftinck bij gelegenheid van de start van het kabinet- 
Drees-Van Schaik aan zijn collega's had doen toekomen. Ondanks die 
richtlijnen bleek achteraf op de eerste begroting van het nieuwe kabinet al 
een overschrijding op de GD en BGD-I van ƒ424 miljoen en op de BGD-II 
van ƒ133 miljoen. 'Het lijdt daarom naar de mening van de Algemene 
Rekenkamer geen twijfel, dat ook in de toekomst overschrijding van begro
tingskredieten zal blijven voorkomen. Het vraagstuk, hoe daarbij het bud
getrecht van de Staten-Generaal zoveel mogelijk kan worden ontzien, blijft 
derhalve actueel.'157

De veranderingen in de financiële administratie die Lieftinck na de be
vrijding had doorgevoerd, hadden een maandelijks overzicht van het be
heer tot doel, waardoor dan ook overschrijdingen van de begroting als ge
volg van voorgenomen verplichtingen aan het licht zouden komen. Het 
voorstel van de Rekenkamer behelsde niet meer dan melding van die over
schrijding, vergezeld van een toelichting, aan het parlement. Dat deze pro
cedure veel zou kosten, kwam de Algemene Rekenkamer onwaarschijnlijk 
voor. Ook het argument van de regering dat door de maandelijkse melding 
van begrotingsoverschrijdingen de bevoegdheid over de kredietopening bij 
de Tweede Kamer kwam te liggen, achtte de Algemene Rekenkamer on
juist. De bevoegdheden van het parlement werden door het voorstel niet 
verruimd; het parlement kon zich alleen eerder dan tot dan toe gebruikelijk 
was, over het regeringsbeleid uitspreken. Wel stemde de Rekenkamer in 
met het argument dat ten gevolge van haar voorstel de behandeling van de 
suppletoire begrotingen naar het tweede plan zou verhuizen. Daar stond 
echter tegenover dat het parlement eerder op de hoogte moest worden ge
steld van begrotingsoverschrijdingen.

Opmerkelijk was dat de discussie voor het parlement blijkbaar gesloten 
was. De commissie voor de rijksuitgaven in wier handen het verslag van de 
Rekenkamer was gesteld, gaf geen (verdere) reactie, terwijl ook in het voor-
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lopig verslag op de miljoenennota 1951 in het geheel niet werd gerept over 
de mogelijke uitholling van het budgetrecht als gevolg van de suppletoire 
begrotingen.158

In haar verslag over het begrotingsjaar 1950 constateerde de Algemene 
Rekenkamer dat het overleg met de minister van Financiën over de proce
dure bij begrotingsoverschrijdingen niet tot een gelijkluidende opvatting 
had geleid.159 De minister van Financiën had zich op de vlakte gehouden in 
afwachting van een definitieve reactie van het parlement op de voorstellen 
van de Rekenkamer. Die reactie bleef uit, want het parlement nam het ver
slag over 1949 zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aan.160 Het 
parlement richtte zich vooral op het concrete beleid zoals neergelegd in be
grotingen en wetsontwerpen en te weinig op de minder spectaculaire con
trole op de begrotingsuitvoering. Het accepteerde daarmee de uitholling van 
het budgetrecht omdat overschrijding van begrotingskredieten bleef voor
komen.

Besteding der tegenwaardegelden 

Inleiding

Rond de jaarwisseling van 1948 werd het economisch herstel in Europa ern
stig bedreigd door grote betalingsbalanstekorten en een gebrek aan harde 
deviezen. Met behulp van de grootscheepse Marshall-hulp kon de drei
gende financieel-economische crisis worden voorkomen. De financiële on
dersteuning, deels een schenking, deels als lening, werd in afzonderlijke bi
laterale overeenkomsten vastgelegd.161 In dergelijke overeenkomsten werd 
onder meer bepaald dat de betreffende regering een speciale rekening zou 
openen bij haar centrale bank. De staat verkocht de verkregen dollars aan 
De Nederlandsche Bank en stortte de tegenwaarde in guldens van schen
kingen op de speciale rekening. De geldhoeveelheid werd hierdoor niet ge
wijzigd. De tegenwaarde van de kwantitatief minder belangrijke leningen, 
werd rechtstreeks geboekt op de gewone rekening van de schatkist.

Door de aanvaarding van het tweede verdrag inzake intra-Europese beta
lingen en compensaties (16 oktober 1948), werd de Marshall-hulp mede ge
bruikt ter versoepeling van het Europees betalingsverkeer.162 De Ameri
kaanse hulpverlening zou dienstbaar worden gemaakt aan de onderlinge 
compensaties van vorderingen en schulden, waardoor de compensatie
mogelijkheden werden vergroot. Landen kregen bovendien trekkingsrech
ten op valuta van andere Marshall-landen, als het onderlinge betalings
verkeer na compensatie nog een tekort vertoonde. De tegenwaarde in gul
dens van deze met behulp van trekkingsrechten verkregen valuta moest 
ook op de speciale rekening bij De Nederlandsche Bank worden gestort.

De Amerikaanse steun maakte voor Nederland de financiering van de 
betalingsbalanstekorten mogelijk, zodat de broodnodige import van kapi
taalgoederen, grond- en hulpstoffen voortgang kon vinden. Importeurs 
konden de dollars bij De Nederlandsche Bank kopen ter financiering van 
het invoeroverschot, hetgeen een deflatoire werking had omdat de geld-
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hoeveelheid afnam. Deze gunstige deflatoire werking zou echter kunnen 
worden gefrustreerd door de manier waarop de Staat het saldo op de 
speciale rekening aanwendde. Van het saldo op de speciale rekening bleef 
5% beschikbaar voor de regering van de VS, bij wijze van vergoeding van 
de kosten die de VS maakten bij de uitvoering van het Marshall-plan. Het 
overblijvende deel stond ter beschikking van de Nederlandse regering. Bij 
een monetair neutrale besteding, bleef de deflatoire werking van de 
tegenwaardegelden effectief bewaard. Als voorbeeld van een dergelijke 
bestedingswijze gold een aflossing van vlottende schuld bij De Neder
landsche Bank. Bij een niet-neutrale monetaire besteding werd de deflatoire 
werking te niet gedaan door financiering van additionele Rijksuitgaven, 
waarvoor in de Rijksbegroting geen middelen gereserveerd waren. De 
Nederlandse regering was echter niet vrij in de besteding van de gelden op 
de speciale rekening. De regering kon deze gelden enkel besteden na overleg 
met en met instemming van de regering van de VS. Krachtens de overeen
komst tot economische samenwerking lieten de regeringen van de VS en 
Nederland zich bij de besluitvorming leiden 'door het aan die besteding ten 
grondslag liggende criterium van bevordering of handhaving van het in
terne monetaire en financiële evenwicht in Nederland en het stimuleren 
van productieve bedrijvigheid, van de internationale handel en de explora
tie en de ontwikkeling van nieuwe bronnen van rijkdom binnen Neder
land'.163 Bovendien had de Raad van de OEES in haar vergadering van 26 
maart 1949 het actieplan 1949-1950 aanvaard, dat een achttal principes met 
betrekking tot de uitvoering van de Marshall-hulp bevatte.164 Een van de 
afspraken was dat de deelnemende landen in 1949 vooral de nadruk zouden 
leggen op monetaire en financiële stabilisatie.

Financiering wederopbouwprojecten

Het op de tegenwaarderekening gestorte bedrag bedroeg op 1 januari 1949 
ƒ188,6 miljoen en liep op tot ƒ2.407,2 miljoen per 1 april 1951.

Tabel 2
Datum Stortingen Afboekingen 

(in min guldens)
Saldo

1 Januari 1949 188,6 0,2 188,4
1 Januari 1950 898,3 287,9 610,4
1 Januari 1951 2.257,3 939,2 1.318,1
1 April 1951 2.407,2 1.021,7 1.385,5

B ro n : Twaalfde Verslag van de Nederlandse Regering aangaande de werking van het
Europese Herstelprogramma ('s-Gravenhage 1951) p. 28.

De afboekingen vonden enerzijds plaats uit hoofde van het 5% aandeel dat 
bestemd was voor de Economic Cooperation Administration (ECA), ander
zijds was het overgrote deel een gevolg van door de ECA voor besteding 
vrijgegeven bedragen.
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Tabel 3
Maand van afboeking Begrotingsjaar Bedrag

Juli 1949 1948 ƒ240.000.000
M aart 1950 1949 ƒ274.981.106
Juli 1950 - ƒ 28.000.000
Juli 1950 1949 ƒ 30.096.500
November 1950 1950 ƒ250.039.885
Januari 1951 - f  75.000.000

ƒ898.117.491
Bron: Elfde Verslag van de Nederlandse Regering aangaande de iverking van het Europese

Herstelprogramma (’s-Gravenhage 1951) p. 44.

In de REA-vergadering van 26 januari 1949 werd beraadslaagd over de be
steding van de tegenwaardegelden. Lieftinck stelde voor om een groot deel 
van de tegenwaardegelden in de schatkist te laten vloeien. Hij wilde de fi
nanciering van nieuwe projecten losmaken van de besteding van de tegen
waardegelden omdat belangrijke projecten óók gerealiseerd moesten wor
den als er geen 'local currency' beschikbaar was. Hij wilde wel een zodanige 
presentatie dat Amerika de indruk kreeg dat de tegenwaardegelden voor 
grote projecten werden gebruikt.

Van den Brink en Mansholt bestreden deze opvatting omdat er materieel 
wel degelijk een band bestond tussen financiering en besteding van tegen
waardegelden. Als voorbeeld noemde Van den Brink het Hoogovenproject 
dat wel presentabel was maar zonder extra staatshulp niet realiseerbaar, 
omdat de begroting voor economische zaken financiering ervan niet toeliet. 
Mansholt wees op het bevolkingsprobleem; in 1960 zouden 11,5 min inwo
ners moeten worden gevoed hetgeen een zware belasting vormde voor de 
betalingsbalans, omdat er meer geïmporteerd moest worden. De inpoldering 
van de Zuidoostpolder (de ambtelijke benaming voor Flevopolder) en de 
aanwending ervan voor agrarische doeleinden was daarom erg belangrijk.

Hirschfeld deed een tussenvoorstel waardoor beide standpunten konden 
worden overbrugd. Amerika verwachtte Nederlandse voorstellen voor de 
besteding van de tegenwaardegelden, waardoor de Nederlandse economie 
zou worden versterkt. Wanneer aansprekende objecten zouden worden 
aangemeld waarvan de financiering al begonnen was, kon Lieftinck betogen 
dat het niveau van de begroting veel lager zou uitvallen, wanneer er geen 
tegenwaardegelden beschikbaar kwamen.

Drees toonde zich voorstander van schuldaflossing. Hij achtte deze optie 
voor de Verenigde Staten niet aantrekkelijk omdat zo de indruk zou kun
nen ontstaan dat met behulp van de Marshall-hulp militaire operaties in 
Indonesië werden gefinancierd. Hij steunde het voorstel van Hirschfeld dat 
ook instemming vond bij de overige leden van de REA. De regeringscom
missaris voor het EHP zou voor de beschikbare gelden tot en met eind 
maart 1949 voorstellen bij de ECA indienen waaruit moest blijken dat 
Nederland de gelden produktief zou besteden. Er zouden projecten worden 
genoemd waarvan de financiering al begonnen was. Over de beschikbare
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gelden na ultimo maart 1949 zou nader beraad plaatsvinden over de con
crete objecten, maar de gekozen gedragslijn zou grotendeels gehandhaafd 
blijven.165

Op 11 juli 1949 bereikten de Nederlandse en de Amerikaanse regering 
overeenstemming over de aanwending van ƒ240 miljoen. Het lag in de be
doeling hiermee een aantal projecten te financieren waarvoor reeds op de 
begroting 1948 machtiging was verleend. Zo was volgens Lieftinck ook hier 
sprake van een monetair neutrale besteding omdat de gelden niet werden 
aangewend ter financiering van extra uitgaven. De overeenkomst had im
mers alleen tot gevolg dat de positie van 's-Rijks schatkist verbeterde. Met 
behulp van de ƒ240 miljoen aan tegenwaardegelden werd een viertal belan
grijke wederopbouwprojecten gefinancierd. Het betrof de bouw van arbei
derswoningen onder meer in Limburg, Arnhem en Nijmegen. De weder
opbouw op Walcheren kon ter hand worden genomen. De produktiviteit in 
de landbouw zou worden bevorderd, terwijl de Zuiderzee zou worden 
drooggelegd en de Noordoostpolder in cultuur gebracht.166

Op 6 maart 1950 werd met de Amerikaanse autoriteiten overeenstem
ming bereikt over de tweede tranche aan trekkingsrechten ter waarde van 
ƒ303 m iljoen.167 Van dit bedrag werd ƒ275 miljoen monetair neutraal be
steed in de vorm van waterstaatswerken, landbouwprojecten, onderwijs en 
onderzoek, waarin reeds op de begroting 1949 was voorzien. Daarnaast werd 
ƒ28 miljoen op een niet-neutrale wijze besteed; ƒ20 miljoen voor het leggen 
van dijken om de zuidoostelijke Zuiderzeepolder, ƒ7,5 miljoen voor het 
bouwen van hotels en het bevorderen van het toerisme en ƒ0,5 miljoen 
voor technische bijstand. Voor deze ƒ28 miljoen moesten suppletoire begro
tingen worden ingediend. Zo werd het wetsontwerp-Hotelwezen als wijzi
ging ingediend op de begroting voor Economische Zaken voor 1950.168 Het 
bezoek van buitenlandse toeristen aan Nederland was een belangrijke de- 
viezenbron. De betekenis van het toerisme voor de Nederlandse economie 
werd in 1950 op ƒ58 miljoen geraamd.169 De uitbreiding van het vreemde
lingenverkeer werd belemmerd door een te geringe hotelaccomodatie, een 
gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Aangezien het bedrijfsleven niet in 
staat was herbouw en modernisering te financieren, verleende het Rijk 
steun, daartoe aangemoedigd door de ECA-autoriteiten. Een ontwikkeld ho- 
telbedrijf betekende voor Nederland een belangrijke deviezenbron. Van de 
beschikbare ƒ7,5 miljoen werd ƒ7 miljoen gebruikt voor de uitbreiding en 
modernisering van de hotelaccomodaties, terwijl ƒ0,5 miljoen beschikbaar 
kwam voor algemene en culturele toeristische propaganda.

Op 17 april 1950 verleende de regering van de Verenigde Staten toe
stemming om ƒ2,5 miljoen te besteden voor waterbouwkundige werken in 
de Biesbosch, terwijl op 22 mei voorts overeenstemming werd bereikt over 
de financiering van de uitbreiding van de Koninklijke Nederlandse Hoog
ovens en Staalfabrieken te IJmuiden, met 'local currency' tot een bedrag van 
ƒ96 miljoen.170 De afboekingen voor deze projecten zouden op verzoek van 
de ECA zoveel mogelijk gelijk oplopen met de gemaakte kosten.171

Op 30 juni 1950 ging de regering van de Verenigde Staten akkoord met de 
besteding van ƒ30 miljoen voor de financiering van een aantal projecten op
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landbouwkundig gebied waarvoor op de begroting voor 1949 al gelden wa
ren uitgetrokken. Vervolgens werd op 7 november 1950 goedkeuring ver
leend aan een aantal plannen op het terrein van verkeer en waterstaat en 
landbouw.172

Het parlement buiten spel

In de troonrede van 1949 kondigde de regering aan dat zij nauwer zou sa
menwerken met de Tweede Kamer op het terrein van het buitenlands be
leid. Enkele kamerleden meenden dat deze toezegging een bredere betekenis 
had.

In het verslag op de wijziging van de wet van 18 december 1947 tot aan
wijzing van ƒ240 miljoen aan tegenwaardegelden, ter dekking van de rijks
begroting 1948, werd door de Kamer kritiek geuit op het feit dat er geen 
voorafgaand overleg was gevoerd over de besteding van de tegenwaarde
gelden.173 Ongeveer tegelijkertijd werd soortgelijke onvrede ook geuit in 
het voorlopig verslag op de nota inzake de deviezenpositie (1202) en in het 
voorlopig verslag op hoofdstuk I van de rijksbegroting voor het dienstjaar 
195 0.174 In zijn nota naar aanleiding van het voorlopig verslag van 18 de
cember 1947, voerde Lieftinck een viertal argumenten aan ter verdedi
ging.175 Het overleg met de ECA speelde zich af in de monetaire sfeer, waar
bij vragen aan de orde kwamen als in welke omvang en in welk tempo het 
geblokkeerde geld zou worden vrijgegeven en voor welke doeleinden. Van 
essentieel belang was de invloed van de besteding op het monetaire even
wicht en de bijdrage van de projecten aan de groei van de nationale produk- 
tie. Het internationale overleg bewoog zich feitelijk uitsluitend op het ge
bied van de wetsvoorbereiding. Werd er overeenstemming bereikt dan 
leidde dit ofwel tot een wetsontwerp ter aanvulling van de Middelenwet, 
ofwel tot een suppletoire begroting als het een besteding betrof waarin op de 
begroting niet was voorzien. Uitdagend wees Lieftinck de Kamer op haar 
bevoegdheden 'zodanige wetsvoorstellen te aanvaarden dan wel te verwer
pen, respectievelijk, voor wat de Tweede Kamer betreft, te amenderen'.176 
De regering wilde vrij zijn in de onderhandelingen met de Amerikaanse 
autoriteiten. Aan het budgetrecht van de Kamer werd volgens Lieftinck niet 
getornd, omdat de onderhandelingen slechts tot doel hadden om instem
ming te verwerven om bepaalde projecten te mogen financieren uit de te
genwaardegelden. De uiteindelijke beslissing over de besteding werd door 
het parlement genomen. Kribbig voegde Lieftinck hieraan als vierde argu
ment toe, dat de onderhandelingen met de ECA een permanent karakter 
droegen zodat 'van de Regering niet kan worden verlangd, dat zij over deze 
zaak onophoudelijk ruggespraak met de Kamer of een harer organen komt 
houden'.177

Buigt Lieftinck?

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsontwerp tot aanwijzing van 
middelen ter dekking van uitgaven op de rijksbegroting 1948, dat samen
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met de Deviezennota (1202) werd behandeld, liet de gehele Kamer haar on
genoegen blijken over haar minimale rol bij de toewijzing van de tegen
waardegelden.

Hofstra wees de argumentatie van Lieftinck volledig af. Het eerste argu
ment dat het overleg zich afspeelde in de monetaire sfeer zou eerder een ar
gument kunnen vormen ter rechtvaardiging van voorafgaand overleg, 
omdat monetaire vraagstukken tot de belangrijkste vragen van deze tijd 
behoorden. Lieftincks tweede argument voor de weigering van voorover
leg, namelijk dat de gehele procedure van internationaal overleg zich be
woog op het terrein van wetsvoorbereiding, waarvan het initiatief bij de re
gering behoorde te liggen, deed volgens Hofstra onvoldoende recht aan de 
veranderende verhoudingen. 'Deze scherpe scheiding tussen regeren, wets
voorbereiding, wetsuitvoering, deze scherpe scheiding dus tussen uitvoe
rende macht en wetgevende macht, is een anachronisme geworden in een 
tijd, waarin een belangrijk deel van de nationale wetgeving zich op interna
tionaal niveau afspeelt.'178 Het betrof naar zijn mening een organisatiepro
bleem en een probleem van de verhouding regering-parlement. 'Hoe men 
dit ook wil oplossen, vast staat, dat hier in ieder geval óók een taak voor de 
Kamers ligt.'179 Voorafgaand overleg met het parlement beroofde de rege
ring bovendien niet van haar vrijheid in de onderhandelingen. Uit een 
dergelijk overleg met het parlement kon blijken hoe de verhoudingen la
gen. Handelde de regering conform de opvattingen van het parlement, dan 
wist ze zich gesteund en gesterkt bij de feitelijke onderhandelingen. Han
delde de regering daarentegen anders dan het parlement voor wenselijk 
hield, dan deed ze dat voor eigen verantwoordelijkheid. Het verschil van 
mening zou dan worden uitgevochten tijdens de behandeling van het 
wetsontwerp dat de regering na de onderhandelingen aan het parlement 
aanbood. Hofstra wees Lieftinck terecht over diens opvatting dat de regering 
op praktische gronden niet onophoudelijk overleg kon plegen met het par
lement. Naar zijn mening betrof het hier geen reëel argument, integendeel: 
de 'woorden "onophoudelijk" en "komt" hadden er naar mijn mening be
ter uit kunnen blijven. Zij geven even de suggestie: Gij moet mij niet steeds 
lastig vallen!'180

Ook Van de Wetering was van mening dat de minister in elk geval de 
vaste commissie voor de handelspolitiek bij de besteding van de Marshall
hulp zou moeten betrekken. Lieftinck moest zich niet verschuilen achter 
Amerika met zijn stelling dat Amerika een beslissende stem had bij de be
steding. 'Laat de Minister zijn suggesties in de Kamer dan wel in de 
Kamercommissie brengen en zich niet verzetten en zodoende het recht van 
de Volksvertegenwoordiging in het geding brengen.'181 M.M.A.A. Janssen 
(KVP) en Welter (KNP) ondersteunden de afwijzende reactie van Hofstra. 
Janssen betwistte de stelling van Lieftinck dat het parlement vrij was om 
een wetsvoorstel te verwerpen en eventueel in de Tweede Kamer te amen
deren. 'Ligt deze aangelegenheid wellicht niet volkenrechtelijk en staats
rechtelijk, maar toch feitelijk naar aard en gelijkenis in het vlak van de in
ternationale verdragen, dan is toch praktisch de mogelijkheid tot amende
ment voor de Kamer nihil.'182 Ook Welter vermocht niet in te zien welk
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bezwaar er bestond tegen inschakeling van de commissie voor de handels
politiek bij de voorbereiding van het overleg met Amerika over een beste
dingsplan.

Vooral de voorzitter van de commissie voor de handelspolitiek, 
Schouten, kwam het onbegrijpelijk voor dat de regering elk voorafgaand 
overleg over de besteding afwees. Tijdens de algemene financiële beschou
wingen van eind 1949 had hij hierover ook al zijn ergernis gespuid. 'Wat 
beleven wij hier nu, Mijnheer de Voorzitter? De Regering spreekt uit en ter 
na over deze Hoge Vergadering. Zij zegt, dat zij prijs stelt op het plegen van 
gemeen overleg met de Staten-Generaal en dat zij, waar zij dat heeft nagela
ten (...) bereid is mede te werken aan een verbetering daarvan, maar zodra 
het over belangrijke concrete aangelegenheden gaat, trekt zeer in het bij
zonder de Minister van Financiën zich in zijn isolement dat soms gelijke
nis vertoont met een bomvrije kazemat, terug.'183 Schouten hechtte geen 
geloof aan de stelling van de minister dat de Kamer hem altijd kon terug
fluiten. Dat zou betekenen dat de Kamer de regering verplichtte opnieuw 
met Amerika te gaan onderhandelen om zo aan de wensen van de Kamer 
tegemoet te komen. 'Dat is toch geen figuur.'184 Daarmee zou de Kamer een 
beslissing nemen die de positie van de regering in het internationale over
leg verzwakte. De regering van haar kant zou dan eerder geneigd zijn de 
Kamer onder druk te zetten het wetsontwerp toch te aanvaarden omdat het 
de resultante vormde van internationaal overleg. 'Ik zwijg nu maar van de 
mogelijkheid, Mijnheer de Voorzitter, dat in zulke gevallen nog zwaarder 
geschut zou kunnen worden gebruikt,'185 Bij de bespreking van de Devie
zennota en de wijziging van de wet van 18 december 1947, voegde hij daar 
nog aan toe dat er op dit punt een verschil van inzicht bestond tussen 
regering en parlement. Hij vermocht niet in te zien welk bezwaar er tegen 
bestond als de regering de algemene gedragslijn bij haar onderhandelingen 
aan het parlement kenbaar maakte. Hij verweet Lieftinck dat de Kamer ern
stig werd belemmerd bij de uitvoering van haar taak. Het kwam Schouten 
onbegrijpelijk voor dat de regering zich bij de algemene financiële beschou
wingen beriep op de monetair-financiële aspecten van de belasting- en 
uitgavenpolitiek, terwijl zij anderzijds geen overleg duldde over de beste
ding van de tegenwaardegelden, welke ook grote monetaire consequenties 
had. De argumenten van de regering bestempelde Schouten als 'niet over
tuigend, (zij) zijn zwak of onjuist, en kunnen niet afdoende worden ge
noem d'.186 De gehanteerde procedure betekende ook een miskenning van 
de overeenstemming tussen regering en parlement over de wenselijkheid 
van meer overleg over buitenlandse aangelegenheden. 'Voor de variatie 
komt nu de Minister van Financiën ons vertellen: Met die opvatting ben ik 
het in het algemeen wel eens, maar niet voor wat de onderwerpelijke aan
gelegenheid betreft. Dit mag merkwaardig worden genoemd, om de een
voudige reden, dat wij bij het vraagstuk van de besteding van de tegen
waarde van de Marshall-schenkingen zeker niet voor zulke moeilijkheden 
staan met betrekking tot het overleg, waarvoor sommige andere buiten
landse aangelegenheden zowel de Regering als de Kamer plaatsen.'187 
Schouten kwam tot de conclusie dat het standpunt van de regering wel
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verheldering bracht, 'maar dan is het volstrekt teleurstellend; dan blijkt 
daaruit een volharding in het afwijzen van elk voorafgaand overleg, welke, 
naar mijn mening, een betere zaak waardig is'.188 Hij voelde zich in zijn 
opvatting gesterkt omdat alle sprekers zich in deze zin hadden uitgelaten.

Tijdens de algemene beraadslagingen over de begroting voor 1950 hand
haafde Lieftinck zijn eerder ingenomen standpunt. De regering bleef van 
mening dat het hier een vorm van internationaal overleg betrof dat de re
gering niet met gebonden handen wenste te voeren. Het totstandbrengen 
van overeenkomsten en verdragen met het buitenland was volgens 
Lieftinck grondwettelijk aan de regering voorbehouden. Naar de opvatting 
van Schouten was dit beroep op de Grondwet niet zinvol. In termen van de 
Grondwet was hier geen sprake van een verdrag maar van een overeen
komst. Het verschil bestond hierin dat bij een overeenkomst de regering al
leen de plicht had tot mededeling aan het parlement maar voor het overige 
volledig vrij was. Dit was echter formalistisch geredeneerd en Schouten 
kon het zich dan ook niet voorstellen dat men van mening kon zijn dat de 
regering voor een bedrag van ƒ2 k ƒ3 miljard volkomen vrij was in de 
besteding. Hij ontkende 'ten stelligste, dat het hier zó staat, dat de Regering, 
hetzij formeel, hetzij materieel, in strijd met de Grondwet zou handelen, 
wanneer zij overleg ging plegen met de Kamer omtrent de besteding van de 
hier in het geding zijnde Marshall-hulp'.189

In zijn reactie in tweede termijn probeerde Lieftinck om de hete brei heen 
te draaien. Een overeenkomst gaf inderdaad een minder stringente plicht 
tot overleg. Hij was het eens met de stelling van Schouten dat deze vorm
kwestie er niet toe mocht leiden dat de regering vrij was in de besteding. Dat 
kon ook niet omdat de uitgaven eerst werden gedaan na de gebruikelijke 
autorisatie van de begroting door het parlement. Na een interruptie van 
Schouten die Lieftinck weer in het rechte spoor deed terugkeren, verklaarde 
deze laatste opnieuw niet met vooraf gebonden handen de onderhandelin
gen met de regering van de Verenigde Staten aan te zullen gaan.190

In zijn reactie op de nota inzake de deviezenpositie en de wijziging van 
de wet van 18 december 1947 kwam Lieftinck de Kamer echter wel deels te
gemoet, zonder overigens principieel van standpunt te veranderen. Hij 
greep daartoe de mogelijkheid aan die Schouten hem bood om op een lijn 
te komen met het parlement. Deze had immers betoogd dat de Kamer de 
vrijheid van de regering niet wenste aan te tasten, maar dat overleg nood
zakelijk was over algemene gezichtspunten met betrekking tot de besteding 
van de 'local currency'. Lieftinck verklaarde zich bereid 'op korte termijn 
met de Commissie voor de Handelspolitiek in overleg te treden over de 
vraag, op welke wijze nu het best aan de wens der Kamer, zo geformuleerd, 
zou kunnen worden tegemoetgekomen'.191

Duel Lieftinck-Schout en

Het overleg met de commissie voor de handelspolitiek van 28 maart 1950 
leidde niet tot resultaten en was in feite een herhaling van zetten. Lieftinck 
bleef bereid tot het voeren van overleg met de commissie, maar hield be-
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zwaren tegen een openbare beraadslaging zolang de besprekingen met de 
ECA nog niet waren afgerond. 'Bij een openbare beraadslaging zouden din
gen kunnen worden gezegd, welke een vlot verloop van de besprekingen 
zouden kunnen schaden.'192 Een deel van de Kamer bleef van mening dat 
de regering in een plenaire vergadering haar inzichten en beleidsvoorne
mens moest uiteenzetten onder voorbehoud van aanpassingen als gevolg 
van besprekingen met de ECA. De commissie rapporteerde de Kamer dat 
het gevoerde overleg niet tot eenstemmigheid tussen regering en parlement 
had geleid.

Tijdens de behandeling van het verslag van de commissie voor de han
delspolitiek op 10 mei 1950, bleef Schouten benadrukken dat de Kamer de 
algemene gedragslijn behoorde te kennen met betrekking tot de besteding 
van de tegenwaardegelden. Lieftinck bleek slechts tot halfslachtig overleg 
bereid. De regering had volgens Schouten zelf wel een algemeen oordeel, 
maar dat 'oordeel dient (...) steeds in sterke mate op de zich op een bepaald 
m oment voordoende concrete omstandigheden te zijn afgestem d'.193 
Schouten trok dan ook de conclusie dat als de regering al een oordeel had, 
zij niet bereid was dit oordeel aan de Kamer of de commissie mee te delen. 
Schouten wees hierbij op de grote invloed van de Marshall-hulp op het fi
nanciële beleid en de belastingpolitiek. 'Het zou mijns inziens een omwen
teling van ons Staatsrecht zijn, als de Regering de medewerking vroeg voor 
een beleid, dat de Kamer niet kan overzien. Het zou een omwenteling van 
ons Staatsrecht zijn, als de Regering er bij de Kamer op aandrong gelden te 
voteren, waarvan de Kamer niet weet of zij nodig zijn.'194

W.J. Droesen (KVP) vond weliswaar dat Schouten principieel gelijk had 
maar meende dat het zeer bijzondere karakter van de besprekingen een 
openbare behandeling ongewenst maakte. Hij vond dat de besteding van de 
tegenwaarde-gelden goeddeels afhankelijk was van de voorkeur van de 
Amerikaanse regering. 'Alles nu wat het risico in zich zou dragen de aan
gename sfeer dier besprekingen te schaden, moet naar mijn mening vol
strekt worden vermeden,'195 Hij steunde het voorstel tot overleg met de 
commissie dat echter wel breed moest zijn opgezet, in die zin dat ook wen
sen van de commissie ten aanzien van nieuwe objecten en prioriteitsvoor- 
keuren op een bereidwillig oor van de minister zouden kunnen rekenen.

G.M. Nederhorst (PvdA) sloot zich in grote lijnen aan bij het standpunt 
van Droesen. Hij bleef weliswaar voorstander van een zo volledig mogelijk 
overleg, maar stelde zich de vraag hoe dit praktisch het beste tot zijn recht 
kon komen. Hij achtte het middel dat Schouten daartoe aanbeval erger dan 
de kwaal. Een (uitgebreide) commissie voor de handelspolitiek, gaf de rege
ring de gelegenheid de leden zo uitgebreid mogelijk te informeren. Met 
deze opstelling nuanceerden Droesen en Nederhorst het eerder ingenomen 
standpunt van hun fractiegenoten Janssen en Hofstra.

J.J.R. Schmal (CHU) wenste vast te houden aan het standpunt van 
Schouten. Hij hekelde Nederhorst dmdat deze had gezegd dat volledige 
openbaarheid een middel zou zijn dat erger dan de kwaal was. Hij werd 
hierin bijgevallen door Hoogcarspel. Volgens hem wenste Nederhorst de 
Kamer geheel buiten dit onderwerp te houden. Nederland had maar te ac-
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cepteren wat Lieftinck overeenkwam met de Amerikaanse autoriteiten. 'Dit 
wil in het wezen van de zaak zeggen, dat de Amerikaanse autoriteiten be
slissen over datgene, wat er althans met het grootste gedeelte van deze gel
den zal moeten geschieden. Zij zullen praktisch beslissen of de gelden zul
len worden gebruikt voor agrarische doeleinden, voor militaire doeleinden, 
voor industriële doeleinden, voor consumptieve doeleinden, dus voor 
huizenbouw, die geen investering vertegenwoordigt. Dat alles wordt dus 
bepaald door de Amerikaanse autoriteiten en niet door de Kamer, niet door 
het Nederlandse volk.'196

H.A. Korthals (VVD) had in het debat geen argumenten gehoord die zich 
verzetten tegen een openbare behandeling. Hij waarschuwde tegen het 
steeds vaker inschakelen van kamercommissies om zo de zaken binnens
kamers af te doen. Hij zag daarin een gevaar voor het functioneren van de 
democratie, want er heerste bij het Nederlandse volk 'het gevoel, dat het 
Parlement met betrekking tot zaken, waarbij internationaal overleg nodig 
is, al niet heel veel kan doen. Ik wil wel zeggen, dat wij met betrekking tot 
deze zaken bijna niet anders kunnen doen in het Parlement dan volgen, 
wat door de Regering en de ambtenaren is overeengekomen.'197

Lieftinck bleef hardnekkig bij zijn opvatting dat hij de onderhandelingen 
niet wenste te voeren met gebonden handen. De discussies beperkten zich 
volgens Lieftinck voornamelijk tot procedurevragen. Tot twee keer toe was 
door de regering het resultaat van de onderhandelingen aan het parlement 
voorgelegd. Het parlement had daarin geen aanleiding gevonden om de re
gering ter verantwoording te roepen. Lieftinck wees er voorts op dat bij 
handelspolitieke onderhandelingen ook nooit voorafgaand overleg met het 
parlement was gevoerd over de uitgangspositie die de delegatie innam en 
de grenzen die bij die onderhandelingen in acht moesten worden genomen. 
De besteding van tegenwaardegelden had niets te maken met budget- of met 
belastingpolitiek. 'Ik moet hier openhartig zeggen, dat de keuze van objec
ten, die voor de financiering uit de tegenwaarde van de Marshall-hulp wor
den aangewezen, in sterke mate wordt beïnvloed door de voorkeur, die van 
de Amerikaanse zijde bestaat in zake de medewerking, door haar verleend 
aan de wederopbouw van ons land.'198 Wanneer er objecten waren aange
wezen, had dit tot gevolg dat het geblokkeerde geld werd gedeblokkeerd en 
de kaspositie van de staat verruimd. Hij was het niet eens met de opvatting 
van Schouten dat een oordeel over de begrotings- of over de belastingpoli
tiek niet mogelijk was zolang er geen duidelijkheid bestond over de beste
ding van de Marshall-hulp. Of de objecten stonden op de begroting zodat de 
kamer daarin medezeggenschap had, ofwel het betrof objecten die niet op de 
begroting stonden en waarvoor een suppletoire begroting moest worden in
gediend, of het betekende alleen een versteviging van de kaspositie van de 
Staat 'en dan behoeft dit - mag dit zelfs - geen invloed hebben op de budget
taire politiek en de belastingpolitiek'.199 Wanneer die kaspositie het toeliet 
had de regering altijd de weg bewandeld van vervroegde aflossing.

Schouten liet zich evenwel niet overtuigen. Hij bleef van opvatting dat 
de Kamer recht had op vooroverleg. Hij vroeg zich af welk schade de rege
ring wel vreesde van een dergelijk overleg. De vergelijking met de han-
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delspolitiek waarnaar Lieftinck had verwezen, ging in zoverre mank dat de 
minister van Economische Zaken wel bereid was tot overleg over de grond
slagen van de handelspolitiek. Uit de resultaten bleek dan later in hoeverre 
deze pasten in het kader van de algemene grondslagen. Schouten had zich 
vooral verbaasd over de opvatting van Lieftinck dat de besteding van de te
genwaardegelden geen invloed had op de financiële en de belastingpolitiek. 
Er waren zeker kamerleden geweest die tegen een verhoging van belastin
gen hadden gestemd als men had geweten dat gewone uitgaven uit de 
Marshall-hulp werden gedekt. De Kamer had dan bij de begrotingsbespre
king voor 1951 de plicht de regering mee te delen: 'Wij kunnen hierover 
eerst met u van gedachten wisselen, nadat u ons hebt meegedeeld, wat gij 
van plan zijt uit de besteding van de Marshall-hulp aan de middelen van 
1951 ten goede te doen komen.'200 'Dit is toch in confesso en het is voor mij 
eenvoudig onbegrijpelijk, dat deze Minister van Financiën, die toch een 
zeer bekwaam man is en die zijn zaken kent, dit tegenspreekt. Ik ben ook 
om deze reden van oordeel, dat hij door halsstarrig vol te houden, dat de 
zaak wordt geschaad, wanneer hierover overleg gepleegd wordt met de 
Kamer, moeilijkheden op zijn eigen weg legt.'201 Schouten had nog over
wogen een kameruitspraak te vragen, maar zag daarvan af omdat deze 
kansloos was, gegeven de opstelling van KVP en PvdA.

Van de Kieft spot met 'zwartkijker' Pollema

In de Eerste Kamer werd de verstoring van het budgettaire evenwicht nog 
eens nadrukkelijk belicht. Zo constateerde Pollema (CHU) dat deze begro
ting geen mijlpaal werd in het financiële herstel van Nederland mede als 
gevolg van de devaluatie. Hij was onder de indruk geraakt van de sombere 
woorden van Lieftinck tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer 
waarin deze budgettair een zeer moeilijk 1950 voorspelde. 'Wanneer wij in 
aanmerking nemen, dat het algemeen belang vereist, met name bij onze fi
nanciële beschouwingen, een zekere soberheid van uitdrukking, dan nog 
des te meer moet ons deze ministeriële pessimistische visie treffen, want de 
toestand van ’s lands financiën moet wel uitermate slecht zijn, wanneer de 
Minister zegt grote zorg te hebben, zowel voor het budgettair als voor het 
m onetair evenw icht.'202 Als de politiek van Lieftinck niet lukte, was de 
wedloop van lonen en prijzen in het nadeel van de loontrekkers beslecht, 
terwijl de sociale rust evenmin bewaard zou blijven. Het financiële beeld 
overziende kon hij zich de zorgen van Lieftinck dan ook goed voorstellen: 
'Wij leven financieel inderdaad op een vulkaan, des te gevaarlijker, omdat 
de grote massa er zich vrijwel niets van aantrekt en ook de meer ontwik
kelde burgerij schijnt te menen dat wij er financieel nog wel aardig voor
staan. "Minister Lieftinck klaart het dan toch maar netjes", dat is de alge
mene toon; wie daaruit valt, is een zwartkijker en een bediller.'203

L.F.H. Regout (KVP) zag de financiële situatie toch wel wat gunstiger dan 
Pollema. Hij wees daartoe op de sedert 1947 ingetreden daling van de natio
nale schuld en het toenemend nationaal vermogen. Ook Regout was er zich 
van bewust dat er van ons volk nog veel offers zouden worden gevraagd,
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maar hij gaf uiting aan zijn optimisme, 'omdat ik meen, dat men, zoals ook 
in de rede van de vorige spreker te horen was, wel eens te veel in mineur 
spreekt over de toekomst van ons land. Een gezond optimisme is een grote 
kracht, er zijn daartoe ook gegronde redenen.'204 Ook N.A. Molenaar (VVD) 
was ervan overtuigd dat Nederland er nog lang niet was, maar hij vond ook 
dat Pollema een te pessimistisch beeld schetste.

Van de Kieft, fractievoorzitter van de PvdA, verkeerde in dubio of het nu 
goed of slecht met de Nederlandse economie was gesteld. Ter adstructie 
haalde hij een brief van 18 mei 1946 aan, gericht aan de minister van 
Financiën. Die brief schetste een buitengewoon somber beeld van de finan- 
cieel-economische situatie van Nederland en eindigde met het voorstel de 
Nederlandse staatsschuld enkel te erkennen voor het bedrag van die schuld 
van voor de oorlog, omgerekend naar de waarde van een gulden in 1946. De 
eerste ondertekenaar van die brief was Van den Brink, de minister van 
Economische Zaken in het kabinet-Drees-Van Schaik. 'Het doet mij buiten
gewoon veel genoegen, dat deze jonge professor sindsdien in een veel op
timistischer gezelschap verzeild is geraakt; zijn collega's in de Regering heb
ben blijkbaar zo'n stimulerende invloed op hem gehad, dat tegenwoordig 
de stukken, die van zijn handtekening voorzien zijn, een veel optimisti
scher geest ademen en van een veel groter vertrouwen doortrokken zijn. 
Het is voor deze jonge bewindsman goed, dat hij zich bijtijds onttrokken 
heeft aan zijn pessimistische collega’s en binnengestapt is in een vrolijker 
gezelschap. Het is bovendien niet onpleizierig te bemerken, dat er een ze
kere gerechtigheid is in de geschiedenis. Nu hij Minister is, wordt hij op 
zijn beurt bestookt door adressen van professoren, die hem vertellen, dat 
hij op de verkeerde weg is; zelfs met zijn veertienen rukken zij op hem aan, 
zoals bij de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie geschied is, om hem mede 
te delen, dat hij van de dwalingen zijns weegs moet terugkeren.'205

Stikker had tijdens de algemene financiële beschouwingen voor 1948 een 
felle aanval gedaan op de gevoerde financiële politiek, zo zelfs dat Van de 
Kieft had zitten 'rillen en beven'.206 'Is het niet wonderlijk, dat ook deze 
Minister, nadat hij in het vrolijke gezelschap van de Regering terechtgeko
men is, een totaal andere toon aanslaat? Er gaat van de Regering blijkbaar 
een optimisme uit, dat zelfs de zwaarste pessimist aantast. Ik vraag mij af of 
wij de heer Pollema niet eens enige tijd in het Ministerie zouden plaatsen 
om te zien of dat niet zou helpen.'207

W. Rip (ARP) toonde waardering voor de ijver, werklust en deskundig
heid van de minister. Hoewel er bij zijn fractie bedenkingen leefden tegen 
het gevoerde beleid, bezwaarde het Rip deze uit te spreken in de wetenschap 
dat het moeilijk was bruikbare alternatieven voor te stellen. De minister 
leefde in de gedachten van de ARP-fractie niet voort 'als de goede Sint, die 
iedereen verrast met cadeautjes en presentjes, maar toch ook niet als de 
roetzwarte knecht van de goede heilige. Het komt meer voor dat de zwarte 
helper toch niet helemaal zwart is. De witte plekken ontbreken ook niet bij 
deze Minister, noch in werkelijke, noch in figuurlijke zin. Brandschoon is 
hij echter niet!'208
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Lieftinck onderstreepte in zijn beschouwingen dat er inderdaad niet veel 
bruikbare alternatieven waren voor het gevoerde beleid. Hij memoreerde 
dat aan de vooravond van de devaluatie binnenlands het monetair even
wicht was bereikt, hetgeen nog niet gold voor het externe evenwicht, ge
tuige het betalingsbalanstekort. Dat het herstel van het interne monetaire 
evenwicht niet eenvoudig was geweest, adstrueerde Lieftinck met een op
somming van inflatoire krachten waartegen na de geldzuivering moest 
worden opgebokst. Hij refereerde aan het grote oorlogsherstelprogramma 
dat in de jaren 1946 en 1947 op gang kwam, de ongunstige ontwikkeling op 
het gebied van de wereldmarktprijzen, met name van grondstoffen en le
vensmiddelen, die kostbare beschermende maatregelen voor het loon- en 
prijspeil noodzakelijk maakten. Voorts moest de grote militaire inspanning 
voor Indonesië worden gefinancierd, terwijl kredietverlening aan dat land 
honderden miljoenen per jaar vergde. Dat desondanks een scherpe inflatie 
achterwege bleef, viel toe te schrijven aan de toenemende produktie, aan de 
buitenlandse kredietverlening, aan bijzondere heffingen, de invordering 
van achterstallige belastingen en de zware belastingdruk.209 Sedert 1948 bleef 
de geldhoeveelheid nagenoeg constant en in de loop van 1949 tekenden 
zich zelfs lichte deflatoire tendensen af. Deze ontwikkeling was vooral een 
gevolg van het dalende begrotingstekort en de deflatoire werking van de 
Marshall-hulp. Lieftinck ontkende dat Nederland op het moment van de 
devaluatie wat betreft het binnenlands monetaire evenwicht nog in pro
blemen verkeerde. Integendeel, de begroting voor 1950 was bij de indiening 
er van, wat de Gewone Dienst, de Buitengewone Dienst I en het Landbouw- 
Egalisatiefonds betreft, sluitend; het tekort op de Buitengewone Dienst II 
was monetair allerminst onrustbarend. De invloed daarvan samen met die 
van de voorgenomen verdere kredietverlening aan Indonesië zou zeker 
ruimschoots gecompenseerd zijn door de deflatoire invloed van de Mar
shall-hulp.

Wat betreft het externe evenwicht was Nederland op het moment van 
devaluatie een heel eind gevorderd, waarbij hij niet ontkende dat toevallige 
factoren zoals de gunstige oogst, de ontwikkeling in 1949 positief hadden be
ïnvloed.

Slotbeschouwing
V

In zijn bijdrage aan de algemene financiële beschouwingen voor het dienst
jaar 1949 gaf fractieleider Pollema (CHU) een terugblik op het beleid van 
Lieftinck. Gedurende zijn eerste ambtsperiode lag de nadruk op de mone
taire sanering, die als geslaagd kon worden beschouwd omdat ze gepaard 
ging met beheersing van loon- en prijspeil, huren en rente. Als minister in 
het kabinet-Beel had Lieftinck zich de budgettaire sanering ten doel gesteld.
Zijn beleid terzake had bij de Kamer een gematigd optimisme teweeg ge
bracht. Pollema kwam tot de conclusie dat de financiële chaos direct na de 
Tweede Wereldoorlog overwonnen was 'en er is een behoorlijke basis ge
legd tot innerlijke versterking van de financiële structuur van de Staat en 
van de volkshuishouding'.210 In de derde ambtsperiode van Lieftinck zou
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de na druk op de verbetering van de betalingsbalans moeten liggen, volgens 
Pollema 'de Achilleshiel van onze volkshuishouding’.

Lieftinck stemde in met de beschouwingen van Pollema. Hij voegde er 
wel aan toe dat handhaving van het monetaire evenwicht en de verdere 
voltooiing van het budgettaire evenwicht onderwerpen van aanhoudende 
staatszorg bleven. Het streven naar evenwicht op de betalingsbalans was een 
vraagstuk van algemene economische politiek en van structuur- en han
delspolitiek. Versterking van de economische structuur was vereist om er 
zo voor te kunnen zorgen, dat Nederland na de Marshall-hulp weer op ei
gen benen kon staan. De koers moest gericht zijn op vermindering van de 
dollar-import en vermeerdering van de export naar de dollargebieden. 
Gunstig was de verdergaande Europese samenwerking die er toe kon leiden 
dat de dollarschaarste werd overwonnen.211 Lieftinck onderschreef zo de 
gevleugelde woorden van de president van De Nederlandsche Bank in zijn 
verslag over 1948: 'Zonder evenwichtige financiën geen monetair even
wicht, zonder monetair evenwicht geen betalingsbalansevenwicht, zonder 
betalingsbalansevenwicht geen levensvatbaarheid.'212

Lieftinck slaagde er echter niet in de begroting afdoende te beheersen. 
Tijdens de uitvoering van de begroting bleek er sprake te zijn van aanzien
lijke begrotingsoverschrijdingen.

Tabel 4
Gewone Dienst en Buitengewone Dienst I (min, guldens)

dienst uitgaven middelen begrotingssaldo saldo rekening

jaar begroting rekening begroting rekening begroting LEF to taal rekening LEF totaal

1948 3518 4148 2792 4091* -726 -498 -1224 -57 -468 -525

1949 3238 3808 3232 4964* -6 -227 -233 1156 -266 890

1950 3687 3753 3556 4926* -131 -236 -367 1173 -223 950

1951 3607 4128 3690 5560* 83 -200 -117 1432 -143 1289

1952 4297 4307 4711 6373* 414 -110 304 2066 -67 1999
* Hierin zit begrepen voor 1948 ƒ240 min, voor 1949 ƒ305 min en voor 1950 ƒ279 min, voor 1951 ƒ203 min en

voor 1952 ƒ827 min aan tegenwaardegelden.
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Tabel 5
Buitengewone Dienst II (min, guldens)

dienst uitgaven middelen saldi

jaar begroting rekening begroting rekening begroting rekening

1948 473 546 50 208 -423 -338

1949 381 391 71 140 -310 -251

1950 599 982 185 436 -414 -546

1951 635 12% 232 301 -403 -995

1952 843 1214 272 275 -571 -939

Tabel 6
Saldo gehele dienst

begrotingssaldo rekeningsaldo

1948 -1647 -863

1949 - 543 639
1950 - 781 404

1951 - 520 294
1952 - 267 1060

Bron: H TK  1951-1952, Bijl. A, 2300, Nota betreffende de toestand van 's-Rijksfinanciën, Bijl. 
K. Overzicht van de diensten 1940 tot en met 1950, p. 24; HTK  1953-954, Bijl. 3200, Nota 
betreffende toestand van 's-Rijks financiën, Bijl. 10, Overzicht van de middelen ten 
bate van de diensten 1947 tot en met 1954, p. 31; H TK  1960-1961, Bijl. 6100, Nota betref
fende de toestand van ’s-Rijksfinanciën, bijl. 4, p. 12.

Dat de uitgaven achteraf sterker gestegen waren dan begroot, was volgens 
Lieftinck deels het gevolg van het feit dat in deze periode nog moeilijk 
nauwkeurige ramingen konden worden opgesteld. Veel uitgaven voor de 
wederopbouw bezaten een 'camel-nose'. De financiële toestand werd sterk 
beïnvloed door de perikelen in Indonesië. Ook financieel-technische facto
ren speelden een rol. Voor zover uitgaven niet ten laste van een bepaald 
dienstjaar konden worden gebracht en ook niet via suppletoire begrotingen 
naar een volgend dienstjaar konden worden overgeheveld, werden deze 
achteraf alsnog onder de afgesloten dienstjaren verantwoord. Voorts vond 
er een zekere overloop van uitgaven plaats, waardoor de uitgaven over 
1946 bij de raming achterbleven terwijl de uitgaven voor 1948 en 1949 mede 
daardoor de raming hadden overtroffen. De financiële gevolgen van de de
valuatie zorgden ervoor dat zowel de inkomsten als de uitgaven met ƒ300 
miljoen stegen.

In het parlement werd terecht geklaagd over de geringe betekenis van de 
begrotingsdebatten. Achteraf moesten de cijfers in aanzienlijke mate wor
den bijgesteld, zodat de discussies ten dele op drijfzand hadden berust. De 
begrotingsoverschrijdingen waren des te opmerkelijker omdat Lieftinck er 
prat op ging dat hij elke begroting, post voor post, naliep. Hij wekte hiermee 
de suggestie dat hij de staatsfinanciën onder controle had.

Het meest opvallend, vergeleken met de begrote bedragen, waren de sterk 
gestegen inkomsten. Samen met de tegenwaardegelden bleken de middelen 
over de onderzochte periode uiteindelijk 45% hoger te zijn dan begroot. Het
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lijkt onbetwistbaar, dat de debatten over het dekkingsplan een andere wen
ding hadden genomen wanneer de kamerleden de feitelijke ontwikkeling 
van de belastingmiddelen in hun beschouwingen hadden betrokken. Dat 
had gekund omdat de meevallers in de middelensfeer al tijdens de kabi
netsperiode in de cijfers zichtbaar werden.

Zo bleek uit de begroting-1951 dat de realisatiecijfers van de begroting- 
1949 liefst ƒ660 miljoen meevielen.213 Ook in de voorafgaande jaren waren 
de rekeningscijfers steeds aanmerkelijk beter dan de begrotingscijfers. Voor 
de begroting 1950 gold hetzelfde beeld; bij de indiening omvatte ze een to- 
taaltekort van ƒ781 miljoen om al in de begroting 1952 van september 1951, 
te verbeteren tot een positief saldo van ƒ375 miljoen inclusief de tegen
waardegelden, een totale verbetering van maar liefst ƒ1,2 miljard.214

Dat de inkomsten en dan vooral de belastingmiddelen ruimer vloeiden 
dan verwacht, werd volgens Lieftinck op de eerste plaats veroorzaakt door 
het ontbreken van een juiste basis voor de ramingen ten gevolge van een 
achterstand in de aanslagregeling. Bij de ramingen kon ook onvoldoende 
rekening worden gehouden met de loon- en prijsfluctuaties als gevolg van 
de devaluatie en de Korea-crisis. Voorts werd in de begroting geen rekening 
gehouden met het inhalen van de achterstand in de belastinginning die uit
eindelijk wel in de rekening over het betreffende jaar werd verantwoord. 
Dit gold ook voor de tariefwijzigingen in de belastingheffing. Voor wat be
treft de niet-belastingmiddelen speelde een belangrijke rol het ter beschik
king komen van een gedeelte van het saldo op de tegenwaarderekening.

C.A. van den Beid, oud-directeur van het CPB heeft onderzoek gedaan 
naar de gevoerde conjunctuurpolitiek rond de jaren vijftig. Hij voerde dit 
onderzoek uit met behulp van de impuls-analyse waarmee de verandering 
in de economische ontwikkeling kan worden onderzocht, op grond van een 
wijziging in de belastingtarieven en overheidsuitgaven. Zijn conclusie 
luidde dat het gevoerde overheidsbeleid pro-cyclisch uitwerkte,215 terwijl 
een anti-cyclische politiek geboden was in de bestaande hoogconjunctuur. 
J.L. van Zanden en R.T. Griffiths spreken dan ook van een mythe, als zou 
de overheid door haar actieve anti-cyclische politiek de gunstige ontwikke
ling van de economie hebben bevorderd.216 Hierbij moet echter worden 
aangetekend dat de denkbeelden van Keynes politiek wel werden onder
schreven gedurende de onderzochte periode, maar niet toegepast konden 
worden. Volgens Lieftinck betekende een te sterke afremming van de over
heidsuitgaven dat de economische ontwikkeling structureel werd ge
frustreerd, terwijl de sociale gevolgen onverantwoord zouden zijn. Deze 
opvatting werd in het parlement in grote lijnen onderschreven.

Toch was de tijd van het kabinet-Drees-Van Schaik rijp voor een slag
vaardige begrotingspolitiek, begunstigd als deze werd door de consensus 
van zowel overheid als werkgevers en werknemers. Het centrale probleem 
van een effectieve anti-cyclische politiek vormt echter de juiste timing en 
dosering van de te nemen maatregelen, waarvoor primair de politiek ver
antwoordelijk is. Zo werd de bestedingsbeperking van 1951 mede als gevolg 
van de kabinetscrisis te laat doorgevoerd waardoor de hoogconjunctuur niet 
werd gedempt en de recessie verdiept.
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De uiteindelijke realisatiecijfers over de begrotingen 1949 tot en met 1952 
vertonen een anti-cyclisch beeld in de zin van een overschot op de begro
ting (GD, GD-I en LEF), in afwijking van het streven gericht op een sluiten
de begroting. De relatief stabiele economische ontwikkeling was niet het ge
volg van een bewuste anti-cyclische begrotingspolitiek. W ellicht bewust 
nam Lieftinck de pro-cyclische werking van zijn begrotingspolitiek voor lief 
omdat hij wist dat in de voorafgaande jaren de realisatiecijfers een anti-cy
clisch effect hadden laten zien. Bovendien kon hij in de gegeven situatie 
van structurele onevenwichtigheden niet het risico lopen dat zijn beleid 
deze onevenwichtigheden zou versterken.

De devaluatiegolf van eind 1949 in Europa had verstrekkende gevolgen. 
Nederland was niet in staat aan deze golf eenzijdig weerstand te bieden. De 
vraag die in de ministerraad moest worden beantwoord luidde dan ook niet 
öf Nederland moest devalueren, maar met welk percentage. Het uiteinde
lijke percentage werd onder druk van Drees vastgesteld op 30 en kwam 
daarmee overeen met dat van Denemarken, Nederlands belangrijkste con
current op het gebied van de agrarische export.

Het Nederlandse standpunt over de devaluatie werd helder door Lief
tinck verwoord in een radiorede. Volgens Romme was die rede 'zo concreet 
als maar verlangd kan worden, en met een persoonlijk woord, dat de groot
heid van deze veelgesmade man ten voeten uit kenschetst. Geen pompa, 
geen camouflagemoedige, naakte tragiek. Als één woord ons gisteren heeft 
opengesteld voor volle geneigdheid tot constructieve medewerking, dan is 
het dit.'217 De devaluatie oogstte in het parlement nauwelijks kritiek, over
tuigd als het merendeel van de kamerleden was van de onvermijdelijkheid 
nadat Nederland met name door Groot-Brittannië voor voldongen feiten 
was geplaatst. In tegenstelling tot wat Lieftinck liet optekenen in zijn 
memoires, stemde hij tijdens de beslissende ministerraadsvergadering voor 
een devaluatie met 27,5%. Met zijn stemgedrag wilde Lieftinck tot 
uitdrukking brengen dat Nederland grote moeite had met de devaluatie. 
Tevens zou op deze wijze de prijs- en loonstijging als gevolg van de deva
luatie worden getemperd. Zelfs het percentage van 27,5% was achteraf be
zien te ruim. In een artikel in De Economist kwam F. Hartog tot de con
clusie dat een devaluatie met 20% voldoende was geweest om de concur
rentiekracht te behouden.218 Door met 30,2% te devalueren nam Nederland 
een offensieve maatregel die mede leidde tot grote betalingsbalans- 
overschotten in de jaren vijftig. De revaluatie van de gulden van 6 maart 
1961 met 4,74% kan als een gedeeltelijke correctie van de devaluatie uit 1949 
worden beschouwd.

Tot ongenoegen van de parlementariërs had het parlement niets te ver
tellen over de besteding van de tegenwaardegelden. Schouten kwam op dit 
punt in conflict met Lieftinck. Lieftinck achtte voorafgaand overleg onder 
meer in strijd met de Grondwet, wat door Schouten werd bestreden. 
Hoewel Schouten aanvankelijk vrij algemeen in de Kamer werd gesteund, 
zwichtte de Kamer voor Lieftinck, bang als zij was de aangename sfeer van 
de onderhandelingen met de VS te bederven, hetgeen gevolgen kon hebben 
voor de resultaten. Daarbij kwam dat Lieftinck naar eigen zeggen slechts
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een geringe invloed kon uitoefenen op de bestedingsw ijze van de 
tegenwaardegelden. De voorkeur van Amerika voor bepaalde projecten ten 
dienste van de wederopbouw was beslissend.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de hoofdlijnen van het be
grotingsbeleid vrij algemene instemming kregen van het parlement. 
W eliswaar was er kritiek op het gebrek aan beheersing van de uitgaven
groei, de hoge belastingen en de torenhoge staatsschuld, maar het parlement 
reikte weinig of geen alternatieven aan. Het parlement erkende hiermee dat 
de marges van het financiële beleid buitengewoon smal waren. De consen
sus in het parlement bleek onder meer uit de stemmingen en werd enkel 
genuanceerd door de tegenstelling tussen de coalitiepartijen en de oppositie, 
bestaande uit ARP en CPN. Van de forse kritiek van CHU en VVD op 
Lieftinck, uitgeoefend in de voorafgaande kabinetsperiode en gedurende de 
verkiezingsstrijd, bleef in de periode 1948-1951 weinig over. Daardoor ston
den ARP en CPN vrijwel alleen in hun pogingen om de zwakke kanten 
van het beleid tot onderwerp van hevige kritiek te maken. Lieftinck kwam 
politiek geen enkel moment in de gevarenzone.

De belastingherziening 1949-1950: de kost gaat voor de baat uit

Inleiding

De in de troonrede van 1948 aangekondigde herziening van de belastingpo
litiek gold zowel voor bedrijven als gezinnen. Allereerst werden de belas
tingen voor de bedrijven aangepast, die een tegemoetkoming in de bereke
ning van de belastbare winst kregen. Op 1 juni 1949 diende Lieftinck daartoe 
een tweetal wetsontwerpen in: het wetsontwerp belastingherziening 1949 en 
het wetsontwerp tot wijziging van de ondernemingsbelasting. Tevens ont
ving het parlement op die datum het wetsontwerp op de dividendbeper
king, dat een verfijning beoogde van het Duitse bezettingsbesluit de divi
denduitkering te beperken tot 6% van het gestorte aandelenkapitaal. Toch 
betekende het eerste wetsvoorstel dat in 1950 werd behandeld - het wets
voorstel tot verhoging van het invoerrecht op benzine - weer een las
tenstijging voor het bedrijfsleven.

De belangrijkste voorstellen in het wetsontwerp belastingherziening 1949 
betroffen een herwaardering van en vervroegde afschrijving op de be
drijfsmiddelen en regelingen ter compensatie van verliezen. De herwaarde
ring van bedrijfsmiddelen beoogde de waardering op basis van vooroor
logse prijzen aan te passen aan het hogere naoorlogse peil. De fiscaal toe
laatbare afschrijving op grond van de aangepaste vooroorlogse prijzen werd 
zo meer in overeenstemming gebracht met de reële vervangingsprijs van 
machines. De vervroegde afschrijving en de voorstellen tot ruimere com
pensatie van verliezen hadden tot doel om de bereidheid van ondernemers 
om te investeren extra te prikkelen. Bij wijze van voorgerecht zoals
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Lieftinck het noemde, werd het winstbegrip van de inkomstenbelasting zo 
omschreven, dat het overzichtelijker werd dan in de geldende bepalingen. 
De ondernemingsbelasting was door de Duitsers tijdens de bezetting inge
voerd. In een afzonderlijk wetsontwerp werd voorgesteld de onderne
mingsbelasting naar de grondslag van het bedrijfskapitaal af te schaffen.

Volgens Lieftinck gaf het wetsontwerp belastingherziening vooral op 
korte termijn een verlichting in de belastingdruk. Op langere termijn werd 
dit voordeel weer geneutraliseerd, 'hetzij doordat de fiscus een aanspraak 
behoudt, hetzij doordat de winstberekening, ook afgezien van die claim, in 
de toekomst hoger zal uitvallen, dan zonder de verlichting voor de eerst
komende jaren het geval zou zijn geweest'.219

De versoepeling in de fiscale regelgeving voor de bedrijven werd ener
zijds ingegeven door de verwachte economische ontwikkeling en was an
derzijds het gevolg van het bevolkings- en betalingsbalansprobleem. Direct 
na de Tweede Wereldoorlog bestond aanvankelijk een verkopersmarkt 
waarop ondernemers zelfs met verouderde machines aanzienlijke winsten 
konden boeken. Voor de nabije toekomst verwachtte Lieftinck een over- 
gang naar een kopersmarkt, waardoor op de markt voor eindprodukten een 
toenemende concurrentie mocht worden verwacht. Dit maakte extra inves
teringen noodzakelijk met als doel beter toegeruste bedrijven zodat de con
currentiekracht en daarmee de winstkansen zowel op de binnenlandse als 
op de exportmarkt behouden bleven.

Het fiscale beleid werd afgestemd op de noodzakelijke industrialisatie 
van Nederland. De verwachte groei van de beroepsbevolking en het struc
turele tekort op de betalingsbalans vereisten een aanzienlijke uitbreiding 
van het produktieapparaat, hetgeen een jaarlijkse investering vergde van 
ƒ600 k ƒ700 miljoen.220 Dit hoge investeringsbedrag kon alleen verantwoord 
worden gefinancierd wanneer er voldoende eigen vermogen binnen de 
onderneming werd gevormd en beschikbaar bleef. Het wetsontwerp be
oogde dan ook de zelffinanciering te bevorderen, waaraan ook de voorge
stelde dividendbeperking bijdroeg.

De mogelijkheden voor een fiscale verlichting voor het bedrijfsleven wa
ren echter begrensd. Budgettair waren de mogelijkheden tot belastingverla
ging beperkt omdat het overgrote deel van de overheidsuitgaven inelastisch 
was en het streven naar begrotingsevenwicht ook prioriteit had. Als gevolg 
van de schaarste aan deviezen en grondstoffen zouden de verruimde inves
teringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven leiden tot verminderde pu
blieke investeringen. Maar een nog verdergaande inkrimping van publieke 
investeringen als waartoe al bij de begroting voor 1949 was besloten, zou 
niet mogelijk zijn zonder blijvende schade aan te richten aan de economi
sche ontwikkeling van Nederland.

Ook het streven naar sociale rechtvaardigheid vormde een begrenzing 
voor fiscale ondernemersfaciliteiten. In het geding was immers ook de mate 
waarin ondernemers persoonlijk profiteerden van de voorgenomen belas
tingverlichting, hetgeen de verdeling van de welvaart over de verschil
lende maatschappelijke groepen raakte. Budgettaire, algemeen economische 
en sociale overwegingen leidden er dan ook toe, dat de fiscale faciliteiten
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voor het bedrijfsleven beperkt bleven tot hetgeen strikt noodzakelijk was 
voor het bevorderen van de nationale produktie.

Accijnsverhoging gekoppeld aan lastenverlichting

Sedert 1 januari 1932 werd een speciale belasting geheven op benzine in de 
vorm van een bijzonder invoerrecht.221 De heffing beoogde verlichting te 
brengen in de benarde toestand van 's Rijks financiën als gevolg van de cri
sis. Zo vertoonde de begroting voor 1932 van het derde kabinet-Ruys de 
Beerenbrouck (1929-1933) een tekort van ƒ49 miljoen. De regering wilde 
met de benzinebelasting waarvan ƒ10,5 miljoen aan inkomsten werd ver
wacht, het tekort dekken. Ze vond een dergelijke belasting gerechtvaardigd 
omdat de benzineprijzen als gevolg van de crisis in een jaar tijd gedaald wa
ren van 18 naar 6 cent.222

Als uitvloeisel van het streven naar een Benelux economische unie, 
moesten ook de invoerrechten op benzine worden geüniformeerd. Op de 
ministersconferentie van 10-13 maart 1949 werd hierover overeenstem
ming bereikt. Het bijzondere invoerrecht dat in België ƒ24,96 en in 
Nederland ƒ14,67 per 100 kg bedroeg, werd gesteld op ƒ22.223 De goedkeuring 
van de unificatie werd vervolgens in België door budgettaire omstan
digheden vertraagd. Bovendien lag het wetgevende apparaat in België stil 
als gevolg van de ophanden zijnde verkiezingen. Lieftinck achtte uitstel 
voor Nederland echter niet verantwoord omdat de accijnsverhoging een 
onderdeel vormde van het dekkingsplan ter financiering van een verlaging 
van de direkte belastingen.

Uit de notulen van de REA-vergadering van 18 mei 1949 blijkt dat Drees 
in het parlement problemen verwachtte van deze eenzijdige lastenverzwa
ring voor gezinnen en bedrijven.224 Van den Brink achtte een verhoging 
van de benzine-accijns voor particulieren wel te verdedigen in het kader 
van de afremming van de particuliere bestedingen. Maar de lastenstijging 
voor het beroepsgoederenvervoer gaf meer problemen, die evenwel onder
vangen konden worden door gelijktijdige indiening van het wetsontwerp 
belastingherziening 1949 en het wetsontwerp tot verlaging van de onder
nemingsbelasting. Lieftinck bracht de gevraagde koppeling niet in het 
wetsontwerp aan, hetgeen het parlement deed steigeren.

Tijdens de behandeling van het wetsontwerp gebruikte Lieftinck steeds 
verschillende argumenten, hetgeen algemene irritatie opriep in de Kamer. 
In de Benelux-afspraken lag de nadruk op gelijke invoerrechten. In de me
morie van toelichting bij het wetsontwerp hanteerde Lieftinck echter als ar
gumenten de extra inkomsten voor het rijk ter waarde van ƒ38 miljoen en 
de beperking van het benzineverbruik. In de memorie van antwoord werd 
de Benelux weer meer benadrukt. Lieftinck verweerde zich tegen de kritiek 
door te spreken van een accentverschuiving in de nadruk van de argumen
ten. Hij gaf echter wel toe dat het budgettaire argument de boventoon 
voerde, 'nu die verhoging door de regering in verband met de financiële 
toestand van 's-Rijks schatkist nodig wordt geacht, ook al zou de unificatie 
op dit punt geen voortgang vinden'.225 Lieftinck voegde daar dreigend aan
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toe, dat indien deze verhoging van de indirecte belasting niet doorging, hij 
'het reeds met het oog op de budgettaire toestand niet verantwoord acht 
mede te werken om de verlagingen van directe belastingen, zoals deze 
thans aanhangig zijn, ongewijzigd tot stand te doen komen'.226 Deze for
mulering kon Lucas (KVP) niet waarderen. Hij was van mening dat de eco
nomische ontwikkeling erbij gebaat was, dat de belastingdruk op het be
drijfsleven en op de middeninkomens werd verlaagd. Hij was bereid voor 
dit doel een verhoging van de indirecte belastingen te aanvaarden. De eerste 
belastingwet in 1950 bracht echter al weer een verzwaring van de belasting
druk voor het bedrijfsleven. Hij vroeg zich dan ook af hoe Lieftinck het zou 
vinden 'als de Kamer thans tot uiting bracht, dat de belastingen zo hoog zijn 
gestegen, dat zij geen medewerking aan enige verhoging kon verlenen, als 
de belastingverlagingen niet eerst worden aangenomen?'227 Hij drong er bij 
Lieftinck op aan het tijdstip van de inwerkingtreding van deze belasting- 
verzwaring te koppelen aan de belastingverlaging van de wet belastingher
ziening 1950.

Hofstra wenste zich niet te committeren aan een dergelijke koppeling. 
Hij bestreed de opvatting van Lucas dat de producent de last van de accijns
verhoging droeg. Met Lieftinck was hij van oordeel dat de accijnsverhoging 
via verhoging van de vervoerstarieven, goeddeels afgewenteld zou worden 
op de consument. Hij wenste derhalve het wetsontwerp belastingherzie
ning 1950 op zijn eigen merites te beoordelen. Hofstra achtte de positie van 
's-Rijks schatkist zo zorgwekkend dat men nauwelijks nog tot belastingver
laging kon overgaan. Hij dacht hierbij 'in het bijzonder aan het wetsont
werp tot volledige afschaffing van de ondernemingsbelasting, waarbij met 
één streek bijna 100 millioen cadeau wordt gegeven, voor welk bedrag nu 
klaarblijkelijk coüte que coüte een compensatie moet worden gezocht'.228 
Het wetsontwerp was voor de PvdA acceptabel omdat zij de Benelux als een 
levensnoodzaak zag voor de drie landen. Chr. van den Heuvel, Ritmeester 
en Van de Wetering toonden zich bezorgd over de lastenverzwaring voor 
het bedrijfsleven. Vooral Van den Heuvel en Ritmeester drongen aan op 
een uitgavenvermindering ter compensatie van de voorgenomen belas
tingverlichting voor het bedrijfsleven.

Lieftinck wees de suggestie van Lucas af om de inwerkingtreding van de 
accijnsverhoging te koppelen aan latere wetgeving. Hij zag daarin een ver
werping van het wetsontwerp. 'Ik moet dan ook, ik zal mij in dit stadium 
niet nog duidelijker uitdrukken, zeer ernstig bezwaar maken tegen een op 
deze wijze denatureren van het wetsontwerp en het maken daarvan tot een 
blote verklaring, dat te zijner tijd met de benzinebelasting weleens iets zou 
kunnen gaan gebeuren.'229

Lucas hield in tweede termijn voet bij stuk. Hij steunde wel het wets
voorstel ter wille van de Benelux, als op enigerlei wijze een koppeling werd 
aangebracht met de belastingverlaging voor bedrijven, 'zonder boze gedach
ten als de heer Minister wellicht bij ons veronderstelde'.230

Lieftinck toonde zich in tweede termijn tot een compromis bereid door 
een legislatieve synchronisatie voor te stellen. Het Koninklijk Besluit dat 
uitvoering gaf aan het wetsontwerp, zou uitgesteld worden totdat een be-
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slissing was genomen over het wetsontwerp belastingherziening 1950 (nr. 
1251). Het lag in het voornemen van de regering de financiële tegemoetko
ming voor het bedrijfsleven ten volle te realiseren. Het wetsontwerp tot 
verhoging van de benzineaccijns trad dan ook eerst in werking nadat 'de 
wetsontwerpen 1251 in deze Kamer zullen zijn behandeld en de inhoud 
daarvan voor het bedrijfsleven niet slechter zal zijn geworden dan die in
houd thans is'.231 Het debat over de accijnsverhoging op benzine bepaalde 
zo de materiële betekenis van de debatten over de belastingherziening 
1949/1950.

Herziening van het winstbegrip 

Materieel en formeel winstbegrip

Sedert 1914 kende Nederland een inkomstenbelasting die aanvankelijk was 
gebaseerd op het bronnenfictiestelsel. Dat stelsel ging ervan uit dat alle in
komsten uit bronnen die op 1 mei van een jaar (het begin van het belasting
jaar) aanwezig waren, onderworpen werden aan belastingheffing. Volgens 
artikel 7 van de Wet Inkomstenbelasting (1914) betrof het 'voordeelen, die 
als winst, honorarium, traktement, salaris, arbeidsloon, vrije woning, aan
deel in winst of overwinst, vacatie of presentiegeld of onder welken naam 
in welken vorm ook, verkregen worden uit bedrijf of beroep (...)'.232 Hier 
was sprake van een materieel winstbegrip, dat de jaarlijks winstberekening 
niet bond aan formele boekhoudkundige regels. Integendeel, het goede 
koopmansgebruik werd door de Hoge Raad erkend als beginsel voor de 
jaarlijkse winstberekening. De Hoge Raad besliste immers, 'dat elke me
thode van winstberekening, die niet in strijd is met een bepaald wettelijk 
voorschrift of met degelijk en eerlijk koopmansgebruik, geoorloofd is, en 
(...) het de belastingplichtige zelf is, die binnen de grenzen van het goede 
koopmansgebruik, het stelsel van winstberekening mag kiezen'.233

Ook het wetsontwerp op de winstbelasting dat door minister D.J. de Geer 
in 1939 bij het parlement werd ingediend, kende een materieel winstbe
grip 234 Het wetsontwerp werd door de Tweede Kamer aanvaard, terwijl de 
Eerste Kamer op 8 mei 1940, twee dagen voor de Duitse inval, een gunstig 
voorlopig verslag uitbracht. Het werd door de bezetter als Besluit op de 
Winstbelasting 1940 overgenomen.235

Met het Besluit op de Inkomstenbelasting uit 1941 werd de winstbereke
ning op Duitse leest geschoeid en gebaseerd op formele regels waarbij de rea
liteit als uitgangspunt diende: het werkelijk genoten inkomen in een jaar 
werd belastbaar. Volgens Hofstra was 'het resultaat een vrijwel onleesbaar 
geheel van voorschriften, dat ons winstbegrip dwong in een strak keurslijf 
van formele omschrijvingen, die de werkelijkheid geweld aandeden, en die 
herhaaldelijk de fiscale winst hoger deden worden dan wat de "goede 
koopman" zelf als winst kon aanvaarden'.236

Bij gelegenheid van de belastingherziening 1947 werd het fiscale winstbe
grip niet gewijzigd, maar werd wel de winstberekening versoepeld, door de 
mogelijkheid een onbelaste reserve te scheppen. Volgens F.G.C.J.M. Teu-
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lings (KVP) betekende die reserve dan ook 'geen belastingverlaging, maar 
veleer een juister en meer reëel verantwoord benaderen (...) van een juist 
omschreven "fiscaal winstbegrip'".237 De regeling was echter dermate inge
wikkeld, dat alleen al daarom behoefte bestond aan een vereenvoudiging.

Het winstbegrip van de Wet Belastingherziening 1949

Lieftinck kondigde de nieuwe omschrijving van het winstbegrip aan als 
voorgerecht op de belastingherziening 1949, omdat het niet ging om een 
materiële verandering, maar slechts om een technische aanpassing. De in- 
houd van het winstbegrip bleef hetzelfde als in het Besluit op de In
komstenbelasting 1941 (art. 8). Winst bleef 'het bedrag van de gezamenlijke 
voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden ver
kregen uit bedrijf of uit zelfstandig uitgeoefend bedrijf'.238 In artikel 7 werd 
vervolgens bepaald hoe de jaarlijkse winst voortaan moest worden bere
kend. Anders dan in het besluit van 1941 werd thans een materiële om
schrijving van het winstbegrip gehanteerd. De winstberekening moest in 
overeenstemming zijn met het goede koopmansgebruik en met een besten
dige gedragslijn, onafhankelijk van de vermoedelijke uitkomst. Deze vrij
heid bij de berekening van de jaarlijkse winst had als gevolg dat belasting
plichtigen die in dezelfde omstandigheden verkeerden, niet steeds dezelfde 
fiscale winst opgaven. Schatte een ondernemer op grond van 'de bestendige 
gedragslijn' de levensduur van een machine korter dan zijn collega-onder- 
nemers, dan voerde hij hogere jaarlijkse afschrijvingen op. Die hoge af
schrijving drukte vervolgens de fiscale winst en verlaagde extra de waarde 
waarvoor de machine in de boeken voorkwam (de boekwaarde).239 Leverde 
een dergelijke machine nog geld op nadat deze fiscaal was afgeschreven, dan 
bleek hieruit dat de afschrijving te hoog en derhalve de boekwaarde te laag 
was geschat, zodat er binnen het bedrijf een 'stille’ reserve bestond. Op deze 
stille reserve bleef een latente belastingverplichting rusten. Die reserve 
werd pas belast in het laatste jaar waarin de onderneming nog aan belas
tingheffing onderhevig was. Hiermee werd een belastinglek gedicht dat was 
ontstaan door een uitspraak van de Hoge Raad van 2 april 1947 (B 8335), 
waarbij werd beslist dat erfgenamen die het bedrijf van een erflater voort
zetten niet verplicht waren hun openingsbalans te laten aansluiten bij de 
slotbalans van de overledene.240

Over de betekenis van het nieuwe winstbegrip bestond verschil van me
ning tussen Lieftinck en de fiscale pers. Zo werd in het Weekblad der 
Belastingen geconstateerd dat Lieftinck het belang van de wijziging verdoe
zelde door te spreken over 'een voorgerecht’, terwijl er eerder sprake was 
van een hoofdgerecht.241 Ook H.J. Hofstra huldigde deze opvatting. 'Toch 
zou het mij niet verwonderen, indien de fiscale geschiedschrijver, die na 
een aantal jaren geroepen zou worden om de historie van onze na-oorlogse 
belastingheffing te beoordelen, de betekenis van de "Wet Belastingherzie
ning 1949" in het bijzonder in de nieuwe formulering van het winstbegrip 
zou zoeken, en indien daarbij de rest van het ontwerp tamelijk op de ach
tergrond zou geraken.'242 Het winstbegrip vormde immers een blijvende
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factor in de belastingheffing, terwijl het naast de tarieven het kernpunt 
vormde, 'waarom alles draait'.243

Het parlement nuttigt het fiscale voorgerecht: het winstbegrip van Lieftinck

In het parlement bestond principiële overeenstemming over de omschrij
ving van het winstbegrip zoals neergelegd in art. 6. Winst omvatte het ge
zamenlijke bedrag van de voordelen die werden verkregen uit bedrijf of be
roep onder welke naam dan ook verkregen. Deze ruime omschrijving 
schiep de mogelijkheid dat de commerciële en fiscale winstberekening naar 
elkaar toegroeiden, hetgeen Hofstra al in 1940 bepleit had. Commerciële en 
fiscale winstberekening streefden immers hetzelfde doel na, 'een eerlijke en 
redelijke vaststelling van wat, alle omstandigheden in aanmerking geno
men, als winst over een bepaald tijdvak kan worden beschouwd'.244

Bedenkingen bestonden er tegen artikel 7, dat de vaststelling van de jaar
lijkse winst regelde. Vooral Van den Heuvel (ARP) uitte ernstige bezwaren 
tegen art. 7 lid 2 dat regelde dat winst die niet jaarlijks was belast en binnen 
de onderneming als stille reserve aanwezig bleef, behoorde tot de winst van 
het laatste boekjaar van de onderneming. Volgens Van den Heuvel maakte 
dit artikel het mogelijk dat er nog inkomstenbelasting werd geheven over 
inkomen van een periode van twintig tot dertig jaar geleden. Het artikel 
moest dan ook zo worden geredigeerd dat de wet slechts terugwerkende 
kracht had tot de datum van inwerkingtreding. Vooral de middenstand en 
de landbouw, met bedrijven die veelal geen rechtspersoonlijkheid kenden 
en die derhalve onderworpen waren aan de inkomstenbelasting, waren het 
slachtoffer van dit artikel. De NV daarentegen bleef intact ook bij het over
lijden van de directeur, zodat het verschil tussen werkelijke waarde en 
boekwaarde van activa weinig betekenis had en de stille reserves voor de 
NV beschikbaar bleven. Voorts bevorderde dit artikel volgens Van den 
Heuvel dat ouderen hun bedrijf bleven voortzetten, bang als ze waren voor 
een belastingaanslag op hun stille reserves, terwijl er toch economische of 
andere redenen waren die pleitten voor een andere oplossing. In de derde 
plaats werd ondernemers een equivalent ontnomen, dat werknemers met 
vaste inkomens wel genoten. Ondernemers waren immers op basis van 
wisselende inkomsten onderworpen aan hogere belastingheffing als gevolg 
van de progressie. Mensen met vaste inkomens hadden daar minder last 
van. Als vierde bezwaar voerde Van den Heuvel aan dat een stille reserve 
als het tot belastingheffing kwam, was onderworpen aan het 20%-tarief, 
terwijl de winstbelasting bij het ontstaan van de reserve wellicht slechts 1 of 
2% bedroeg.245

M.P. van der Weijden (KVP) onderschreef in grote lijnen het betoog van 
Van den Heuvel. De mogelijke invoering van artikel 7 lid 2 leidde tot grote 
onrust in Iandbouwkringen. Hij typeerde het voorstel als een 'streven naar 
een perfectionisme, waarvoor ik geen bewondering kan hebben'.246 Hij 
wilde de pijn verzachten door het heffingspercentage van 20, te laten va
riëren van minimaal 10 tot maximaal 20%.

De belastingherziening 1949-1950: de kost gaat voor de baat uit
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Van den Heuvel diende een amendement in dat elke terugwerkende 
kracht aan het wetsontwerp ontnam. De belastingplichtige kreeg volgens dit 
amendement de bevoegdheid de boekwaarde van zijn activa in overeen
stemming te brengen met de werkelijke waarde, op de eerste balansdatum 
na afkondiging van de wet. Die verhoging werd niet als winst aangemerkt 
en kwam ook niet in aanmerking voor afschrijving.247

Lieftinck verzette zich heftig tegen dit amendement. Hij beriep zich aller
eerst op het rechtvaardigheidsbeginsel dat iedereen over elke vorm van in
komen belasting moest betalen. Ook bij stille reserves kwam het moment 
van heffing, al kon dat tijdelijk worden uitgesteld tot het laatste boekjaar 
van de onderneming. De Hoge Raad stond met haar arrest van 2 april 1947 
een uitzondering toe bij voortzetting van de onderneming door erfgena
men, na het overlijden van de erflater. Lieftinck hield Van den Heuvel 
voor dat zijn amendement bewerkstelligde dat geen enkele ondernemer 
meer met de fiscus behoefde af te rekenen, zelfs niet bij vervreemding van 
de onderneming. 'Dat kan niet, Mijnheer de Voorzitter. Ik hoop, dat wan
neer de geachte afgevaardigde dit nader overdenkt, ook hij tot deze conclu
sie zal komen.'248 Voorts wees Lieftinck Van den Heuvel erop dat hij de 
Kamer aanzienlijk tegemoet was gekomen door het percentage dat werd ge
hanteerd bij afrekening en dat volgens het Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941 (art. 48) varieerde van 20 tot 40%, vast te stellen op het minimum-per- 
centage van 20. Hij was tevens bereid de afrekening over vijf jaar te sprei
den, zodat de financiële schok beter kon worden opgevangen. Terugwer
kende kracht ontstond altijd bij een wetswijziging op dit terrein en was 
mede het gevolg van het versoepelde winstbegrip. Lieftinck concludeerde 
'dat dit amendement voor mij wel heel moeilijk aanvaardbaar is; de aan
neming er van moet ik dus ten sterkste ontraden; ja, ik zou moeten zeggen: 
dit grijpt zover in in het beginsel der wet, dat het uit dien hoofde onaanne
melijk is'.249

In zijn repliek hekelde Van den Heuvel het 'onaanvaardbaar' van 
Lieftinck. 'Wanneer men zo weinig geloof heeft in de kracht van zijn ar
gumenten, dat men het "onaanvaardbaar" moet laten horen, wanneer der
gelijke amendementen worden ingediend, dan maakt men de beraadslaging 
in deze Kamer volkomen stuk. Laat de Minister dit argument bestrijden 
met zo krachtige argumenten als hij wil, maar hij late de Kamer vrij in haar 
beslissing.'250

Lieftinck gaf echter geen krimp. In zijn repliek maakte hij duidelijk dat 
hij het volkomen verantwoord achtte, ten aanzien van een dergelijk 
amendement in de eindfase van de discussie het onaanvaardbaar uit te 
spreken. Bij aanvaarding van dit amendement dat voor hem principieel 
onaanvaardbaar was zou hij schorsing van de beraadslagingen vragen en 
wellicht het wetsontwerp terugnemen. Van den Heuvel bezweek voor dit 
dreigement en trok zijn amendement in.251

In het parlement werden ook kritische kanttekeningen geplaatst bij art. 7 
lid 1 waarin de jaarlijkse winstrekening werd gebonden aan goed koop
mansgebruik met inachtneming van een bestendige gedragslijn. Uit ju 
risprudentie van de Hoge Raad bleek dat afwijking in de bestendige gedrags-
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lijn op grond van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, slechts accep
tabel was als ondernemers door omstandigheden daartoe werden gedwon
gen. Lucas wees erop dat de waarde van een soepeler winstbegrip aanzien
lijk verminderde als een ondernemer niet het recht had met de bestaande 
gedragslijn te breken, wanneer nieuwe omstandigheden daartoe aanleiding 
gaven. Lucas vond steun bij Hofstra die de eis van de bestendige gedragslijn 
ook te streng geformuleerd vond. Lieftinck stemde hiermee in en deed 
enige toezeggingen in het nadere mondelinge overleg met de commissie 
van voorbereiding.252 De minister merkte bij die gelegenheid op dat invoe
ring van het nieuwe winstbegrip een wijziging in het tot dusverre gebruikte 
systeem van winstberekening kon rechtvaardigen. Hij was tevens bereid de 
belastingdienst een aanwijziging te geven dat de eis van een bestendige ge
dragslijn met de nodige souplesse moest worden toegepast.

Lucas noch Hofstra toonde zich met deze toezegging tevreden, omdat de 
kwestie werd overgelaten aan de belastingadministratie, terwijl zij een wet
telijke grondslag prefereerden. Lucas diende daarom een amendement in 
dat de belastingplichtige toestond van de bestendige gedragslijn af te wijken 
als het goede koopmansgebruik dit toeliet.253 De gekozen formulering 
stuitte evenwel op verzet van zowel Hofstra als Lieftinck. De winstbepaling 
alsook het hanteren van de bestendige gedragslijn werd in het amende- 
ment-Lucas opgehangen aan het goede koopmansgebruik, dat zo het enige 
beslissende criterium werd. Bovendien was het volgens Hofstra een crite
rium dat buiten de fiscale wetgeving lag. De Hoge Raad zou bij haar inter
pretatie van dit wetsartikel rekening moeten houden met niet-fiscale ele
menten ontleend aan het goede koopmansgebruik waardoor 'de beslissing 
onzuiver wordt gemaakt door bijmengselen, die worden ontleend aan het 
goede koopmansgebruik, dat buiten het fiscale omgaat'.254 Hij diende een 
subamendement in waardoor de bestendige gedragslijn slechts mocht wor
den gewijzigd 'indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen'.255 
Met dit subamendement beperkte Hofstra het amendement van Lucas: de 
bestendige gedragslijn moest worden gehandhaafd, terwijl afwijking hier
van uitzondering bleef.

Het parlement koos uiteindelijk met 43 tegen 42 stemmen voor het 
subamendement Hofstra (tegen stemden KVP, CHU en VVD).256 Aan art. 7 
lid 1 werd dan ook toegevoegd dat de bestendige gedragslijn slechts mocht 
worden gewijzigd indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigden.

De fiscale maatregelen

Het wetsontwerp belastingherziening 1949 beoogde het bedrijfsleven een fi
nanciële verlichting te geven van ƒ150 k ƒ175 miljoen, terwijl de gedeelte
lijke afschaffing van de ondernemingsbelasting de schatkist ƒ50 miljoen 
kostte. Van den Brink toonde zich tijdens de discussie in de REA ontevre
den over de lastenverlichting van ƒ150 miljoen voor het bedrijfsleven. Het 
bedrijfsleven was al opgezadeld met hogere lasten als gevolg van het niet 
doorberekenen van de loonbijslag van ƒ1 per week (Joekes-gulden) en de 
kolenprijsverhoging als gevolg van de subsidievermindering. Hij becijferde
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die lastenstijging op ƒ120 miljoen. Van den Brink vond de verlaging 'stellig 
te gering en niet in overeenstemming met de desbetreffende toezegging, die 
in de Troonrede werd opgenomen’.257 Hij herinnerde zich dat de totale 
vermindering werd becijferd op ƒ250 miljoen. Lieftinck gooide olie op de 
golven met zijn mededeling dat de vermindering in 1949 meer was dan 
ƒ250 miljoen, maar in de volgende jaren minder. Van den Brink bleek niet 
echt overtuigd en dat zou hij nog eens duidelijk maken tijdens de discussies 
over de invloed van de devaluatie op de belastingherziening.

In het wetsontwerp belastingherziening 1949 waren een aantal regelingen 
opgenomen om de investeringen te bevorderen. De herwaardering van de 
boekwaarde van bedrijfsmiddelen wilde de mogelijkheid scheppen voor 
een belastingvrije herwaardering van machines en installaties die reeds aan 
het einde van 1941 aanwezig waren. De forse prijsstijging nadien, zorgde 
ervoor dat de vervangingsprijs voor machines aanzienlijk hoger lag, dan de 
fiscaal toelaatbare afschrijving op grond van de lage vooroorlogse prijzen.

Een andere mogelijkheid was geweest fiscale afschrijving, op basis van 
vervangingswaarde. Daardoor namen de lasten op de verlies- en winstre
kening aanzienlijk toe, waardoor de fiscale winst juist afnam. Lieftinck 
voelde niets voor deze optie, waarvoor vooral bedrijfseconomen hadden 
gepleit, omdat de financiële gevolgen en daarmee de risico's voor de belas
tinginkomsten allerminst te overzien vielen. 'Voor de ondergetekende 
heeft dan ook de doorslag gegeven niet een bedrijfeconomisch leerstuk - 
van hoe grote waarde op zichzelf ook - doch de financieel-economische toe
stand van dit ogenblik in verband met het cardinale belang van een nood- 
zakeujke vernieuwing van het productie-apparaat.'258

Aan de herwaardering werd geen terugwerkende kracht verleend over de 
jaren 1946 en 1947 hoewel ook in die jaren een aanzienlijke kloof bestond 
tussen de vooroorlogse grondslag en de vervangingsprijzen. Het rendement 
op de oude bedrijfsmiddelen was toch hoog, ondanks de relatief hoge belas
tingdruk, als gevolg van de toegepaste afschrijvingstechniek. Lieftinck ver
wachtte dat de winsten als gevolg van toenemende concurrentie zouden da
len, terwijl stijgende winsten met als gevolg stijgende investeringen, nood
zakelijk waren met het oog op de groeiende beroepsbevolking en de bestrij
ding van het betalingsbalanstekort.

De voorgestelde herwaardering bleef beperkt tot machines en installaties 
en daarmee verbonden gebouwen. De herwaardering betekende een ver
dubbeling van de fiscale boekwaarde met als aanvang het boekjaar waarin 1 
januari 1948 viel. De keuze van de factor 2 bij de herwaardering was geba
seerd op de gedachte dat weliswaar een prijsdaling mocht worden verwacht, 
maar dat het prijsniveau zeker niet lager zou uitkomen dan op 200% van 
het niveau uit de jaren dertig. Op deze wijze ontstond boekhoudkundig een 
onbelaste reserve, waarop evenals bij de 'stille' reserve een latente belas
tingverplichting bleef rusten. Zo ontstond geen fundamentele afwijking 
van de regel dat iedere nominale toename van het bedrijfsvermogen belast
baar was bij de constatering er van.

Naast de herwaardering van bedrijfsmiddelen mochten ondernemers 
vervroegd afschrijven op hun bedrijfsmiddelen die na 1 januari 1946 doch
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voor 1 januari 1953 waren aangeschaft. Het wetsvoorstel bood de onderne
mers immers de mogelijkheid naar eigen inzicht in een jaar naar keuze een 
derde van de aanschaffingsprijs in een keer af te schrijven.259 In beginsel be
trof het hier geen belastingverlaging maar slechts een verschuiving in de 
tijd. Deze verschuiving in het afschrijvingsbedrag kon de winst nivelleren 
en daardoor progressie beperken, terwijl een getemporiseerde afschrijving 
bovendien meer kans bood om verliezen te compenseren. Als deze verlies- 
situatie zich toch voordeed, gaf de verlenging van de verliescompensatie 
van twee tot drie jaar een ruimere mogelijkheid verliezen te compenseren. 
De verruimde mogelijkheden voor de ondernemers in de vorm van een 
ruimere verliescompensatie, herwaardering van bedrijfsmiddelen en ver
vroegde afschrijving, gaven Lieftinck aanleiding om het onbelast reserve
ren op basis van art. 4 van de Wet Belastingherziening 1947, te laten verval
len. Deze reserveringsregel was omstreden in het parlement. Teulings maar 
vooral Hofstra hadden bij de behandeling van het ontwerp in 1947 als be
zwaar geopperd dat die regeling niet alleen gecompliceerd was en ingewik
keld geformuleerd, maar bovendien ook niet altijd effectief was.260 Hofstra 
diende destijds een amendement in om haar werking tot drie jaar te beper
ken, welke termijn hij op aandrang van Lieftinck tot vijf jaar verlengde.261 
Het amendement werd echter toch verworpen met als argument dat zo on
zekerheid in de wetgeving sloop terwijl het bedrijfsleven juist gebaat was 
met een bestendige gedragslijn van de fiscus.262

Parlement kritisch over belastingherziening

Uit de schriftelijke stukken bleek dat er bij de parlementariërs een positief 
kritische stemming bestond ten aanzien van het wetsvoorstel. Vele leden 
(CHU, ARP, VVD en KVP) verklaarden echter wel teleurgesteld te zijn over 
de betekenis van de belastingherziening. Behalve de afschaffing van de 
grondslag bedrijfskapitaal voor de ondernemingsbelasting, werd er geen 
verlaging doch slechts uitstel van lasten in het vooruitzicht gesteld. Dit was 
voor deze kamerleden des te teleurstellender daar ook Lieftinck bij de alge
mene beschouwingen voor het begrotingsjaar 1949 had erkend dat 'de last 
van de belastingen in menig opzicht zwaar drukt'.263 In menig geval was er 
volgens deze leden zelfs sprake van een verzwaring van de belastingdruk. 
Ze doelden hierbij onder meer op artikel 7 lid 2 volgens welk lid de stille re
serves tot de winst van het laatste boekjaar van de onderneming werden ge
rekend. Lieftinck schatte dat dit jaarlijks ƒ10 miljoen aan extra belasting
middelen opleverde. Voorts was het voorstel tot herwaardering van de 
boekwaarde met 200% per 1 januari 1948 in veel gevallen van geen beteke
nis, omdat het machines betrof die vóór 1942 waren aangschaft. Bij een jaar
lijks afschrijvingspercentage van 15% van de aanschafwaarde was de boek
waarde per 1 januari 1948 immers nihil. Bovendien had de vervroegde af- 
schrijvingsregeling geen betekenis voor bedrijven die in de periode 1946 tot 
en met 1952 geen nieuwe machines behoefden aan te schaffen.

Andere leden (PvdA en CPN) verwierpen deze zienswijze en plaatsten de 
belastingherziening in een meer algemeen kader. Zij wezen op de zorgelijke
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positie van veel loontrekkenden en andere lage inkomens van wie het loon 
achterbleef bij de kosten van levensonderhoud. Zij meenden dat voorstel
len die verlichting in hun financiële positie brachten, voorrang hadden 
moeten hebben. 'In stede daarvan haast de Minister zich verlichting te 
brengen voor de ondernemers, nu de "'ruime winsten", welke tot nu toe 
werden gemaakt, minder ruim dreigen te worden.'264 Voorts vroegen deze 
kamerleden zich af welke waarborgen de minister had dat de faciliteiten 
voor de ondernemingen ook werkelijk tot investeringen zouden leiden.

Vrij algemeen bestond er instemming met de mogelijkheid tot ver
vroegde afschrijving met eenderde van de kostprijs van na 1 januari 1946 
aangeschafte bedrijfsmiddelen. Wel bestond bij de PvdA bezwaar tegen het 
percentage van de vervroegde afschrijving. Samen met het reguliere af
schrijvingspercentage van 15% betekende dit dat in het eerste jaar bijna de 
helft van de aanschafwaarde ineens werd afgeschreven. De financiële con
sequenties van een dergelijk rigoureuze afschrijving vielen moeilijk te be
cijferen, hetgeen bezwaarlijk was in het licht van de zorgelijke budgettaire 
situatie.

Bij de parlementariërs bestond vrij algemene kritiek op de voorgestelde 
verlies-compensatieregeling. De verlenging van de termijn van twee tot 
drie jaar werd ontoereikend geacht. Hoe deze compensatie dan wel moest 
worden geregeld, daarover bestond verschil van mening. Zeer veel leden in 
het parlement waaronder de KVP-leden, vonden principieel dat er een on
beperkte compensatiemogelijkheid moest bestaan, omdat de kans bestond 
dat bij het stellen van een termijn meer winst werd belast dan er feitelijk 
was gemaakt. Andere leden (waaronder de PvdA) wezen erop dat het 
Besluit op de Winstbelasting 1940 de compensatietermijn op vijf jaar had 
gesteld, hetgeen voor conjunctuurgevoelige bedrijven toereikend werd ge
acht.265

Devaluatie en belastingherziening

De omstandigheden waaronder de belastingontwerpen waren ingediend, 
wijzigden zich als gevolg van de devaluatiegolf van september 1949. Bij ge
legenheid van de aanbieding van de miljoenennota 1950 deelde de regering 
de Kamer dan ook mee dat ze zich nader zou beraden op de betreffende 
wetsontwerpen.266

De belangrijkste faciliteit verbonden aan het wetsontwerp belastingher
ziening 1949 was de vervroegde afschrijving op investeringen en be
drijfsmiddelen voor de jaren 1946 tot en met 1952. Ondernemers die be
drijfsmiddelen hadden aangeschaft in de eerste naoorlogse jaren liepen 
door de toenemende concurrentie een prijsrisico waardoor onder meer het 
terugverdienen van de afschrijvingen werd bedreigd. Het wetsontwerp-be- 
lasting herziening 1949 gaf de ondernemers de mogelijkheid tot versterkte 
fiscale afschrijving met terugwerkende kracht tot 1 januari 1946. De deva
luatie zorgde echter voor een prijsstijging van importgoederen uit landen 
die niet of minder dan Nederland gedevalueerd hadden. Als gevolg daar
van mocht een prijsstijging worden verwacht van het binnenlandse fabri-
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kaat. Het prijsrisico op bedrijfsmiddelen was derhalve aanzienlijk vermin
derd.

Tijdens de REA-vergadering van 6 oktober 1949 kwam Van den Brink 
met een uitgewerkt voorstel om de financiële gevolgen van de devaluatie 
in de belastingherziening te verwerken. Hij stelde voor de terugwerkende 
kracht in de vervroegde afschrijvingsregeling te laten vervallen. Daarte
genover werd de herwaarderingsfactor voor machines en installaties op 2 
1 /2  gebracht. Het meest omstreden element in zijn voorstel betrof de alge
hele afschaffing van de ondernemingsbelasting.267 Lieftinck verzette zich 
tegen de afschaffing van de ondernemingsbelasting, daar het kabinet een 
beperkte reële loondaling wel accepteerde. Hij achtte zijn oorspronkelijke 
voorstel beter daar dit gericht was op verbetering van de outillage. Hij 
vreesde bovendien ernstige politieke moeilijkheden als het voorstel van 
Van den Brink werd geaccepteerd. Op voorstel van Drees pleegden de beide 
ministers nog nader overleg, zodat tijdens de ministerraad van 10 oktober 
de beslissing zou vallen.

Lieftinck diende in deze vergadering echter een voorstel in dat voor Van 
den Brink volstrekt onacceptabel was en dat hij in strijd achtte met het be
reikte compromis. Volgens Van den Brink bleef van een definitieve lasten
verlichting voor het bedrijfsleven in dit voorstel niets over en trad er zelfs 
een lastenverzwaring op. Hij herhaalde zijn standpunt dat hij ook eerder in 
de REA verdedigd had toen de belastingontwerpen aan de orde waren. Het 
kabinet was zijns inziens gehouden de in de troonrede van 1948 toegezegde 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven te effectueren. Lieftinck echter 
vond afschaffing van de ondernemingsbelasting onaanvaardbaar.268 Hij 
achtte het onjuist om in een periode van stijgende winsten de winstbelas
ting te verlagen. Uiteindelijk vonden beide bewindslieden elkaar op een 
compromis waarin de suggestie van Stikker was verwerkt om de onderne
mingsbelasting niet onmiddellijk maar in etappes af te schaffen.269

Door de terugwerkende kracht te ontnemen aan de vervroegde afschrij
ving kwamen middelen vrij voor maatregelen waarmee de investeringen 
konden worden gestimuleerd. Het kabinet stelde aan het parlement voor, 
conform het compromis in de ministerraad, dit geld te gebruiken voor een 
verlichting van de belastingdruk voor natuurlijke personen in de vorm 
van een gefaseerde afschaffing van de ondernemingsbelasting naar de be
drijfsopbrengst. Deze verlichting van de belastingdruk kwam vooral de 
middenstandsbedrijven ten goede omdat de belastingverlaging voor licha
men werd gecompenseerd door een trapsgewijze verhoging van het ven- 
nootschapstarief van 33V3 naar 40%.270 Deze maatregel leek het kabinet ge
rechtvaardigd omdat de belastingherziening 1947 - door een verlaging van 
het toptarief der vennootschapsbelasting (van 55 naar 331/3%) en de afschaf
fing van de vermogensbelasting voor lichamen - vooral ten goede was ge
komen aan de naamloze vennootschap en andere lichamen. Die belasting
verlaging werd noodzakelijk geacht om het investeringsklimaat te verbete
ren. Bovendien waren deze maatregelen uit 1947 gekoppeld aan een aan
zienlijke verhoging van het toptarief voor de inkomstenbelasting, waar
door het 'fiscale evenwicht' tussen de onderscheiden rechtsvormen was
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verstoord. Lieftinck achtte de verhoging van het toptarief in 1947 wel ver
antwoord, omdat ondernemers met toch al hoge inkomens hun motivatie 
voor het nemen van nieuwe initiatieven niet ontleenden aan een snelle 
verhoging van hun eigen inkomen.

In de miljoenennota 1950 schetste Lieftinck een aantal uitgangspunten 
voor de belastingpolitiek in het licht van de budgettaire situatie van 
Nederland. Hij constateerde een geringe elasticiteit in het uitgavenniveau. 
'Nederland leeft onder omstandigheden, die eensdeels hoge militaire uit
gaven vereisen, voorts nopen tot hoge uitgaven voor oorlogsschade (...), 
terwijl het land tenslotte gebukt gaat onder een tijdens deze oorlog hoog op
gelopen Staatsschuld.'271 Belastingverlaging waardoor het bereikte begro
tingsevenwicht in gevaar werd gebracht was onmogelijk. Maatregelen in de 
sfeer van de belastingpolitiek waren alleen acceptabel, 'voor zover zij een 
tijdsverschuiving van de fiscale druk teweegbrengen, hetzij doordat de be
lastbare materie later getroffen wordt dan tot dusver, hetzij doordat zij be
lemmeringen voor het bedrijfsleven en voor het ontplooien van nieuwe 
initiatieven verminderen en aldus de belastbare materie vergroten'.272 Het 
eerste element was aan de orde in de belastingherziening 1950. Lieftinck be
klemtoonde in de memorie van antwoord op het wetsontwerp belasting
herziening, dat de kern van de wetsvoorstellen werd gevormd door de mo
gelijkheid van vervroegde afschrijving en de afschaffing van de onderne
mingsbelasting. Daarmee bevestigde hij indirect dat de herwaarderingsrege- 
ling van ondergeschikt belang was. Hij begroette de instemming van het 
grootste deel van de Kamer met de regeling tot vervroegde afschrijving. De 
consequentie van de voorgestelde regeling, namelijk dat in het eerste jaar 
50% van de aanschaffingsprijs werd afgeschreven, vond Lieftinck niet be
zwaarlijk. 'Het welbegrepen eigenbelang van de belastingplichtige brengt 
mede van de hier geboden mogelijkheid met beleid gebruik te maken, im
mers het eind draagt de last.'273 In het nadere mondelinge overleg wees een 
der leden van de commissie van voorbereiding erop dat het wetsontwerp in 
1949 werd ingediend, waardoor het bedrijfsleven er van uit mocht gaan dat 
de vervroegde afschrijvingsregeling al gold voor in 1949 aangeschafte be
drijfsmiddelen. Het was onjuist hierop weer terug te komen. Lieftinck wees 
deze suggestie af met het argument dat die wijziging de fiscus ƒ100 miljoen 
kostte.274

Tijdens het nadere mondelinge overleg tussen de minister en de com
missie van voorbereiding bleef verschil van mening bestaan over de com
pensatie termijn. Lieftinck verdedigde zijn voorstel om de termijn van twee 
tot drie jaar te verlengen. Op zuiver theoretische gronden stemde Lieftinck 
in met de opvatting van Lucas dat een onbeperkte compensatietermijn ver
dedigbaar was. Praktisch was die termijn niet mogelijk, maar ook aan een 
compensatietermijn van vijf jaar, zoals de commissie voorstelde, waren 
problemen verbonden. Ook bij een compensatietermijn van drie jaar zou 
als gevolg van een geschil tussen belastingplichtige en de aanslagregelaar 
soms wel vijf h zes jaar moeten worden teruggegaan, hetgeen administratief 
bezwaarlijk was. In België hanteerde men een kortere termijn zodat een te 
groot verschil de Benelux-samenwerking bemoeilijkte.
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De commissie was niet overtuigd door Lieftincks argumenten van prakti
sche aard, terwijl zij ook niet inzag dat de samenwerking in Benelux-ver- 
band werd gefrustreerd door het hanteren van verschillende termijnen 
voor de verliescompensatie.275

Belastingherziening van beperkte betekenis

Hofstra erkende dat de belastingherziening van gering belang was. Het effect 
van de herwaardering op de investeringen bleef miniem omdat de fiscale 
boekwaarde van activa die uiterlijk in 1941 waren aangeschaft, in 1950 der
mate laag was, dat een verdubbeling weinig effect had. Ook het ontnemen 
van de terugwerkende kracht aan de vervroegde afschrijving na de deva
luatie deed de betekenis van de belastingherziening afnemen. Hofstra kon 
zich 'indenken in de gedachtengang van hen, die hebben gezegd: Is het nu 
niet van zo weinig betekenis geworden, dat wij de gehele regeling maar ach
terwege moeten laten!'276 De belastingvermindering voor 1950 omvatte 
ƒ170 miljoen die later weliswaar weer goeddeels werd terugbetaald, maar 
toch van voldoende belang bleef.277 Hofstra stemde in grote lijnen in met 
het wetsontwerp, omdat het paste in het nieuw omschreven winstbegrip. 
De vervroegde afschrijving als belangrijkste faciliteit van het wetsontwerp 
was in de gegeven omstandigheden acceptabel omdat deze aansloot bij het 
goede koopmansgebruik, een beginsel dat in het nieuwe winstbegrip cen
traal stond.

Hofstra stond kritisch tegenover de verlenging van de termijn voor ver
liescompensatie van twee naar slechts drie jaar. Hij was in het verleden al
tijd voorstander geweest van een termijn van vijf jaar, maar hij erkende 
dat de zaak moeilijk lag. Hij wees erop dat het Besluit op de Winstbelasting 
1940 een termijn kende van vijf jaar, die tevens zo dicht mogelijk aansloot 
bij een conjunctuurcyclus van normaal zeven jaar. Hij toonde zich deson
danks tevreden met 'de toezegging van de Minister om te zijner tijd, wan
neer het mogelijk is, de verliescompensatietermijn verder uit te breiden; 
maar zowel omdat op het ogenblik de kwestie van weinig praktisch belang 
is als wel omdat op het ogenblik een verdere verruiming de belastingdienst 
voor grote moeilijkheden zou stellen, ben ik geneigd op dit ogenblik te 
zwichten voor het Benelux-argument en dus op verdere verruiming niet 
aan te dringen'.278 Hij wraakte de eenzijdigheid in de belastingverminde
ring. De belastingherziening gaf de ondernemers een reductie van ƒ272 mil
joen, wat 8% van het overheidsbudget was. Uit de toelichting op de wets
ontwerpen 1403 en volgende bleek immers dat het bij de verlaging van de 
loon- en inkomstenbelasting om een verschuiving van de directe naar de 
indirecte belastingen ging. De daarin voorgestelde verlaging was alleen 
bedoeld als compensatie voor de verhoging van zowel de omzetbelasting als 
de huren. 'Stel ik dit tegenover elkaar, dan zie ik, dat wij uit de lege schat
kist een grote bevoordeling krijgen voor één groep, doch niets voor de an
dere. Ik ben van oordeel dat dit toch wel moeilijk aanvaardbaar is.'279

Lucas verwachtte Nederlands economisch heil van een bloeiend bedrijfs
leven. Hij hoopte dat de belastingverlaging waarmee hij instemde 'uitein-
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delijk een stijging van de Rijksmiddelen met zich zal brengen'.280 Hij ver
dedigde het standpunt dat de devaluatie aanleiding gaf de fiscale faciliteiten 
eerder te verruimen dan in te krimpen. De devaluatie deed immers de ver
vangingswaarde van eerder aangeschafte bedrijfsmiddelen stijgen. In begin
sel behoorden dan ook de afschrijvingen op basis van de hogere vervan- 
gingsprijs ten laste van de fiscale winst te worden gebracht. Hij was bereid 
zijn opvatting te laten vallen wanneer de vervroegde afschrijvingsregeling 
ook voor 1949 gold. Belanghebbenden hadden immers bij hun investe
ringsplannen met de vervroegde afschrijvingsregeling rekening gehouden, 
welke bovendien de gelegenheid bood om de hogere vervangingsprijs ver
sneld af te schrijven. Hij diende een amendement in dat het de onderne
mers mogelijk maakte op de kosten van bedrijfsmiddelen die na 1 juni 1949 
doch voor 1 januari 1950 waren aangeschaft eenderde vervroegd af te 
schrijven.281

De bezwaren van Lieftinck tegen de verlenging van de compensatieter
mijn tot vijf jaar hadden Lucas niet overtuigd met name niet diens bezwaar 
aangaande de administratieve rompslomp. 'Ik moge de Minister de stellige 
verzekering geven, dat de belastingplichtigen met het grootste plezier iedere 
moeilijkheid van administratieve aard er voor over hebben, indien zij 
daardoor het zeer materiële gewin zouden kunnen bereiken, dat gelegen is 
in een verlenging van de verliescompensatietermijn.’282 Lucas vond ook 
dat Lieftinck de administratieve problemen van de belastingdienst over
dreef, omdat kon worden volstaan met een eenvoudige aantekening van 
het jaarlijks verlies op het belastingbiljet. Ook het bezwaar van Lieftinck dat 
met een verlenging tot vijf jaar werd afgeweken van de Belgische regeling, 
sneed volgens Lucas geen hout. Het Belgische bedrijfsleven werd op meer
dere andere terreinen - bijvoorbeeld via lagere directe belastingen - veel te
gemoetkomender behandeld dan het Nederlandse bedrijfsleven. Hij achtte 
het 'Benelux-argument' dan ook niet sterk. Lucas concludeerde dat in de 
wet een termijn moest worden vastgesteld 'welke wij juist achten. Ik meen 
dan ook, dat de door de Commissie van Voorbereiding verdedigde termijn 
van vijf jaar nu in de wet moet worden overgenomen.'283

Van den Heuvel hekelde de geringe lastenverlichting in verhouding tot 
de exorbitant zware belastingdruk. Hij somde vijf hoofdbezwaren op tegen 
de bestaande belastingdruk: 'het afhouden van topprestaties; het doven van 
de ondernemingslust; het opvoeren van de onkosten; de onmogelijkheid 
van voldoende kapitaalvorming; de sterke prikkel tot ontduiking'.284 Hij 
toonde zich voorstander van een verlenging van de termijn voor de ver
liescompensatie al had hij ook oog voor de administratieve bezwaren van 
de minister. Van de Wetering zou een verdere verlenging van de verlies
compensatie van drie naar vijf jaar een wezenlijke verbetering vinden. Hij 
diende daartoe een amendement in.285 'Ik mag echter niet verzwijgen, dat 
dit voorstel een tegemoetkoming mijnerzijds is, want principieel acht ik al
leen de onbeperkte mogelijkheid tot verliescompensatie juist.'286

In zijn reactie stelde Lieftinck vast dat het verschil van mening met het 
parlement zich vooral concentreerde op de ondernemingsbelasting. Het 
verwijt van Hofstra en Hoogcarspel dat het onderhavige wetsvoorstel een
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cadeau betrof aan de ondernemers en dat er niets gebeurde voor de 
looninkomens, achtte hij onbillijk. 'Ik durf de stelling te verdedigen, dat de 
belastingpolitiek, die sinds de bevrijding hier is gevoerd, meer sociaal is ge
weest dan enige andere in de Nederlandse geschiedenis. Laat men de zaak 
bovendien in onderling verband zien. Laat men ook letten op de huurstop, 
op de subsidies voor de woningbouw, de subsidies op de eerste levensbe
hoeften en ook op de belastingvoorstellen, die nu en straks in behandeling 
zullen komen.'287

Tegenover het argument van Lucas en Van den Heuvel dat de devaluatie 
juist de noodzaak versterkt had om de vervroegde afschrijvingsregeling 
voor bedrijfsmiddelen, aangeschaft vóór de devaluatie te handhaven, stelde 
Lieftinck dat het gewijzigde wetsontwerp vooral gericht was op het bevorde
ren van de investeringen in de toekomst. Bovendien lag de vervanging van 
de meest recent aangeschafte bedrijfsmiddelen nog in de verre toekomst. In 
grote lijnen kwam Lieftinck in de derde nota van wijziging aan het amen- 
dement-Lucas tegemoet door de investeringen die plaats vonden in het 
tijdvak 31 mei 1949 tot 1 januari 1950 onder de regeling inzake de ver
vroegde afschrijving te brengen.288

Ten aanzien van het amendement-Van de W etering dat beoogde de 
compensatietermijn tot vijf jaar te verlengen, bleef Lieftinck bezwaren aan
voeren van administratief technische aard. Principieel stemde hij echter 
wel in met het amendement, maar hij wees de Kamer er op dat het verzwa
ren van de taak van de belastingdienst als gevolg van de verlenging van de 
compensatietermijn, een nadelige invloed had op het inhalen van de belas- 
tingachterstand.

Van de Wetering erkende dat er aan zijn amendement bezwaren ver
bonden waren voor de belastingdienst, maar hij achtte deze niet zwaarwe
gend genoeg om zijn amendement in te trekken. Zijn opvatting vond steun 
bij Lucas en Van den Heuvel. Ook Hoogcarspel gaf te kennen voorstander te 
zijn van een verlenging van de compensatietermijn. De administratie werd 
door de fiscus in jaarmoten verdeeld, terwijl het er juist op aan kwam het 
totaal behaalde resultaat van het bedrijf te belasten. Alleen Hofstra toonde 
enig begrip voor de door partijgenoot Lieftinck aangevoerde argumenten.

Uiteindelijk toonde Lieftinck zich bereid de Kamer tegemoet te komen. 
Hij stelde in een nota van wijziging als tussenoplossing voor de compensa
tietermijn van drie tot vier jaar te verlengen. Daarmee toonde Van de 
Wetering zich tevreden en trok hij het amendement in.289

De afschaffing van de ondernemingsbelasting290

In leid ing

Het besluit van de secretarissen-generaal K.J. Frederiks (Binnenlandse 
Zaken) en H. Postma (Financiën) van 28 april 1942, introduceerde de onder
nemingsbelasting. Deze belasting werd door het Rijk geheven ten behoeve 
van gemeenten en kwam overeen met de 'Gewerbesteuer' in Duitsland. De
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Duitse bezettingsmacht bereikte hiermee dat het Nederlandse bedrijfsleven 
in dezelfde omstandigheden kwam te verkeren als het Duitse.

Hoewel de ondernemingsbelasting een nieuwe heffing was, hadden de 
gemeenten voorheen de vrijheid om ondernemingen aan te slaan. Zo hief 
een aantal gemeenten voor 1942 een bedrijfsbelasting naar rato van het aan
tal werknemers. Het beperkt aantal gemeenten met een dergelijke heffing 
had tot gevolg dat de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven ongelijk wa
ren. Gemeenten raakten onderling in concurrentie bij het aantrekken van 
bedrijven omdat ondernemers onder andere de fiscale voor- en nadelen 
van een vestigingsplaats afwogen.

In het kader van een herziening van de financiële verhouding tussen 
Rijk en gemeenten in 1938, bereidde de regering een wetsontwerp voor dat 
de invoering van een algemene zakelijke bedrijfsbelasting beoogde. De door 
de Duitse bezettingsmacht ingevoerde ondernemingsbelasting was ook een 
zakelijke belasting op de bedrijfsuitoefening en derhalve geen nieuwigheid. 
Als rechtvaardiging voor de ondernemingsbelasting werd in De Telegraaf 
van 6 mei 1942 aangevoerd: A an  een ondernemingsbelasting ligt ten 
grondslag de gedachte dat elk bedrijf door zijn vestiging van bedrijfsruim
ten en het aldaar wonen van zijn arbeiders de gemeente te zijner behoeve 
voor zekere uitgaven stelt (politie, wegen, scholen, sociale maatregelen, 
enz.).’291 De belasting werd geheven naar twee grondslagen namelijk de be
drijfsopbrengst en het bedrijfskapitaal. Op beide heffingsgrondslagen werd 
een tarief toegepast, dat opgeteld het samengestelde grondbedrag opleverde. 
Voor vennootschappen gold een percentage van 5 en voor de overige on
dernemingen een percentage van 0 oplopend tot 5, beide van de bedrijfsop
brengst. Het tarief voor het bedrijfskapitaal bedroeg 2°/oo van het naar bene
den afgeronde bedrijfskapitaal in duizendtallen. De totale aanslag werd 
berekend door het samengestelde grondbedrag te vermenigvuldigen met 
het voor de gemeente geldende vermenigvuldigingscijfer. Elke gemeente 
stelde voor 1 oktober van het kalenderjaar, voorafgaand aan het belasting
jaar, het vermenigvuldigingscijfer vast. Voor het belastingjaar 1942 en 1943 
gold voor alle gemeenten als gevolg van besluiten van de secretarissen- 
generaal van Binnenlandse Zaken en Financiën, het vermenigvuldigings
cijfer 2,4.292 Van het totale bedrag ontving het Gemeentefonds het grond
bedrag, terwijl het resterende deel toe viel aan de gemeenten. Wanneer de 
vermenigvuldigingsfactor kleiner zou zijn dan 1 moesten de bedrijven toch 
het grondbedrag betalen dat vervolgens geheel toeviel aan het Gemeente
fonds.293

Hoewel sedert het besluit van 26 juli 1940 (Stbl. 1940, nr. 406) opcenten 
werden geheven op de winstbelasting ten behoeve van gemeenten en er 
dus al een zakelijke belasting op de bedrijfsuitoefening bestond, gaf de bezet
ter toch de voorkeur aan vervanging door een afzonderlijke en meer ver
fijnde belasting.294 De ondernemingsbelasting bracht bovendien meer een
heid in de heffing door de gemeenten, omdat de opcentenregeling alleen 
gold voor bedrijven die onderworpen waren aan de vennootschapsbelas
ting. Voor de overige bedrijven zou anders een aparte regeling nodig zijn 
geweest die niet uniform kon uitwerken omdat de progressie in de inkom-
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stenbelasting voor een ongelijke last zorgde. Overigens leed de onderne
mingsbelasting ook aan het euvel van de ongelijke last. De ondernemings
belasting was immers aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbe
lasting en dus afhankelijk van de progressie in de inkomsten- en vennoot
schapsbelasting. Degenen die voor de inkomsten- of vennootschapsbelas
ting in het 50%-tarief werden aangeslagen betaalden uiteindelijk slechts 50% 
o n d e rn e m in g sb e la s tin g .295 Wie daarentegen in het 30% -tarief werd 
aangeslagen betaalde uiteindelijk 70% van de aanslag voor de onder
nemingsbelasting. De ondernemingsbelasting werkte derhalve in de prak
tijk degressief in weerwil van haar proportionele opzet.

De ondernemers hadden ernstige bezwaren tegen deze belasting. De hef
fing over de bedrijfsopbrengst kwam bovenop de heffing voor de vennoot- 
schaps- en inkomstenbelasting. De heffing over het bedrijfskapitaal vond al
tijd plaats, ook al maakte de ondernemer helemaal geen winst. Economisch 
bezien bemoeilijkte deze belasting dan ook het ondernemersinitiatief. 
Volgens H.J. Hofstra (PvdA) maakte deze belasting 'het fiscaal voordeeliger, 
rustig op zijn geld te blijven zitten en er obligaties voor te koopen, dan de 
handen uit de mouw te steken en een bedrijf op te zetten (...).‘296 Hofstra 
trok dan ook al in 1946 de conclusie, 'dat in het tegenwoordige Nederland
sche belastingstelsel voor de ondernemingsbelasting geen plaats is'.297 Aan 
zijn conclusie zou Hofstra tijdens de debatten over de afschaffing van de 
ondernemingsbelasting in de Tweede Kamer nog worden herinnerd!

Tijdens het kabinet-Beel bleef de ondernemingsbelasting bestaan. Haar 
werking werd zelfs uitgebreid tot de agrarische bedrijven, die in het Besluit 
van 1942 waren vrijgesteld. De minister van Financiën, Lieftinck, wenste 
destijds aan deze belasting vast te houden omdat bedrijven profijt trokken 
uit de gemeentelijke voorzieningen, terwijl hij tevens het restant aan ge
meentelijke financiële autonomie wenste te behouden. Hij kondigde wel 
aan dat bij een herziening van het belastingstelsel ook de ondernemingsbe
lasting zou worden betrokken.298

De ondernemingsbelasting gehalveerd

Na de monetaire en budgettaire sanering tijdens de kabinetten-Scher- 
merhorn-Drees en -Beel stond het beleid van Lieftinck tijdens het kabinet- 
Drees-Van Schaik vooral in het teken van het betalingsbalanstekort en de 
aanzienlijke groei van de beroepsbevolking. De belastingherziening 1949 en 
de wijziging van de ondernemingsbelasting wilden de investeringen stimu
leren 299 Om deze reden zou de ondernemingsbelasting voor zover geheven 
naar het bedrijfskapitaal, afgeschaft worden. De naoorlogse hoogcon
junctuur leek in 1948 af te vlakken waardoor het bedrijfsleven verminde
ring van de afzet kon verwachten. De bedrijfsuitrustingen moesten worden 
verbeterd om zo de concurrentie met het buitenland vol te houden en de 
werkgelegenheid te behouden. De vernieuwing van veel bedrijven stelde 
het bedrijfsleven voor een groot financieringsprobleem. Lieftinck achtte het 
daarom wenselijk fiscale belemmeringen voor het beschikbaar stellen van 
risicodragend kapitaal weg te nemen. De ondernemingsbelasting naar be-
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drijfskapitaal vormde zo'n belemmering, omdat die belasting zelfs moest 
worden opgebracht bij verliesgevende resultaten. De gedeeltelijke afschaf
fing van de ondernemingsbelasting betekende een belangrijk financiële 
aderlating voor de schatkist omdat haar inkomsten hierdoor met ƒ52,8 mil
joen daalden. Desondanks achtte Lieftinck de voorgenomen afschaffing 
verantwoord omdat dit 'aan de ontplooiing en aan de stabiliteit van ons be
drijfsleven ten goede zal komen'.300

Uit het voorlopig verslag bij dit wetsontwerp bleek dat zeer vele leden 
(KVP, CHU, ARP, VVD) de ondernemingsbelasting in haar geheel wensten 
af te schaffen vooral met het oog op de industrialisatiepolitiek en het daar
voor benodigde risicodragend kapitaal.301 Voorts waren deze leden van 
mening dat de rechtsgrond voor deze belasting geheel ontbrak. Het doel van 
de Duitse bezetter was immers fiscale gelijkschakeling van de Nederlandse 
met de Duitse ondernemers geweest. Bovendien was er sprake van wille
keur omdat alleen de inkomsten uit ondernemerswinst onderworpen wer
den aan deze belasting. Voorts bestond er volgens zeer vele leden strijdig
heid met het draagkrachtbeginsel, omdat deze belastingheffing degressief 
werkte, vooral ten nadele van ondernemers met lage winsten.

Vele andere leden (PvdA, CPN) onderschreven deze opvatting niet. Zij 
juichten de afschaffing van de heffing naar de grondslag van het bedrijfska
pitaal weliswaar toe, maar vroegen zich tegelijkertijd af in hoeverre de 
schatkist dit verlies kon dragen. Ze keerden zich in elk geval tegen even
tuele afschaffing van de heffing naar de bedrijfsopbrengst. Wel erkenden ze 
de rechtsongelijkheid met andere vormen van inkomen die niet werden 
getroffen door deze belasting. De oplossing moest echter worden gezocht in 
verbreding van de grondslag zodat ook rente-inkomsten werden belast.302

Hofstra en Hoogcarspel verzetten zich

De omstandigheden waaronder het wetsontwerp belastingherziening 1949 
werd ingediend, waren als gevolg van de devaluatiegolf van september 1949 
veranderd. Importgoederen uit landen die niet of minder dan Nederland 
devalueerden, werden duurder, waardoor ook de in het eigen land gefabri
ceerde goederen in prijs stegen. Ondernemers liepen op deze wijze een aan
zienlijk geringer prijsrisico op bedrijfsmiddelen die vóór de devaluatie wa
ren aangeschaft. Dit gaf de regering aanleiding de terugwerkende kracht te 
ontnemen aan de faciliteit van de vervroegde afschrijving en de belasting
herziening per 1 januari 1950 te laten ingaan.303 De vrijkomende middelen 
werden gebruikt om de ondernemingsbelasting gefaseerd geheel af te schaf
fen.

Zoals uit het voorlopig verslag op het wetsvoorstel al bleek, kwam de op
positie tegen het wetsvoorstel van de kant van Hofstra (PvdA) en J. Hoog
carspel (CPN). Alvorens het wetsontwerp zelf te kritiseren stelde Hofstra 
een aantal overwegingen voorop. Allereerst betekende het afwijzende 
standpunt niet dat de PvdA geen oog had voor de betekenis van on
dernemingen voor de welvaart. Dat bleek afdoende uit de instemmende re
actie van de PvdA op de belastingherziening 1950, waarin de belastingfacili-
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teiten waren gebonden aan investeringen. Bij de ondernemingsbelasting 
was er echter sprake van 'een cadeau, in de hoop, dat degene, die het cadeau 
gekregen heeft, er een nuttig gebruik van zal maken'.304 Hofstra had bij een 
eerdere gelegenheid weliswaar ernstige kritiek geuit op de ondernemingsbe
lasting, maar hij wenste deze heffing toch te behouden als een uitgangspunt 
voor een verdere ontwikkeling in het Nederlandse belastingstelsel.305 Hij 
toonde zich voorstander van afschaffing van de ondernemingsbelasting 
voor de middenstand, maar niet voor de grote bedrijven.

Tegen het wetsontwerp zelf voerde Hofstra allereerst een staatsrechtelijk 
bezwaar aan. Na de devaluatie was het wetsontwerp belastingherziening, 
voor wat de ondernemingsbelasting betreft, fundamenteel gewijzigd. Alleen 
het onbelangrijke artikel 2 uit het oorspronkelijke ontwerp werd gehand
haafd, volgens Hofstra 'om niet al te duidelijk te doen uitkomen, dat het 
een geheel nieuw ontwerp was, dat na de Nota van Wijzigingen werd aan
geboden'.306 Hij oordeelde dat hier strijd bestond met de Grondwet omdat 
het 'nieuwe’ wetsontwerp, eerst moest worden voorgelegd aan de Raad van 
State. Alleen al door het ontbreken van het advies van de Raad van State 
bestond voldoende reden om het ontwerp te verwerpen. Hofstra vreesde 
vooral de budgettaire consequenties van het wetsontwerp. In het parlement 
was jarenlang algemeen aangedrongen op bestrijding van het begrotingste
kort mede met het oog op de monetaire ontwikkeling en de betalingsba- 
lanspositie. Hij hekelde scherp de VVD die tijdens de verkiezingscampagne 
voor de Provinciale Staten van 26 april 1950 op een naar zijn mening be
treurenswaardige en demagogische wijze had gespeeld met het denkbeeld 
van de belastingverlaging. 'Men heeft daarmee blijk gegeven van een diepe 
en ondemocratische minachting voor de Nederlandse kiezer, door dingen 
te beloven, waarvan men zelf moet weten, dat zij niet te verwezenlijken 
zijn.'307 'Wij hebben niet vijf jaar geploeterd om nu op het laatste ogenblik 
het evenwicht weer verder te verschuiven en, van budgettair oogpunt uit, 
potverteren te gaan spelen.'308 Wie derhalve pleitte voor belastingverlaging 
had ook de plicht aan te geven op welke uitgaven hij wenste te bezuinigen.

Hij voegde hier aan toe - de opmerking was aan het adres van de VVD 
gericht - dat het na de verkiezingen niet meer nodig was 'zich aan een zake
lijke discussie te onttrekken door de vage mededeling, dat men het zelf ook 
niet weet, maar dat het toch zal moeten. Wie in deze Kamer de noodzaak 
van ingrijpende bezuinigingen betoogt, zal concreet en duidelijk moeten 
aangeven wat hij bedoelt, hoeveel er te bezuinigen is en waarop.'309 Sociaal 
en psychologisch werkte deze belastingverlaging verkeerd uit, mede omdat 
de verlaging van de inkomstenbelasting, die vooral de inkomenspositie 
van werknemers raakte, niet gelijktijdig werd behandeld. Zo konden de no
den niet tegen elkaar worden afgewogen en kon de belastingverlaging niet 
worden gegeven aan degenen die het meest in nood zaten. Hofstra signa
leerde aan de ene kant stijgende winsten van ondernemers, terwijl aan de 
andere kant de inkomsten van werknemers sterk onderworpen bleven aan 
beperkingen. Zo was de prijsindex van het gezinsverbruik onder invloed 
van de devaluatie in de periode van 15 september 1949 tot 15 maart 1950 
met tien procent gestegen, terwijl de looncompensatie slechts vijf procent
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bedroeg. Hofstra vroeg zich af hoe de regering dacht 'opofferingen te kun
nen blijven vragen van de arbeiders bij een zo duidelijke bevoorrechting 
van de andere groepen'.310

Ook het economische effect van de verlaging van de ondernemingsbelas
ting was twijfelachtig. Ongetwijfeld zou er deels sprake zijn van een ver
hoogde kapitaalvorming binnen de bedrijven. Maar zouden de middelen 
ook niet consumptief worden aangewend, waardoor winkeliers in luxe goe
deren de meeste vruchten van de maatregel zouden plukken? De midden
stand kon alleen worden geholpen door het stimuleren van de koopkracht 
bij de grote massa van de bevolking, maar haar koopkracht werd beperkt. 
Hofstra wees er ook nog op, dat alle landen waarmee de economische sa
menwerking zeer intensief was, ondernemingsbelasting kenden (Frankrijk, 
België en Duitsland). Ook de gemeenten gingen middelen missen als de 
compensatie niet afdoende was geregeld. Hij kantte zich scherp tegen de 
terugwerkende kracht die in het wetsontwerp was verwerkt, zodat zelfs een 
reductie werd gegeven over de resultaten van 1948.

Hofstra kwam tot de conclusie dat het wetsontwerp tot afschaffing van de 
ondernemingsbelasting voor de PvdA onverteerbaar was, omdat er teveel 
vragen onbeantwoord bleven. 'Wij weten te weinig omtrent de budgetaire 
toestand; wij weten te weinig omtrent de verdere ontwikkeling van het be
lastingstelsel en omtrent de plaats, die een ondernemingsbelasting in een 
waarlijk modern belastingstelsel zou kunnen innemen. Wij weten ook te 
weinig omtrent de verdere plannen van de Regering ten aanzien van al die 
onderwerpen, die van belang zijn voor de groepen, die bij dit wetsontwerp 
niets krijgen, dan dat wij zonder meer dit wetsontwerp zouden kunnen 
aanvaarden. Het wetsontwerp laat een groot aantal moeilijkheden onopge
lost en stelt budgetair voor zeer grote bezwaren. Het betekent verder een 
principiële insnijding in ons belastingstelsel; het zou niet aanhangig moe
ten zijn gemaakt bij deze herziening van de tarieven, maar dit zou nu juist 
een onderwerp van bespreking zijn geweest bij de principiële wijziging van 
ons belastingstelsel, waarover al veel gepraat is, maar waarmee wij eigenlijk 
nog maar nauwelijks bezig zijn.'311

Hoogcarspel onderschreef in grote lijnen de opvatting van Hofstra. Om 
de middenstand daadwerkelijk tegemoet te komen stelde hij voor alleen 
kleine ondernemingen, gedreven door natuurlijke personen, tot een bedrag 
van maximaal ƒ7.000 aan inkomen uit de onderneming, van de onderne
mingsbelasting vrij te stellen. Hoogcarspel wees op het snel groeiende aan
tal faillissementen in de middenstand: in 1948 1186 faillissementen tegen 
910 in 1947.312 Ook Hofstra had een dergelijke oplossing gesuggereerd in 
zijn pleidooi.

Hoogcarspel hield wel ernstige twijfel over de vraag of de PvdA de 
scherpe kritiek op partijgenoot Lieftinck zou waarmaken. Tot nu toe waren 
voorstellen tot verbetering van de positie van de arbeiders door de PvdA 
stelselmatig afgewezen. De PvdA steunde immers voorstellen van de rege
ring, die in de grond van de zaak niets anders deden dan het lot van de ar
beiders verzwaren. 'De ondernemers moeten op alle mogelijke wijzen wor
den geprikkeld en gekieteld om hen aan de investeringen te laten mede
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werken, terwijl de arbeiders worden gedwongen tot hard werken en sober 
leven.'313

De overige partijen in het parlement stemden in met het voorstel de on
dernemingsbelasting definitief af te schaffen. Het standpunt van Lucas 
(KVP) stond haaks op de opvatting van coalitiegenoot Hofstra. Hij zwaaide 
de bewindsman lof toe voor het feit dat de afschaffing nu uiteindelijk zou 
worden gerealiseerd. Hij benadrukte juist het gunstige psychologische effect 
van de afschaffing van de ondernemingsbelasting. Een innerlijke tegen
strijdigheid in het overheidsbeleid in de vorm van een industrialisatiepoli
tiek gericht op creatie van werkgelegenheid voor de groeiende beroepsbe
volking enerzijds en anderzijds een belastingheffing die de investeringen 
frustreerde, werd immers op deze wijze uitgebannen.314

Sociaal werkte deze belasting volgens Lucas buitengewoon onrechtvaar
dig omdat een bepaalde groep van de bevolking volkomen willekeurig extra 
werd belast. De heffing was funest voor de middenstand en werkte degres
sief voor de inkomstenbelasting en ging daarmee lijnrecht in tegen het 
draagkrachtprincipe. Omgekeerd betekende die degressieve werking dat af
schaffing van de ondernemingsbelasting ook slechts relatief geringe voorde
len bracht voor de hogere inkomens. Lucas pleitte er voor, de nodige zui
nigheid te betrachten bij de schadeloosstelling aan de gemeenten. Hij 
voerde daartoe als argument aan dat de uitgaven van de gemeenten niet 
steeds van voldoende zin voor soberheid getuigden. Dit werd mede in de 
hand gewerkt door de hoge ontvangsten van gemeenten. Volgens de Wet 
Noodvoorziening Gemeentefinanciën 1948 ontvingen de gemeenten acht 
procent van de opbrengst van een aantal rijksbelastingen over de jaren 1948,
1949 en 1950. Niet voorzien was echter dat de feitelijke opbrengst van die be
lastingen de ramingen aanzienlijk overtrof.

Ook Chr. van den Heuvel (ARP) en Van de Wetering (CHU) begroetten 
het voorstel met grote voldoening. Van den Heuvel verzette zich tegen het 
door Hofstra opgeroepen beeld dat er nu opeens geen begrip meer bestond 
voor de schadelijke werking van begrotingstekorten. De ondernemingsbe
lasting moest naar zijn mening onder alle omstandigheden worden afge
schaft, omdat hij deze beschouwde als een tweede inkomstenbelasting die 
slechts aan een bepaalde bevolkingsgroep werd opgelegd.315 Voorts was de 
budgettaire positie onduidelijk omdat ook hij constateerde dat de belastin
ginkomsten achteraf steeds hoger bleken uit te vallen. Lieftinck erkende dat 
de opbrengst van de middelen over 1949 vergeleken met de raming, een be
vredigend verloop vertoonde. Hij waarschuwde echter voor optimistische 
conclusies omdat die hogere raming al in de begroting 1950 was verwerkt.316

Dat de VVD bij monde van G. Ritmeester instemming betuigde met het 
wetsvoorstel lag voor de hand. Hij was het eens met Hofstra en zijn 
'stiefbroer' Hoogcarspel dat het beter was geweest alle belastingontwerpen 
tegelijk in de Kamer te behandelen zodat de voor- en nadelen beter tegen 
elkaar konden worden afgewogen. Ritmeester verzette zich echter tegen de 
opvatting van de PvdA dat de verkiezingsbelofte van de VVD aangaande 
belastingverlaging een ongemotiveerde leuze was, omdat de bijbehorende 
vraag waarop dan wel bezuinigd moest worden niet was beantwoord.
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Ritmeester zag het niet als zijn taak om bezuinigingsobjecten aan te geven. 
'Het is uiteindelijk niet mijn taak - De heren van de Partij van de Arbeid 
zeggen nu wel: haha, maar laten zij nu eventjes wachten - om aan te geven, 
waarop bezuinigd moet worden; dat is de taak van de Regering en als de 
Regering daartoe niet in staat is, dan moet de Kamer ingrijpen.'317 De keuze 
was: '(...) de heren willen van ons horen, dat wij de landsverdediging niet 
zouden willen versterken, dat wij tegen de sociale maatregelen zijn, die ge
nomen zijn, dat wij het onderwijs willen afsnijden en dergelijke dingen 
meer. Ik kan direct zeggen: daar kom ik niet in, want dit ben ik niet van 
plan.'318 Daartoe uitgedaagd door S.A. Posthumus en J.G. Suurhoff (beiden 
PvdA) noemde hij slechts één bezuinigingsobject namelijk de opheffing 
van de Spaarraad, waaraan het luttele bedrag van ƒ250.000 werd uitgegeven. 
Ritmeester hekelde de gewijzigde opstelling van Hofstra vergeleken met 
zijn bijdrage aan het boek Fiscale ervaringen, waarin hij had afgerekend 
met de ondernemingsbelasting.319

Lieftinck houdt 'fiscaal' been stijf

Lieftinck verdedigde de afschaffing van de ondernemingsbelasting met 
verve. Het staatsrechtelijk bezwaar van Hofstra en Hoogcarspel als zou er 
sprake zijn van een nieuw wetsvoorstel dat allereerst door de Raad van 
State moest worden beoordeeld, achtte Lieftinck een kwestie van taxatie. Hij 
constateerde droog dat dit staatsrechtelijk bezwaar verdedigbaar was, maar 
dat de gevolgde gedragslijn door het parlement was gesanctioneerd. Met het 
parlement betreurde Lieftinck het dat de wetsontwerpen 1403 tot 1408 
(onder meer verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en een verho
ging van de omzetbelasting) niet gelijktijdig met de belastingherziening
1950 en de afschaffing van de ondernemingsbelasting en de verhoging van 
de vennootschapsbelasting (ontwerp 1251) aan de orde kwamen. Lieftinck 
vond echter dat het parlement daarvoor de hand in eigen boezem kon ste
ken. Het wetsontwerp 1251 was al op 1 juni 1949 bij het parlement inge
diend, terwijl de wetsontwerpen 1403 tot 1408 op Prinsjesdag bij het parle
ment waren ingediend. 'Het komt mij voor, dat er sedert laatstbedoelde da
tum alle gelegenheid is geweest ook voor deze Kamer, om het onderlinge 
verband van deze wetsontwerpen, alle liggend op het terrein van de belas
ting en vrijwel het gehele terrein van de belasting bestrijkende, nader in 
studie te nemen.'320 Voorts wees Lieftinck erop dat de Kamer niet in overleg 
was getreden met de regering naar aanleiding van een regeringsnota waarin 
de wijzigingen als gevolg van de devaluatie in de betreffende belas
tingontwerpen waren vervat. Lieftinck zelf was te allen tijde bereid geweest 
'om daarover een gedachtenwisseling met de Kamer te hebben en als de 
Kamer dat op prijs had gesteld, zou de Regering zeker in een principiële be
schouwing over het complex der voorgestelde maatregelen met de Kamer 
zijn getreden'.321

De wetsvoorstellen moesten, volgens Lieftinck, worden geplaatst in het 
kader van de algemene economische en sociale politiek die de regering se
dert de bevrijding had gevoerd. In die politiek stond het betalingsbalanspro-
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bleem en het daarmee verbonden vraagstuk van de snelle bevolkingsaan
was centraal. De fiscale politiek moest in dat perspectief worden geplaatst. 
Daarom was een fiscale politiek nodig die de investeringen stimuleerde 
waardoor vervolgens de produktie en de werkgelegenheid werden bevor
derd. De beperkte mogelijkheden om nog op de uitgaven te bezuinigen 
vormden een bijzonder probleem bij het verlenen van fiscale faciliteiten. 
Hoogcarspel had geopperd de militaire uitgaven te verlagen maar die optie 
werd door een brede kamermeerderheid niet gedeeld. Lieftinck deed dit 
voorstel af met de opmerking: 'Als de vos de passie preekt, boer pas op je 
kippen.'322 Ritmeester wist alleen het opheffen van de Spaarraad als bezui- 
nigingsobject te noemen wat Lieftinck af deed met 'de berg was in barens
nood, een belachelijke muis is geboren'.323 Chr. Van den Heuvel wilde ook 
bezuinigen maar zag daarvoor geen bruikbare opties. Lieftinck trok dan ook 
de conclusie, 'dat ook de geringe elasticiteit van het uitgavenbudget bij de 
overgrote meerderheid van deze Kamer in confesso is'.324

Lieftinck toonde zich voorstander van verlaging van de overheidsuitga
ven als percentage van het nationale inkomen. Aangezien de uitgaven niet 
in betekenende mate konden worden verlaagd, moesten de voorwaarden 
worden geschapen om het nationale inkomen te verhogen. De aanhangige 
belastingontwerpen pasten in dit kader en vormden een onderdeel van het 
regeringsprogramma 'dat op sociaal-economisch terrein een synthese 
beoogt tot stand te brengen tussen het economisch doelmatige en het sociaal 
rechtvaardige'.325

De inkomstenderving als gevolg van de afschaffing van de onderne
mingsbelasting was voor Lieftinck op korte termijn eigenlijk niet acceptabel 
maar 'op iets langere termijn gezien: ja, mits aan de tendens tot voortge
zette vermeerdering der totale Overheidsuitgaven, uit belastingen te dek
ken, voldoende krachtige weerstand wordt geboden'.326 Lieftinck becijferde 
de inkomstendaling op ƒ92 miljoen, waarbij hij aantekende dat Hofstra had 
gesuggereerd de middenstand voor de ondernemingsbelasting een vrijstel
ling te verlenen tot ƒ6.000 k ƒ7.000, hetgeen de schatkist ƒ30 miljoen kostte. 
Daar voegde Lieftinck aan toe dat Hofstra akkoord was gegaan met de af
schaffing van de grondslag bedrijfskapitaal die in het bedrag van ƒ92 mil
joen was begrepen en waarmee ƒ35 miljoen was gemoeid. Het financiële 
verschil met Hofstra bedroeg derhalve ƒ27 miljoen, welk extra offer voor 
Lieftinck aanvaardbaar was 'als het op de juiste plaats gebracht wordt, nl. op 
een knelpunt, waar de belastingdruk de economische bedrijvigheid en de 
bedrijfsexpansie remt'.327

Am endem ent-H ofstra kansloos

Om zijn bezwaar tegen het wetsontwerp kracht bij te zetten had Hofstra een 
amendement ingediend dat beoogde de ondernemingsbelasting op de be
drijfsopbrengst te handhaven.328 In zijn zeer uitvoerige argumentatie her
haalde hij in grote lijnen zijn eerder genoemde overwegingen. Hij conclu
deerde dat het wetsvoorstel voor hem onaanvaardbaar was. Sociaal trad een 
ongewenste verschuiving ten voordele van de ondernemers op in de ver-

277



Hoofdstuk III Lieftincks financiële politiek

deling van het nationaal inkomen. Het economisch nut van deze ver
schuiving was voor de gemeenschap problematisch. Voorts werd het prille 
budgettaire evenwicht door deze maatregel bedreigd. Fiscaal-technisch was 
het voorstel omstreden omdat de wetenschappelijke discussie over de on
dernemingsbelasting nog niet was beëindigd en er internationaal een ten
dens bestond de ondernemingsbelasting te handhaven. De extra belasting
middelen moesten worden gereserveerd voor de leniging van de noden 
van het volk, bijvoorbeeld door een vlottere afwerking van de oorlogsscha- 
devergoeding en door schuldaflossing.

Deze redenering vond instemming bij de CPN, maar kon bij de overige 
partijen in het parlement geen genade vinden. Representatief voor hun 
standpunt was de opvatting van Lucas. In tegenstelling tot Hofstra achtte hij 
de ondernemingsbelasting buitengewoon onrechtvaardig omdat een wille
keurige groep burgers als belastingplichtigen werd aangewezen. De voorst
anders van de ondernemingsbelasting moesten niet de vraag stellen 
waarom door de afschaffing van de ondernemingsbelasting aan een be
paalde groep van personen een voordeel werd gegeven, maar zij dienden te 
beargumenteren waarom deze belasting voor een bepaalde groep burgers 
moest worden gehandhaafd. Lucas strooide zout in de wonde door Hofstra 
te herinneren aan zijn artikel in Fiscale ervaringen.329 Volgens Lucas nam 
Hofstra in dat artikel 'alle eventueel denkbare rechtvaardigheidsargumen- 
ten onder de loupe, verwerpt ze alle en komt dan tot de conclusie, "dat in 
het tegenwoordige Nederlandse belastingstelsel voor de ondernemingsbe
lasting geen plaats is." Ik meen dat het moeilijk duidelijker gezegd kan 
worden.'330 De verdediging van Hofstra dat een ondernemingsbelasting in 
een ander belastingstelsel wel mogelijk was, wees Lucas af omdat het belas
tingstelsel als zodanig niet ter discussie stond. Bovendien herinnerde Lucas 
eraan dat de ondernemingsbelasting degressief werkte en dus in strijd was 
met het draagkrachtbeginsel. Lucas betitelde dit als 'een onverteerbaar brok 
onrecht'.331

Ook van partijgenoot Lieftinck kreeg Hofstra geen steun. Lieftinck be
toogde dat het voorstel tot afschaffing van de ondernemingsbelasting en 
verhoging van de vennootschapsbelasting weloverwogen was. Het vormde 
een wezenlijk onderdeel van de economische en sociale politiek. Naast 
economische argumenten vielen immers gewichtige sociale gronden aan te 
voeren, ontleend aan de maatschappelijke rechtvaardigheid, die pleitten 
voor aanvaarding van dit wetsontwerp.

De stemming verliep zoals na de discussies te verwachten viel: het 
amendement-Hofstra werd met 55 tegen 28 stemmen (PvdA en CPN) ver
worpen.332

Nadat het amendement-Hofstra op artikel 1 (stuk no. 20-11) was verwor
pen, werd de discussie over artikel 1, waarin de afschaffing van de onder
nemingsbelasting was opgenomen, hervat. In zijn bijdrage aan de discussie 
plaatste Hofstra de belastingverlaging voor de ondernemers in het kader 
van de totale financieel-economische politiek van de regering. Hij wilde op 
een paar punten nadere uitleg van Lieftinck om zo te kunnen beoordelen of 
de PvdA haar stem aan het wetsontwerp kon geven. Allereerst sprak hij al
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op voorhand het onaanvaardbaar uit over de optie dat de afschaffing van de 
ondernemingsbelasting 'door de verbruikers, de werknemers, de arbeiders
klasse (zou) moeten worden betaald'.333 Hij ging nog verder door als voor
waarde voor steun aan het wetsontwerp te stellen dat met de belastingver
laging voor de ondernemers de kous niet af mocht zijn. Ook andere groe
pen in de samenleving die financieel in de knel zaten, moesten geholpen 
worden. Hij diende een motie in waarin de regering werd uitgenodigd een 
spoedige verhoging van de overheidspensioenen te bevorderen. Voorts 
werd daarin gevraagd de nadelige gevolgen van de prijsstijging als gevolg 
van de Korea-crisis, voor de minst draagkrachtigen te compenseren door 
voortzetting van de subsidies voor levensmiddelen. In de derde plaats 
vroeg hij om een spoedige indiening van het wetsontwerp betreffende de 
kinderbijslag voor zelfstandigen.334

Hofstra verpakte zijn wensen in een motie van orde waarin de Kamer 
werd gevraagd zich allereerst over de motie uit te spreken alvorens te 
stemmen over artikel 1 van de Wet op de Ondernemingsbelasting. Met deze 
motie bracht Hofstra kamervoorzitter Kortenhorst in een moeilijk parket. 
Kortenhorst constateerde: de '(...) samenkoppeling van een voorstel om
trent het tijdstip, waarop over een bij de Kamer aanhangig wetsontwerp zal 
worden beslist met een reeks desiderata, die slechts in zeer verwijderd ver
band staan met het wetsontwerp zelf, is naar mijn oordeel volstrekt onge
bruikelijk .’335 Een dergelijke koppeling was naar zijn opvatting zelfs on
aanvaardbaar omdat het de werkwijze van de Kamer aantastte. De Kamer 
was immers niet meer vrij in haar beslissing een onderwerp op de agenda te 
plaatsen, c.q. in behandeling te nemen.

Lieftinck verloste Kortenhorst uit dit dilemma door de Kamer enkele 
primeurs te geven waarmee de bezwaren van de PvdA goeddeels onder
vangen werden. Het wetsontwerp inzake de kinderbijslag voor kleine zelf
standigen was inmiddels bij de griffie van het parlement binnengekomen, 
terwijl het wetsontwerp betreffende een toeslag op de overheidspensioenen 
zeer snel zou worden ingediend. Het allerbelangrijkste was echter dat het in 
het voornemen van de regering lag om de subsidiepolitiek ook na 1 juli
1950 voort te zetten. Ten aanzien van de motie-Hofstra verklaarde Lieftinck 
dan ook 'dat de geest, die daaruit spreekt: zorg voor de positie der minst 
draagkrachtigen, de volledige instemming der Regering heeft. De vraag
stukken in zake de Overheidspensioenen, in zake de kinderbijslag voor 
kleine zelfstandigen en met name ook het vraagstuk der subsidies zullen 
door de Regering in die zelfde geest worden behandeld.'336 Hofstra toonde 
zich ingenomen met de reactie van Lieftinck. Hij verklaarde 'dat deze uit
eenzetting mij een grote mate van bevrediging heeft gegeven'.337 Hij was 
derhalve bereid zijn motie in te trekken.

Het wetsontwerp tot afschaffing van de ondernemingsbelasting en ver
hoging van de vennootschapsbelasting verkreeg nu toch de steun van de 
PvdA. Er vielen enkele pluspunten voor de PvdA te noteren die de door
slag gaven. De PvdA was akkoord met de afschaffing van de grondslag be
drijfskapitaal, de afschaffing van de ondernemingsbelasting voor de mid
denstand en een compenserende verhoging van de vennootschapsbelasting
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voor grote bedrijven, terwijl ten aanzien van het sociaal-economische be
leid vergaand aan de wensen van de PvdA was tegemoet gekomen. Alleen 
de afschaffing van de ondernemingsbelasting voor grote bedrijven bleef op 
bezwaren van de PvdA stuiten. Het wetsontwerp werd uiteindelijk aange
nomen met 78 tegen 4 stemmen (CPN-leden).338

Belastingverlaging bij hoogconjunctuur?

De behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer vond plaats op 28 
september 1950. De economische ontwikkeling stond toen sterk onder in
vloed van de Korea-crisis. Toenemende bestedingen, stijgende prijzen en 
een groter betalingsbalanstekort waren de zichtbare gevolgen. Het econo
misch beeld was derhalve fundamenteel veranderd vergeleken met een jaar 
eerder toen de memorie van toelichting op het wetsontwerp verscheen. 
Voor J. van Santen (CPN) vormde dit veranderde economische beeld aan
leiding om in een motie van orde te vragen om het wetsontwerp in te trek
ken.339 Belangrijke beweegredenen voor de indiening van het wetsontwerp 
zoals de in 1949 nog verwachte toenemende concurrentie op de binnen- en 
buitenlandse markt, waren door de feitelijke politieke en economische 
ontwikkeling immers achterhaald. Deze redenering werd niet gevolgd door 
de overige fracties in de Eerste Kamer. Men was vrij algemeen van oordeel 
dat voor dit wetsontwerp niet alleen economische argumenten waren aan 
te voeren, maar vooral ook argumenten ontleend aan de maatschappelijke 
rechtvaardigheid. Volgens Van de Kieft (PvdA) was deze motie onpraktisch 
omdat ook bij steun voor de motie over de merites van het wetsontwerp 
moest worden gesproken.340

In de Eerste Kamer was de opstelling van de fracties gelijk aan die van de 
geestverwanten in de Tweede Kamer. De CPN en de PvdA verklaarden zich 
tegen de afschaffing van de ondernemingsbelasting op de grondslag van de 
bedrijfsopbrengst. Van de Kieft zette de bezwaren nog eens op een rij. Hij 
achtte een belastingverlaging bij een economische hoogconjunctuur onge
wenst. Als er toch belastingverlaging moest worden gegeven waren er ook 
andere belastingen die op grond van billijkheid voor verlaging in aanmer
king kwamen. Hij noemde als voorbeeld de suikeraccijns en de zoutaccijns 
die nog veel onbillijker waren. Voorts was hij niet overtuigd van de stimu
lerende werking op de investeringen. Volgens het industrialisatieschema 
moest ƒ4 miljard worden geïnvesteerd zodat een stimulans van ƒ92 mil
joen niet veel zoden aan de dijk zou zetten. Vrij algemeen bestond in de 
Eerste Kamer ongenoegen over de gevolgen voor de gemeenten. A.M.C.J. 
Steinkühler (KVP) veroordeelde de tamelijk onbevredigende uitlatingen 
dienaangaande bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer. Hij 
vroeg 'of nu niet eens ernst gemaakt moet worden met hetgeen in het 
Voorlopig Verslag dezer Kamer terecht is genoemd "een redelijke ontvoog
ding van het gemeentelijk financieel bestel in het nawijsbaar belang van de 
plaatselijke zelfstandigheid'".341

De andere partijen behoudens PvdA en CPN, spraken hun vreugde uit 
over de afschaffing van de ondernemingsbelasting. W. Rip (ARP) ver-
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woordde hun gevoelen 'dat niemand het voor die belasting kan opnemen, 
hoe moeilijk onze positie, gezien onze Staatsfinanciën, ook is en hoezeer 
wij er voor beducht moeten zijn, dat het tekort groter en groter wordt. Een 
onbillijke belasting als deze kan niet gehandhaafd blijven en het doet mij 
veel genoegen, dat de Minister daarvan overtuigd is gebleken en daarvan 
heeft blijk gegeven door afschaffing van deze belasting.’342

Lieftinck zag als eerste voordeel van de afschaffing dat het belastingstelsel 
vereenvoudigd werd door het wegvallen van de gecompliceerde onderne
mingsbelasting. Aan de ondernemingsbelasting kleefden zeer ernstige be
zwaren, die afschaffing verantwoord maakten. Lieftinck maakte van zijn 
hart geen moordkuil en onthulde dat de handhaving van de onderne
mingsbelasting na de bevrijding hem moeilijk was gevallen. 'Ik heb zelfs 
verdedigd een uitbreiding door opheffing van de subjectieve vrijstellingen, 
met name voor de landbouwondernemingen. Ik begrijp nog altijd niet, hoe 
mij dat is gelukt.'343 De ondernemingsbelasting was onrechtvaardig omdat 
het een dubbele inkomstenbelasting was die slechts aan bepaalde mensen 
werd opgelegd. In de discussies in de Eerste Kamer had het accent volgens 
Lieftinck teveel gelegen op het conjuncturele aspect van de belastingen. De 
noodzaak tot industrialisatie, een omstandigheid van structurele aard, had 
een essentiële rol vervuld bij de besluitvorming. Dat betekende echter niet 
dat niet ernstig overwogen werd het belastingbeleid bij te stellen waarbij 
nieuwe verzwaringen niet werden uitgesloten. De compensatie voor het 
verlies aan inkomen voor de gemeenten, rechtstreeks of via het Gemeente
fonds, als gevolg van de opheffing van de ondernemingsbelasting zou, 
aldus Lieftinck, in goed overleg met het parlement worden geregeld. Het 
wetsontwerp ter vervanging van de Noodwet Gemeentefinanciën, zou 
spoedig bij het parlement worden ingediend.

Van de Kieft (PvdA) was door de argumentatie van Lieftinck niet over
tuigd en in tegenstelling tot zijn partijgenoten in de Tweede Kamer, stemde 
de PvdA samen met de CPN tegen de afschaffing van de ondernemingsbe
lasting en verhoging van de vennootschapsbelasting. Met de stemmen van 
de overige leden voor, werd het wetsontwerp toch met 22 tegen 9 stemmen 
aanvaard.344

Verfijnde dividendregeling?

De 'Duitse' dividendregeling

De integratie van het Nederlandse produktieapparaat in de Duitse oorlogs
economie maakte de vervanging van versleten produktiemiddelen en de 
aanvulling van voorraden die niet dienstbaar waren aan de Duitse oorlogs
economie, nagenoeg onmogelijk. Binnen grote delen van het Nederlandse 
bedrijfsleven vond zodoende een aanzienlijke desinvestering plaats, die 
zijn weerspiegeling vond in een sterk gestegen liquiditeit. Deze geldmidde
len kwamen in aanmerking voor uitkering aan aandeelhouders, waardoor 
de koersen van aandelen sterk stegen. De vergrote belangstelling voor aan
delen vond haar complement in dalende obligatiekoersen, waardoor het
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plaatsen van obligatieleningen werd bemoeilijkt en de financiering van de 
overheidsuitgaven in het gedrang kwam.345

Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling voerde de Duitse bezet
tingsmacht per 15 augustus 1941 de dividendbeperking in tot 6% van het ge
storte aandelenkapitaal. Wie een hoger dividend wenste uit te keren werd 
dit de facto onmogelijk gemaakt door een superdividendbelasting die pro
gressief opliep van 50 tot maar liefst 400% van de overschrijding.346 De aan
trekkelijkheid van het aandelenbezit werd op deze wijze verminderd. 
Voorts werd de uitkering van dividend in aandelen (herkapitalisatie) be
vorderd, waardoor het aantal aandelen toenam en de koers werd gedrukt. 
Zo werd de superdividendbelasting bij herkapitalisatie aanmerkelijk ver
licht en behoefden de aandeelhouders geen inkomstenbelasting te betalen 
over de herkapitalisatie, maar werd volstaan met een veel lagere belasting 
die de vennootschap verschuldigd was. De bezetter verdedigde de maatrege
len met een sociale overweging. De opgelegde loonstop was nu immers be
ter aanvaardbaar nu ook de dividenduitkering werd beperkt.

In 1947 werd de regeling versoepeld, doordat de dividenduitkering werd 
gebonden aan een maximum van 9% van het gestorte aandelenkapitaal.347 
De regering motiveerde deze versoepeling met een verwijzing naar de di
verse loonronden die sedert 1944 hadden plaats gevonden. Het bedrijfsle
ven bleef echter aandringen op verdere verruiming, of liever nog een alge
hele afschaffing van de dividendstop.348 Een verdere versoepeling werd in 
elk geval wenselijk geacht om zo de grote reservevorming binnen de on
dernemingen die de intrinsieke waarde van aandelen deed stijgen, ook in 
een verruimde dividenduitkering tot uitdrukking te laten komen.

Het wetsontwerp op de dividendbeperking

De verlichting van 1947 in de dividendbeperking gold als een tegemoetko
ming aan zowel PvdA als KVP. Het besluit de regeling te handhaven, 
maakte het de PvdA mogelijk de loonstop te verdedigen, terwijl coalitiege
noot KVP tevreden was met de verruiming tot 9%. De aanpassing van de 
meest knellende bepalingen in de dividendbeperking was bij beschikking 
geregeld in afwachting van een wettelijke regeling.

Op 1 juni 1949 werd het wetsontwerp op de dividendbeperking 1949, te
zamen met de belastingherziening 1949 en het wetsontwerp op de onder
nemingsbelasting, bij het parlement ingediend. Lieftinck lichtte het wets
ontwerp dividendbeperking als volgt toe. Anders dan in de oorlogsjaren 
bestond er nu nauwelijks gevaar voor desinvestering, maar nam de in- 
vesteringsbehoefte juist sterk toe onder invloed van prijsstijgingen voor 
grondstoffen en machines. Een ruimere dividendregeling bevorderde de 
particuliere besparingen, hetgeen nodig was voor de financiering van de 
investeringen. Een dergelijke maatregel begunstigde ook de aantrekkelijk
heid van Nederland als vestigingsland voor buitenlandse ondernemingen.

Het argument dat de financiering van investeringen vooral moest ge
schieden uit gevormde reserves, leidde daarentegen naar handhaving van
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de dividendbeperking. Een verruiming binnen de dividendbeperking was 
verdedigbaar met het oog op het aanmerkelijk hogere loonpeil sedert 1940.

Uit de tegengestelde belangen was de keuze van Lieftinck 'na rijp beraad, 
gevallen op handhaving van de dividendbeperking, doch in een vorm, die 
is aangepast aan Nederlandse economische en sociale belangen, zoals deze 
zich in het huidige tijdsgewricht voordoen'.349 In de nieuwe regeling stelde 
Lieftinck voor het dividend afhankelijk te maken van het gestorte aande
lenkapitaal en het eigen vermogen van de onderneming. Het dividend als 
percentage van het gestorte aandelenkapitaal werd weer op 6% gesteld en 
gehanteerd zowel 'ter wille van de continuïteit als wegens de gemakkelijke 
hanteerbaarheid van dit criterium'.350 Bovendien maakte Lieftinck het di
vidend ook afhankelijk van het eigen vermogen van de onderneming, 
omdat hij het niet redelijk achtte dat ondernemingen ongeacht de ge
vormde reserves, enkel een gelijk percentage dividend mochten uitkeren. 
'Dit zou werken als een achteraf opgelegde straf op een veelal als juist er
kend financieel beleid en zou er toe leiden dat de belegger op zijn aandelen 
een rendement geniet dat omgekeerd evenredig is aan de waarde van zijn 
aandelen, waardoor ook een juiste koersvorming wordt belemmerd.'351 Als 
aanvulling op de 6% dividend van het gestorte kapitaal mocht de onder
nemer nog 2% dividend van het eigen vermogen betalen. Het wetsontwerp 
op de dividendbeperking van 1949 stelde de dividenduitkering derhalve 
mede afhankelijk van het vermogen, zodat er volgens Lieftinck uit dien 
hoofde geen aanleiding bestond tot een fiscale stimulans voor herkapitalisa
tie. Lieftinck achtte het wel raadzaam om ontheffing te verlenen van de di- 
videndstop en daarmee impliciet van de superdividendbelasting in geval
len waarin bonusaandelen werden uitgekeerd. Op deze wijze werd het een
voudiger om tegen een verlaagd koersniveau een aandelenemissie te plaat
sen. Bovendien viel het uitkeren van dividend in aandelen te verkiezen 
boven contanten, omdat het geld in het bedrijf bleef. Hij liet de mogelijk
heid tot herkapitalisatie zonder speciale belastingfaciliteiten open, wanneer 
dit 'een eis van gezonde bedrijfspolitiek is'.352 Toezicht van Financiën op 
deze omzetting van reserves in aandelen bleef nodig om te voorkomen dat 
deze omzetting werd gebruikt om in de toekomst op oneigenlijke gronden 
dividend uit te keren. Deze overwegingen leidden er toe 'de verhoging van 
het op aandelen gestorte kapitaal uit de reserves niet als dividend aan te 
merken, mits deze verhoging vooraf door hem is goedgekeurd'.353 Lieftinck 
stemde er bovendien mee in als deze verhoging gepaard ging met een zo
danig dividend in contanten, dat daaruit de dividendbelasting kon worden 
voldaan.

Het wetsontwerp kende een flexibeler regeling dan het Dividendbesluit 
uit 1947, maar in de gevallen dat de reserves een - vaak statutair vastgelegde 
- omvang van 50% van het eigen vermogen hadden, bleef de dividendbe
perking in feite gehandhaafd op 9% van het gestorte kapitaal. Bedroeg het 
geplaatste en gestorte aandelenkapitaal in een onderneming ƒ1000, dan 
mocht de ondernemer immers op grond van het Dividendbesluit van 1947, 
ƒ90 aan dividend uitbetalen. Bij aanvaarding van het wetsontwerp mocht 
maar 6% van het gestorte aandelenkapitaal (ƒ60) worden uitgekeerd.
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Bedroegen de reserves 50% van het geplaatste aandelenkapitaal (ƒ500) dan 
bezat de onderneming een eigen vermogen van ƒ1500 waarover nog eens 
2% (ƒ30) aan dividend mocht worden uitgekeerd. In de gevallen waarin de 
reserves minder bedroegen dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal 
gingen de ondernemers er wat de vrijheid tot uitkeren betreft op achteruit, 
bedroegen de reserves meer dan 50% dan mochten de ondernemers meer 
dividend uitkeren.

De superdividendbelasting werd vereenvoudigd vergeleken met de be- 
zettingsregeling. Elke overschrijding van de dividendlimiet tot ƒ300.000 
werd bestraft met een belasting gelijk aan de overschrijding. Bedroeg het 
superdividend meer dan ƒ300.000 dan betaalde de ondernemer ƒ300.000 en 
200% van het meerdere.

Dividendbeperking tijdgebonden

Z eer  vele leden (KVP, ARP, CHU, VVD) wensten afschaffing van de divi
dendbeperking en toonden zich niet overtuigd door de argumentatie van 
Lieftinck. Sterker nog: de door Lieftinck aangevoerde argumenten behoor
den juist tot de opheffing van de dividendstop te leiden. Het desinveste- 
ringsgevaar dat tijdens de oorlog tot de dividendstop leidde, was geweken. 
Er bestond juist een grote investeringsbehoefte waaraan particuliere kapi
taalverschaffers wensten mee te werken als hen redelijke rendementskan- 
sen werden geboden. Het ontwerp frustreerde de groei van de investeringen 
omdat de dividendbepalingen voor startende ondernemers juist slechter 
werden dan onder de regeling van 1947. Het particuliere initiatief schoot 
niet tekort en derhalve had het Nederlandse bedrijfsleven ook geen 
dwangmaatregelen van de overheid nodig om de financiering van investe
ringen uit ingehouden winst te bevorderen. Ook de uit psychologische 
overwegingen gelegde band tussen de loon- en dividendstop wezen deze le
den af, daar er voor kapitaalverschaffers naast gunstige ook ongunstige ja
ren voorkwamen waarin weinig of geen dividend werd ontvangen. Ze 
deelden niet de vrees van Lieftinck dat hogere dividenduitkeringen vooral 
de consumptieve uitgaven versterkten, gegeven de grote spaarzin van de 
dividendontvangers. Enige leden van de genoemde fracties wensten de 
band tussen de loon- en dividendstop wel te leggen maar verbonden hier
aan de voorwaarde dat er dan wel een tijdslimiet voor de dividendstop in 
het wetsontwerp werd opgenomen. 'Daarmede zou tot uitdrukking worden 
gebracht, dat de dividendstop slechts moet worden gehandhaafd voor zo
lang de bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.'354

Vele andere leden (PvdA, CPN) volgden de gedachtengang van Lieftinck 
wel. Zij achtten de dividendbeperking in het belang van de economische 
ontwikkeling daar op deze wijze de zelffinanciering via ingehouden winst 
werd bevorderd. Bovendien schaadde de dividendbeperking de belangen 
van de aandeelhouders niet blijvend, omdat zij rechthebbenden bleven op 
het niet uitgekeerde dividendbedrag dat de intrinsieke waarde van hun 
aandelen vergrootte.
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Lieftinck bleek niet overtuigd door de tegenwerpingen uit het parlement. 
'Naar zijn ('s ministers, JC ) mening voldoet de door hem voorgestelde for
mule die immers ten doel heeft verbetering in de bestaande toestand te 
brengen, thans aan redelijke eisen, is zij niet te ingewikkeld, en houdt zij in 
ieder geval veel meer dan de huidige regeling met de verscheidenheid der 
ondernemingen rekening.'355 Wel erkende hij dat de dividendbeperking 
geen duurzaam verschijnsel mocht worden, maar gebonden was aan de 
moeilijke economische toestand. Hij concretiseerde deze uitspraak door de 
dividendbeperking in een nota van wijziging te binden aan de tijdslimiet 31 
december 1952 tenzij bij wet verlengd.356 Hij gaf hiermee gehoor aan de 
wens van 'enige leden' uit het parlement en bevestigde tevens impliciet dat 
met het aflopen van de Marshall-hulp (31 december 1952) het economische 
herstel ook daadwerkelijk voltooid moest zijn. De opvatting dat een verho
ging van de dividenduitkering niet consumptief zou worden aangewend, 
deelde hij niet gezien de ervaring die was opgedaan met burgers van wie 
het reële inkomen was gestegen. Er moest een voorzichtige dividendpoli
tiek worden gevoerd die vertrouwen wekte bij potentiële kapitaalverschaf
fers. De voorgestelde regeling bevorderde volgens Lieftinck dit vertrouwen, 
daar ze de zekerheid bood dat andere ondernemers niet met hogere divi- 
dendpercentages voor de dag konden komen hetgeen het gemakkelijker 
maakte de uitkering te beperken. Hij legde wel de nadruk op het psychologi
sche belang van de dividendstop omdat zo ook de loonbeheersing, die van 
eminent belang was voor de nationale economische ontwikkeling, aan
vaardbaarder bleef. Zijn conclusie luidde: 'Al kan - zoals welhaast altijd bij 
wettelijke maatregelen het geval is - slechts van een graduele verbetering 
worden gesproken, deze is toch wel zeer belangrijk. De bezwaren, welke ook 
thans nog blijven bestaan, zijn relatief van weinig betekenis, terwijl de aan 
de dividendbeperking verbonden voordelen voor een zeer groot deel be
houden blijven.'357

Regeringspartijen verdeeld

Hofstra toonde weinig enthousiasme voor het wetsontwerp. Hij wees op de 
inconsequente houding van het bedrijfsleven dat aan de ene kant vroeg om 
belastingverlaging ter bevordering van de interne kapitaalvorming, terwijl 
men anderzijds opheffing van de dividendbeperking wenste teneinde meer 
geld te kunnen uitkeren. 'En nu één van tweeën: öf men heeft gebrek aan 
liquiditeit öf men heeft dat gebrek aan liquiditeit niet. Als men gebrek aan 
liquiditeit heeft, moet men geen hoger dividend geven en blij zijn met het 
besluit, dat de dividenduitkering aan strenge grenzen bindt.’358 'In ieder ge
val is het pleidooi, dat vandaag weer zal worden geleverd, voor de afschaf
fing, direct of op termijn, van de dividendbeperking, een van de sterkste 
bewijzen, dat het wetsontwerp Belastingherziening 1950 - stuk no. 1251 - en 
het daarbij gevoegde wetsontwerp tot afschaffing van de ondernemingsbe
lasting rijkelijk ver gaan.'359 Voorts verbrak de afschaffing op termijn van 
de dividendbeperking, de samenhang in de sociale en economische politiek 
die sedert de Tweede Wereldoorlog werd gevoerd. Er was prijsbeheersing
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geweest en nog steeds gold een loonbeperking en een huurstop. De aan
deelhouders, slechts getroffen door uitstel van hun uitkering, brachten een 
gering offer vergeleken met de loontrekkers die een definitief verlies leden 
door de loonstop en de geplande huurverhoging. 'Alle andere maatregelen, 
de loonstop b.v. en de huurstop, zouden psychologisch slecht te verdragen 
zijn, wanneer er niet het vertrouwen zou zijn, dat iedereen op zijn eigen 
manier in offers bijdraagt. Ik vraag mij af, hoe men van de loonarbeider 
durft te vragen zich aan een loonbeperking te blijven onderwerpen, wan
neer een zo spectaculaire maatregel als de dividendbeperking, zij het op 
termijn zou worden afgeschaft.'360 Voorts gold als bezwaar dat het ontwerp 
nieuwe formuleringen en criteria kende waaruit weer juridische en feite
lijke onzekerheden voortvloeiden en dat alles voor een termijn van twee 
jaar. Hofstra vroeg zich af of het nog de moeite loonde voor die twee jaar 
zoveel overhoop te halen. Hofstra concludeerde dat de dividendbeperking 
bepaald geen ideale regeling was. 'Het vastleggen van de termijn op 1952 
tenslotte is voor ons bepaald onaanvaardbaar. Voor ons staat vast, dat de 
dividendstop moet worden vastgehouden, misschien als blijvende maatre
gel - ik wil daarover niet in discussie treden, dat zal de toekomst wel leren -, 
in elk geval als een tijdelijke maatregel. Deze beperking mag pas worden af
geschaft, wanneer vaststaat, dat het gehele economische leven zodanig is 
gewijzigd, dat deze afschaffing economisch, maar vooral sociaal, geen 
schade oplevert.'361 Hij diende een amendement in om de vervaldatum 
voor de dividendbeperking weer te schrappen.362

Hoogcarspel onderschreef in grote lijnen de afwijzende houding van 
Hofstra. Hij omschreef de houding van Lieftinck als 'kapitalfreundlich en 
arbeiterfeindlich'.363 Hij staafde zijn bewering met de afwijzing door Joekes 
van een verhoging van de steun aan ouden van dagen, als compensatie 
voor de gestegen kosten van levensonderhoud, De minister voerde daar
voor uitsluitend financiële argumenten aan, die hem volgens Hoogcarspel 
waren ingegeven door Lieftinck. 'Dat is de houding, die door de Regering, 
en speciaal door de Minister van Financiën, tegenover arbeidersverlangens 
wordt aangenomen. Voor alle aandrang van de zijde der ondernemers 
zwicht de Minister. Hij (...) is gezwicht voor de aandrang om de onderne
mingsbelasting af te schaffen en hij zwicht nu voor de aandrang om de di
videndbeperking af te schaffen.'364

Tegenover deze afwijzende reactie van PvdA en CPN stond de opvatting 
van de overige partijen in het parlement, die een onmiddellijke afschaffing 
van de dividendstop bepleitten. Van de Wetering constateerde met in
stemming dat ook Lieftinck in de memorie van antwoord meedeelde, dat 
hij de dividendbeperking wilde afschaffen. 'Ik vind dit toch wel hoogst 
merkwaardig en vrees, dat de historieschrijver, die 's-Ministers sterke af
wijzingen en de Memorie van Toelichting vergelijkt met de conclusie in de 
Memorie van Antwoord, wel het hoofd zal schudden over het beleidsge- 
deelte van de Minister.'365 Hij achtte continuering van de dividendstop 
strijdig met de beoogde industrialisatie van Nederland. Van de Wetering 
was immers met Ritmeester van mening dat de minister nieuwe investe
ringen afremde door de dividendregeling, op grond waarvan nieuwe be-
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drijven minder dividend mochten uitkeren dan het gevestigde bedrijfsle
ven. Dit terwijl het nemen van extra risico's met behulp van een effectieve 
dividendpolitiek juist moest worden bevorderd. Van de Wetering stelde dat 
er derhalve reële bezwaren bestonden tegen de dividendstop die zwaarder 
wogen 'dan 's-Ministers, naar mijn gevoelen tendentieuze argumentatie, 
dat te veel middelen zouden komen in de consumptieve sfeer. Want het is 
toch een onweerspreekbaar feit, dat door belegging van een deel der midde
len in schatkistpapier en obligaties deze wel degelijk in de consumptieve 
sfeer terechtkomen, en wel in de consumptieve Overheidssfeer.'366 Rit
meester zette deze argumentatie kracht bij door het indienen van een 
amendement dat beoogde de dividendbeperking eind 1949 geheel af te schaf
fen.367

Zowel Van de Wetering als ook Lucas, Welter, Ritmeester en Van den 
Heuvel betoogde dat dit wetsontwerp niet de sociale gerechtigheid betrof ten 
opzichte van loontrekkers die onderworpen waren aan de loonstop, maar 
dat de bemoeizucht van de overheid met de financiering van het bedrijfsle
ven in het geding was. Lucas ontkende met stelligheid dat de rechtvaardig
heid eiste dat de dividendstop gehandhaafd moest blijven omdat er een 
loonstop was. De dividenden vormden immers geen kostprijsfactor voor 
produkten en de bedragen die met opheffing van de dividendstop werden 
betaald, waren zo gering dat zij monetair niet van belang waren. 'Het is juist 
de rechtvaardigheid tegenover de spaarders, die mij voorstander deed zijn 
van een opheffing van de dividendstop; (...).'368 Hij wees erop dat het loon
peil ondanks de loonbeheersing was opgevoerd tot het dubbele van het 
vooroorlogse peil. Voorts waren de sociale voorzieningen uitgebreid en 
kregen werknemers loon uitbetaald, ook als de onderneming met verliezen 
draaide. Al deze voordelen voor werknemers gingen aan de spaarders 
goeddeels voorbij.

Welter poneerde de stelling 'dat de loon- en dividendstop niets maar dan 
ook niets met elkaar te maken hebben'.369 Men had de arbeiders moeten 
overtuigen door hen er op te wijzen dat de dividendstop belemmerend 
werkte voor de investeringen die nodig waren ter voorkoming van 
werkloosheid. De opheffing van de loonstop betrof volgens Welter der
halve een rechtstreeks belang van de werknemers.

Van den Heuvel vroeg zich af waarom Lieftinck zelf de criteria formu
leerde om in een bepaald geval toestemming te verlenen tot omzetting van 
kapitaal in bonusaandelen. Hij opteerde voor objectieve criteria die in de 
wet zelf werden opgenomen.

Lieftinck geeft geen krimp

Lieftinck begon zijn antwoord aan het parlement met een verwijzing naar 
de memorie van toelichting op het wetsontwerp belastingherziening 1947 
waarin hij meedeelde 'dat afschaffing van het Besluit Dividendbeperking 
1941 (...) bij mij in overweging was'.370 Op vragen van het kamerlid 
Teulings over de beschikking van 12 mei 1947 waarin het uitkeringspercen
tage werd verhoogd tot 9, antwoordde hij toen in de Kamer dat hij een
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wetsontwerp voorbereidde dat de Kamer de mogelijkheid bood zich uit te 
spreken ’over het al of niet verruimen van de dividendbeperking en de 
wijze, waarop een eventuele verruiming het best zou kunnen geschie
den'.371 Lieftinck verdedigde het standpunt dat hij de dividendbeperking als 
een tijdelijke maatregel beschouwde. Anderzijds stelde hij vast dat in 1949 
niet te voorzien viel of de dividendbeperking in 1952 kon worden gemist. 
Hij achtte het raadzaam dat de wetgever zich hierover na enkele jaren op
nieuw zou beraden. 'Ik beschouw dus de dividendbeperking als een maatre
gel, welke door bepaalde omstandigheden moet worden gerechtvaardigd, en 
zo gesteld, heb ik de indruk dat ik mij niet al te ver verwijder van de me
ning van het grootste gedeelte van de geachte afgevaardigden, die over dit 
onderwerp hebben gesproken.’372

Lieftinck herhaalde nog eens dat de argumenten voor handhaving van 
de dividendbeperking waren ingegeven door de noodzaak de consumptieve 
uitgaven te beperken ten gunste van produktieve uitgaven en uit sociaal 
psychologische overwegingen. Dat met het al of niet handhaven van de di
videndstop slechts een gering bedrag was gemoeid zoals Lucas suggereerde, 
bestreed Lieftinck. Het betrof een bedrag van ƒ100 tot ƒ150 miljoen. De 
keuze was uitkeren of meer reserveren.

Lieftinck betoogde dat er wel degelijk een band bestond tussen de divi
dendbeperking en de positie van loontrekkenden. Zo beïnvloedden hogere 
lonen het winstniveau, waardoor minder winst beschikbaar bleef voor uit
kering. Te geringe reservering en teveel dividenduitkering tastten de inves
teringen aan waardoor de werkgelegenheid werd bedreigd. Het arbeidsaan
bod was dan te groot vergeleken met de beschikbare arbeidsplaatsen, waar
door de lonen onder druk kwamen. Psychologisch gezien zou het in brede 
lagen van de bevolking een volstrekt verkeerde indruk wekken, als nu de 
dividendbeperking werd afgeschaft terwijl de loonstop gehandhaafd bleef. 
Lieftinck was niet bereid het verzoek van Van den Heuvel te honoreren, 
om de criteria voor omzetting van kapitaal in bonusaandelen in de wet op 
te nemen. Wel gaf hij aan hoe hij zich voorstelde de regeling toe te passen. 
De omzetting van reserves in aandelenkapitaal werd toegestaan 'in alle ge
vallen, waarin zodanige omzetting zakelijk verantwoord is, maar in het bij
zonder met het oog op de noodzakelijkheid van het aantrekken van nieuw 
kapitaal'.373

Op 17 augustus 1950, vijf maanden na de afwijzing van het verzoek van 
Van den Heuvel kwam Lieftinck toch met een wettelijke regeling omtrent 
de herkapitalisatie. Dit wetsontwerp beoogde de omzetting van de gestegen 
reserves in aandelen fiscaal te bevorderen.374 Allereerst behoefden aandeel
houders slechts belasting te betalen volgens het minimumtarief (20%) van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941. Bovendien werd de Wet op de 
Dividendbeperking 1950 buiten beschouwing gelaten, zodat bij herkapitali
satie in principe geen voorafgaande toestemming van de minister van 
Financiën nodig was. Deze laatste faciliteit bleef beperkt tot die gevallen 
waarin de reserves voor herkapitalisatie nog ten minste een derde deel van 
het vermogen omvatten. Hiermee werd alsnog een criterium voor omzet
ting van reserves in aandelenkapitaal in een nieuwe wettelijke regeling op-
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genomen, die de wettelijke greep van Lieftinck op deze omzetting, nage
noeg ophief. Tevens werd hiermee toch tegemoet gekomen aan de wens 
van Van den Heuvel deze omzetting te binden aan objectieve wettelijke cri
teria.

Lieftinck concludeerde dat er zeker gebreken kleefden aan het wetsont
werp op de dividendbeperking maar 'dat het wetsontwerp zorgvuldig is 
voorbereid, en ik voeg daaraan toe, dat aanvaarding ervan, naar het mij wil 
voorkomen, een beslissing kan worden genoemd, wijze Staatslieden waar
dig'.375

Bij de beraadslaging over de artikelen van het wetsontwerp verdedigde 
Hofstra zijn amendement op artikel 28, dat beoogde de afschaffing op ter
mijn van de dividendbeperking ongedaan te maken. Hij herhaalde zijn 
eerder in het debat ingenomen standpunt dat het vraagstuk van een moge
lijke afschaffing van de dividendbeperking vooral in samenhang met de 
loonstop moest worden gezien. De afschaffing op termijn van de dividend
stop veranderde het karakter van het wetsontwerp en ontnam de Kamer de 
mogelijkheid deze beëindiging te bezien in het licht van de omstandighe
den op het moment van afschaffing. Voorts vreesde Hofstra dat wanneer af
schaffing in de wet werd vastgelegd het nagenoeg onmogelijk werd toch 
verlenging te verkrijgen als de omstandigheden dit noodzakelijk maak
ten.376

Lieftinck mengde zich niet in deze discussie. Hij had de termijn voor be- 
eindiging van de dividendbeperking in het wetsontwerp opgenomen omdat 
er dan 'een betere kans op algemene aanvaarding van het wetsontwerp be
stond, indien het tijdelijk karakter der voorgestelde regeling in het 
wetsontwerp zelf werd verankerd'.377 Hij bestreed noch ondersteunde het 
amendement en liet de keuze aan het parlement over. Zoals te verwachtten 
viel, verwierp de Kamer dit amendement met 60 tegen 28 stemmen (PvdA 
en CPN).

Het amendement-Ritmeester beoogde de dividendstop eind 1949 te be- 
eindigen. Van den Heuvel vroeg de minister van Financiën ad interim 
Drees of aanvaarding van dit amendement dat zijn voorkeur had, de ver
dere afhandeling van het wetsontwerp in gevaar bracht. Drees bevestigde dit 
vermoeden en sprak namens Lieftinck het onaanvaardbaar uit over het 
am endem ent.378 De Kamer zwichtte en het amendement-Ritmeester werd 
met alleen de stemmen van de VVD voor, met 81 tegen 8 stemmen ver
worpen.379

Slotbeschouwing

Het sociaal-economische beleid van het kabinet-Drees-Van Schaik werd be
heerst door de industrialisatiepolitiek. Dit en het structurele betalingsbalan- 
stekort, de snelle bevolkingsgroei, samengaand met een verwachte toene
mende concurrentie op de binnenlandse en buitenlandse markt, dicteerden 
de fiscale politiek van het kabinet. De belastingherziening 1949 en de af
schaffing van de ondernemingsbelasting samen met de verhoging van de
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vennootschapsbelasting, hadden dan ook tot doel de investeringen te sti
m uleren.

Het belangrijkste element van de belastingherziening 1949 werd gevormd 
door een aanpassing van het winstbegrip. Die aanpassing had immers blij
vende betekenis, zodat Hofstra in 1949 al terecht concludeerde dat de fiscale 
geschiedschrijver de betekenis van de belastingherziening 1949 vooral zou 
zoeken in de herformulering van het winstbegrip. De winstberekening 
werd weer in overeenstemming gebracht met de W et op de Inkomsten
belasting uit 1914. Als uitgangspunt gold het goede koopmansgebruik waar
bij een bestendige gedragslijn werd gehanteerd onafhankelijk van de ver
moedelijke uitkomst. De herformulering van de jaarlijkse winstberekening 
werd in het parlement met instemming begroet.

De belastingherziening 1949 verloor haar terugwerkende kracht als ge
volg van de devaluatie, en ging uiteindelijk per 1 januari 1950 in. Na de de
valuatie bleef de vervroegde afschrijvingsregeling als belangrijkste faciliteit 
over ter bevordering van de investeringen. De regeling betrof overigens al
leen uitstel maar geen afstel van belastingheffing, zodat de ondernemers 
hiervan naast een progressievoordeel alleen een rente- en liquiditeitsvoor- 
deel genoten. De herwaardering van de boekwaarde van vaste activa per 1 
januari 1950 had geen betekenis daar dit voorstel betrekking had op activa 
die voor 1941 waren aangeschaft en die in de regel al afgeschreven waren. 
Tussen Lieftinck en de Tweede Kamer werd een compromis gesloten over 
de verliescompensatieregeling. Zowel de parlementariërs, die een gemid
delde conjunctuurcyclus van vijf è zeven jaar als compensatietijd wensten, 
als Lieftinck die niet verder wilde gaan dan drie jaar, gingen akkoord met 
een termijn van vier jaar.

ARP, CHU en VVD kritiseerden de geringe betekenis van de voorstellen 
in het licht van de ook door Lieftinck erkende hoge belastingdruk. PvdA en 
CPN zagen in de voorstellen een eenzijdige bevoordeling van bepaalde 
groepen in de samenleving. Lieftinck reageerde geraakt op dit laatste verwijt 
met de opmerking dat de belastingpolitiek die sedert de bevrijding in 
Nederland werd gevoerd, de meest sociale was uit de Nederlandse geschie
denis.

De discussie in de Eerste Kamer was beperkt, hetgeen begrijpelijk was in 
het licht van de omvangrijke schriftelijke en mondelinge behandeling in de 
Tweede Kamer. Rip typeerde treffend de betekenis van de wetsvoorstellen 
met een verwijzing naar een hobby uit zijn jeugd: 'Ik had vroeger het ge
noegen konijnen te mogen houden. Dan kwam ik voor de vraag te staan: 
zal ik van mijn bescheiden zakgeld nog wat krachtvoer aankopen om bij te 
voederen, om het mogelijk te maken, dat zij nog wat dikker en vetter zijn, 
wanneer zij worden geslacht, of zal ik dat niet doen en ze direct te gelde 
maken?'380 Anders gezegd: 'De kost gaat voor de baat uit.'381

De ondernemingsbelasting werd door de meerderheid van het parlement 
als een onrechtvaardige heffing beschouwd. Ook Lieftinck was deze opvat
ting toegedaan. Hij bekende dat de verdediging van het wetsontwerp tot 
uitbreiding van de werking der ondernemingsbelasting in 1947 hem destijds 
zeer zwaar was gevallen. Hij had de ondernemingsbelasting liever bestre-
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den, maar de budgettaire nood direct na de bevrijding maakte dit onmoge
lijk. Die ontboezeming leek niet geheel oprecht, daar hij begin 1948 een 
nieuwe verhoging van de ondernemingsbelasting had voorgesteld, die door 
een meerderheid van het parlement verontwaardigd van de hand was ge
wezen.

Hoogcarspel en Hofstra verdedigden gloedvol het bestaansrecht van de 
ondernemingsbelasting. Hofstra was van mening dat onrechtvaardigheid 
een relatief begrip was en in elke vorm van belastingheffing voorkwam. Hij 
betreurde het dat niet het gehele complex van belastingwijzigingen inte
graal werd behandeld, waardoor een betere afweging kon worden gemaakt. 
Hoewel Lieftinck de samenhang tussen de belastingontwerpen erkende, was 
hij er als de kippen bij om het parlement te kapittelen. Het parlement had 
zelf de kans voorbij laten gaan om deze samenhang aan te brengen en de re
gering te vragen een principieel standpunt in te nemen met betrekking tot 
het totaal van de voorgestelde maatregelen. Overigens had Hofstra in 1946 
in een artikel alle rechtvaardigingsgronden voor de ondernemingsbelasting 
al verworpen, wat zijn positie danig verzwakte. Zijn verweer dat de onder
nemingsbelasting wel paste in een ander en meer socialistisch georiënteerd 
belastingstelsel, was niet overtuigend daar het stelsel zelf niet ter discussie 
stond.382

Ook het tweede hoofdargument van Hofstra namelijk dat het budgettaire 
offer te groot was, klonk niet overtuigend. Door de aanvaarding van het af
schaffen van de ondernemingsbelasting op de grondslag voor bedrijfskapi
taal en de ruime vrijstelling die de middenstand in zijn voorstel genoot, 
bedroeg het financiële verschil met het kabinet slechts ƒ27 miljoen, een lut
tel bedrag in vergelijking met de vele honderden miljoenen aan extra belas
tingmeevallers voor de staat, waarvan ook Hofstra weet had. Bovendien 
koppelde Lucas de lastenverlichting voor bedrijven aan de verhoging van 
het invoerrecht op benzine. Hofstra achtte zich hieraan weliswaar niet ge
bonden, maar het feit dat partijgenoot Lieftinck de koppeling daadwerkelijk 
aanbracht, verzwakte zijn oppositie.

De afvlakkende hoogconjunctuur in 1949 veerde weer op als gevolg van 
de Korea-crisis. Dit herstel gaf Van de Kieft een nieuw wapen voor zijn ver
zet in de Eerste Kamer, maar Lieftinck ontweek dat handig door de structu
rele effecten van de afschaffing te benadrukken.

Tegen de zin van de PvdA werd de ondernemingsbelasting in zijn geheel 
afgeschaft. Hiermee verloor de PvdA een instrument voor het voeren van 
een socialistische belastingpolitiek. Daar stond tegenover dat Hofstra er in 
slaagde het debat te verbreden. Hij ontlokte de toezegging dat de minst 
draagkrachtigen méér zouden worden ontzien. Voorts kon de PvdA met 
een aantal belangrijke elementen van het wetsontwerp instemmen, name
lijk de afschaffing van de grondslag bedrijfskapitaal, de afschaffing van de 
ondernemingsbelasting voor de middenstand en een compenserende ver
hoging van de vennootschapsbelasting.

De discussies over de dividendbeperking stonden in het teken van het 
voortgaand herstel. De Duitse bezetter voerde in 1941 de dividendbeperking 
in tegen de achtergrond van de groeiende liquiditeit bij het bedrijfsleven die
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de inflatie aanwakkerde. Deze ruime bedrijfsmiddelen deden de aandelen
koersen stijgen waardoor de obligatiekoersen daalden en de financiering 
van de overheidsuitgaven in gevaar kwam. De dividendregeling die de uit
kering beperkte tot 6% van het gestorte aandelenkapitaal, werd in 1947 ver
soepeld tot 9% vooruitlopend op een meer definitieve regeling. Ook de lo
nen waren immers gestegen terwijl de investeringen moesten worden ge
stimuleerd.

Op 1 juni 1949 werd het wetsontwerp op de dividendbeperking bij het 
parlement ingediend, dat een verfijning beoogde van het bezettingsbesluit. 
Die beperkte aanpassing stuitte op heftig verzet van de rechterzijde in het 
parlement die de dividendstop onmiddellijk wilde afschaffen. Principieel 
behoorde de overheid zich alleen met het bedrijfsbeleid te bemoeien voor 
zover het algemeen belang in het geding was. Voorts moesten de investe
ringen worden bevorderd waarvoor eerder particulier spaargeld beschikbaar 
kwam na afschaffing van de dividendstop.

Lieftinck bevorderde de aanvaardbaarheid van het wetsontwerp door in 
een nota van wijziging de dividendbeperking te binden aan de einddatum 
31 december 1952, als ook de Marshall-hulp afliep en het economische her
stel voltooid behoorde te zijn. Deze concessie stuitte op scherp verzet van 
de PvdA en de CPN omdat het karakter van het wetsontwerp hierdoor fun
damenteel veranderde. Deze partijen zagen de dividendstop als onderdeel 
van het totale sociaal-economische beleid dat ook een loon- en huurstop 
kende. Het afschaffen van de dividendstop doorbrak het zorgvuldig ge
creëerde evenwicht in het sociaal-economische beleid en bracht de loonstop 
in gevaar.

Lieftinck laveerde tussen beide standpunten door en sprak geen mening 
uit over het amendement-Hofstra dat de einddatum wilde schrappen. Met 
zijn opstelling nam Lieftinck afstand van Hofstra, in overeenstemming met 
zijn eerder ingenomen standpunt dat de dividendbeperking slechts een tij
delijke maatregel was. Verder wenste Lieftinck niet te gaan. Het amende
ment-Ritmeester dat een onmiddellijke afschaffing beoogde van de divi
dendstop, verklaarde hij onaanvaardbaar en het werd verworpen.

De discussie in de Eerste Kamer bracht geen nieuwe gezichtspunten: het 
wetsontwerp werd in dezelfde stemverhouding als in de Tweede Kamer 
met 28 tegen 13 stemmen aanvaard.

Met de afschaffing op termijn van de dividendstop werd de greep van de 
overheid op het sociaal-economische beleid losser en brak weer een peiler 
van de 'geleide' economie.

Van directe naar indirecte belastingheffing 

Inleiding

De belastingherziening voor het bedrijfsleven bevatte enige lastenverlich
ting, hoewel de hoofdmoot uit een verschuiving van de belastingdruk naar 
de toekomst bestond. De belastingherziening voor de burgerij bracht geen
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lastenverlichting, maar een verzwaring van de belastingdruk met ƒ27 mil
joen gulden. Een en ander week sterk af van de troonrede van 1948, waarin 
het kabinet een forse belastingverlichting in het vooruitzicht had gesteld.

De zes wetsontwerpen 1403-1408 werden door Lieftinck tegelijk met de 
miljoenennota over de toestand van 's-Rijks financiën voor 1950, aan de 
Kamer aangeboden. De belangrijkste wetsontwerpen beoogden een ver
schuiving van de belastingdruk van de directe sfeer naar indirecte heffin
gen. De voorgestelde verlaging van de loon- en inkomstenbelasting moest 
bovendien dienen als compensatie voor de voorgenomen huurverhoging, 
de verlaging van de levensmiddelensubsidies en de verhoging van enige 
verteringsbelastingen.

De achtergrond van deze belastingoperatie vormde volgens Lieftinck de 
noodzaak om geleidelijk een evenwicht tot stand te brengen tussen produk- 
tie en consumptie 'hetwelk tot uitdrukking moet komen in het slinken en 
tenslotte verdwijnen van het tekort op de Nederlandse betalingsbalans'.383 
De verlaging van de loon- en inkomstenbelasting zou de bedrijvigheid en 
de arbeidslust bevorderen. De handhaving van het budgettaire evenwicht 
noopte echter tot verhoging van de omzetbelasting om zo de consumptie 
tot het hoogst noodzakelijke te beperken. De lagere en middeninkomens 
zouden zoveel mogelijk worden ontzien.

De belastingvoorstellen

Inkom stenbelasting

Het was de liberaal N.G. Pierson, minister van Financiën in het kabinet- 
Van Tienhoven-Tak van Poortvliet (1891-1894), die een soort inkomstenbe
lasting in troduceerde.384 In 1892 aanvaardde het parlement de Wet 
Vermogensbelasting, die de inkomsten uit vermogen belastte met een licht 
progressief tarief tot een maximum van 5%.385 De overige inkomsten waren 
onderworpen aan de bedrijfsbelasting met een maximaal tarief van 3,2%. 
Deze gesplitste heffing op de inkomsten werd geünificeerd bij de Wet op de 
Inkom stenbelasting van 1914. Deze heffing was gebaseerd op het 
bronnenfictiestelsel. Alle inkomsten uit bronnen die op 1 mei bij aanvang 
van het belastingjaar aanwezig waren, werden onderworpen aan belasting
heffing. Bestond de bron van inkomen reeds in het voorafgaande jaar dan 
werd het inkomen uit de bron fictief gelijk gesteld aan dat van het voorbije 
jaar. In alle andere gevallen werden de opbrengsten geschat. De vermogens
belasting uit 1892 bleef als aanvullende heffing bestaan omdat vermogen 
een extra draagkrachtfactor vormde buiten het arbeidsinkomen. De Wet 
Inkomstenbelasting-1914 bleef van kracht tot de bezetter het Besluit op de 
Inkomstenbelasting-1941 oplegde. Naar Duits model zou in het vervolg het 
zgn. reële stelsel tot grondslag dienen: de werkelijk genoten inkomsten in 
een bepaald tijdvak werden nu belast. Het belastingjaar liep voortaan gelijk 
op met het kalenderjaar. Nieuw was ook de voorheffing aan de bron in de 
vorm van loon- en dividendbelasting, als vooruitbetaling op de na afloop 
van het belastingjaar te heffen inkomstenbelasting.386
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Na de Tweede Wereldoorlog werd het Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941 materieel gewijzigd bij de belastingherziening van 1947. Bij deze ver
andering bleef de oorspronkelijke opzet en structuur van het besluit echter 
gehandhaafd, zodat de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting Duitse 
trekken behield.387

Ook het wetsontwerp tot verlaging van inkomsten- en loonbelasting (nr. 
1403) dat Lieftinck in september 1949 bij het parlement indiende, tastte de 
opzet en structuur van het Besluit op de Inkomstenbelasting-1941 niet we
zenlijk aan. Zowel de wet van 1947 als het ontwerp van 1949 onderscheidde 
een aantal tariefgroepen. Tariefgroep I omvatte de ongehuwden zonder 
kinderaftrek, terwijl de minderjarigen die bij de ouders inwoonden volgens 
tariefgroep I A werden belast. De gehuwden zonder kinderen werden on
dergebracht in tariefgroep II, terwijl de belastingplichtigen met kinderen in 
tariefgroep III vielen.

Het belastbare inkomen werd na de belastingherziening-1947 belast krach
tens drie tarieven. Allereerst gold een proportioneel tarief van 7,5% voor ta
riefgroep I en 5% voor tariefgroep II. De heffing volgens tariefgroep III was 
afgeleid uit het tarief voor tariefgroep II; bovendien was er een kinderaftrek 
in verwerkt. Voorts werden de belastbare inkomens belast volgens het korte 
progressieve tarief dat opliep van 0 tot 25% voor inkomens van ƒ0 tot 
ƒ22.000 (tariefgroep I) en ƒ33.000 (tariefgroep II). Voor hogere inkomens 
bleef het maximumtarief van 25% gelden. Tenslotte kende de wettelijke re
geling uit 1947 nog het lange progressieve tarief. Dit tarief steeg voor de be
schikbare inkomens van 0 tot 45%. Dit maximumtarief werd in tariefgroep I 
bereikt bij een beschikbaar inkomen van ƒ66.000 en in tariefgroep II van 
ƒ132.000.

In het wetsontwerp belastingherziening 1950 werd het proportionele ta
rief met 2,5% verlaagd tot 5% voor tariefgroep I en tot 2,5% voor tariefgroep 
II. Daarentegen kreeg het korte progressieve tarief een hoger maximum: 
27,5% bij dezelfde inkomensgrenzen, terwijl het lange progressieve tarief 
ongewijzigd bleef. Voorts werden de belastingvrije bedragen voor de di
verse tariefgroepen verhoogd.388 De verschuiving van het proportionele ta
rief naar het korte progressieve tarief had tot gevolg dat vooral de lagere in
komensgroepen werden ontzien, terwijl de midden- en hoge inkomens 
slechts een beperkte lastenverlichting kregen. Lieftinck constateerde zelf dat 
de lastenverlichting voor inkomens van ƒ10.000 tot ƒ30.000 te gering was. 
Hij kwam speciaal deze groep extra tegemoet door een aanpassing in de ta
riefstelling, maar dat zou vooral de KVP lang niet ver genoeg gaan. Het uit
eindelijke effect van de herziening van de loon- en inkomstenbelasting 
kwam vooral de lagere inkomens ten goede: de procentuele belastingver
mindering werd steeds geringer naarmate het belastbare inkomen steeg.

O mzetbelasting

In Nederland was de omzetbelasting per 1 januari 1934 ingevoerd.389 De 
heffing vond eenmalig plaats bij levering van goederen door fabrikanten en 
bij invoer van goederen. De wet bevatte bepalingen om dubbele heffingen
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bij levering door meer dan een fabrikant, te voorkomen. In het algemeen 
bedroeg de omzetbelasting 4% van de verkoopprijs, voor luxe-goederen be
droeg het tarief evenwel 10%. Eerste levensbehoeften als brood en melk 
bleven onbelast.

De Duitse bezetter verhoogde het percentage van 4 naar 6, terwijl het per
centage van 10 voor luxe-goederen op 12 werd gebracht.390 De wettelijke re
geling werd bovendien vervangen door het Besluit op de Omzetbelasting 
uit 1940. De eenmalige heffing maakte plaats voor het cascadestelsel waar
door iedere ondernemer in het produktie- en distributieproces omzetbelas
ting moest afdragen. De ondernemer mocht de omzetbelasting op aange
schafte goederen niet in mindering brengen op de door hem te betalen om
zetbelasting, zodat de belastingdruk op deze goederen bij het doorlopen van 
de bedrijfskolom steeds zwaarder werd.391 Het gehanteerde tarief bedroeg in 
het algemeen 2%, zowel bij onderlinge levering tussen fabrikanten als bij 
levering aan de consument. De vrijstellingen voor eerste levensbehoeften 

> verdwenen nagenoeg.
Na de bevrijding werd de omzetbelasting verder verzwaard door verho

ging van het algemene tarief van 2% naar 3%, terwijl de heffing op luxe
goederen voortaan 15% bedroeg. Wel werden de primaire levensbehoeften 
zoals brood, groenten en melk vrijgesteld van omzetbelasting.392 Levering 
door de producent rechtstreeks aan de consument werd met 6% belast. De 
overheid verkreeg door de belastingverhoging middelen om het nijpende 
begrotingstekort te verminderen, terwijl bovendien de bestedingen werden 
afgeremd, hetgeen de inflatie afremde.

In het wetsontwerp tot verhoging en technische wijziging van de omzet
belasting (nr. 1404) van september 1949 stelde Lieftinck voor, het algemene 
heffingspercentage verder te verhogen van 3 naar 3,5. Het percentage van 6 
dat gold voor levering door de fabrikant rechtstreeks aan de consument, 
werd ook met een half procent verhoogd tot 6,5. Lieftinck schatte de extra 
opbrengst als gevolg van deze wijzigingen op ƒ116 miljoen.393 Hij wilde 
voorts een nieuw tarief invoeren, dat lag tussen het normale en het weelde- 
tarief. Dit tussentarief van 6% zou geheven worden op goederen zoals bis
cuits, gebak en ijs, hetgeen in de heersende schaarste gerechtvaardigd leek, 
hoewel het niet ging om 'echte' luxe-goederen.394 Hoewel méér primaire 
levensbehoeften vrijgesteld werden, steeg als gevolg van de voorstellen de 
belastingdruk voor de lagere inkomens met 10%. Lieftinck raamde de extra 
opbrengst van de heffing volgens het tussentarief samen met enkele techni
sche wijzigingen op ƒ24 miljoen, zodat de geschatte meeropbrengst van de 
omzetbelasting ƒ140 miljoen bedroeg.395

Op het moment van de indiening van de wetsontwerpen 1403-1408 deva
lueerde de gulden. Een stijging van de kosten van levensonderhoud zou 
hiervan het gevolg zijn. Lieftinck wenste deze kostenstijging zoveel moge
lijk te verzachten voor de laagste inkomens, door méér goederen onbelast 
te laten. De geschatte opbrengst van de omzetbelasting daalde hiermee met 
ƒ30 miljoen, zodat de extra opbrengst nu werd geraamd op ƒ110 miljoen.396
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Registratie- en zegelrecht

Registratierechten kwamen reeds voor in het oude Egypte en waren tijdens 
de Franse overheersing in Nederland geïntroduceerd. Deze rechten hielden 
belastingheffing op rechtshandelingen in zoals bij overdracht van onroe
rende zakelijke rechten. Aan de registratie waren een aantal voordelen ver
bonden zoals de zekerheid van dagtekening waardoor bijvoorbeeld ante-da- 
tering werd voorkom en.397 De Registratiewet uit 1917, kende vaste en 
evenredige rechten. De vaste rechten werden geheven als vergoeding voor 
registratie, maar stelden fiscaal weinig voor. Evenredige rechten ter waarde 
van 5% werden geheven bij overdracht van onroerende zaken onder 
bezwarende titel, alsook bij verkoop van aandelen of andere overeen
komsten tot overdracht. De wet kende voorts een kapitaalsrecht van 2,5% 
over het geplaatste en binnen een bepaalde termijn vol te storten aan
delenkapitaal.398 Bij openbare verkoop van roerende zaken werd 1% afge
dragen.

Het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de Registratiewet-1917 
(nr. 1405) beoogde een verhoging van de opbrengst der registratierechten 
met ƒ 1 h 2 miljoen.399 Zo werd voorgesteld de registratie van onderhandse 
akten waaraan de wetgever in 1917 geen heffing verbonden had, voortaan 
met ƒ0,50 per akte te belasten, omdat de dagtekening de betreffende partijen 
zekerheid verschafte.

Het zegelrecht was een vorm van belastingheffing, waarbij het belaste ob
ject voorzien werd van een belastingzegel dat tegen betaling kon worden 
verkregen. Het zegelrecht werd door de Staten van Holland in 1624 in 
Nederland ingevoerd 'waarbij eene belasting werd geregeld in den vorm 
van de heffing van zegelrecht op akten en geschriften'400, die daardoor 
rechtskracht kregen. Op deze wijze kwam veel geld in de staatskas. Evenals 
de Registratiewet kende de Zegelwet van 1917 vaste en evenredige rechten. 
Vaste rechten zoals de formaatzegel werden onafhankelijk geheven van 
zowel de grootte van het bedrag dat werd verzegeld, als van de grootte van 
het gebruikte papier. De belangrijkste evenredige rechten waren het zegel
recht op bewijzen van huur en verhuur, het zegelrecht wegens effecten en 
het zegelrecht wegens beurstransacties. De heffing bij evenredige rechten 
werd berekend 'of in evenredigheid aan de oppervlakte van het gebruikte 
papier of in evenredigheid aan de in het stuk uitgedrukte geldsom'.401 In 
het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de Zegelwet-1917 (nr. 
1406) werd een tariefsverhoging voorgesteld (zo werd het vaste zegelrecht in 
het algemeen verdubbeld) en tegelijkertijd een wijziging van enkele vrij- 
stellingsbepalingen aangebracht. De verwachte extra opbrengst bedroeg ƒ6 
m iljoen.402

Personele belasting

In 1805 werd door de vermaarde I.J.A. Gogel, secretaris van staat voor de 
Financiën onder raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck, de perso
nele belasting ingevoerd. De nieuwe belasting werd gedefinieerd als 'een
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verplichting die gebonden is aan personen en niet aan zaken’.403 Ze verving 
een aantal heffingen op zaken als haardstedegeld en hoorngeld. De 
personele belasting was een heffing op het gerief dat de belastingbetaler had 
van overheidsuitgaven voor bepaalde doeleinden. Als grondslag voor de 
heffing gold de huur of huurwaarde, terwijl ook het mobilair werd belast404 
De belastingheffing werkte progressief door een proportionele heffing van 
10% met een vrijstelling van de eerste ƒ30.

Tot 1896 bleef de personele belasting goeddeels ongewijzigd. Wel werd 
het aantal heffingsgrondslagen uitgebreid met deuren, vensters en bijvoor
beeld ook dienstboden. N.G Pierson bereidde in 1894 een nieuw wetsont
werp personele belasting voor, dat onder zijn opvolger J.P. Sprenger van 
Eyk in 1896 tot wet werd verheven.405 Deze wet kende voor de grondslagen 
huurwaarde en mobilair een kinderaftrek, terwijl de grote gezinnen geen 
belasting behoefden te betalen voor de dienstboden.406 In de wet waren deu
ren, vensters en haardsteden geschrapt als grondslag voor de heffing, maar 
in de volgende jaren voegde de wetgever er weer nieuwe heffingsgrondsla
gen aan toe (onder meer pleziervaartuigen en biljarts). Toen de Duitsers 
binnenvielen telde de personele belasting zeven grondslagen: huurwaarde, 
mobilair, dienstboden, paarden, motorrijtuigen, pleziervaartuigen en bil
jarts. De secretarissen-generaal van Financiën en Binnenlandse Zaken K.J. 
Frederiks en H. Postma schaften vijf grondslagen bij besluit van 8 mei 1942 
af en lieten alleen het mobilair en de huurwaarde intact.407

In het dekkingsplan van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden had 
Lieftinck invoering van een huurbelasting aangekondigd. Een huurverho
ging van 30 h 35% zou de eigenaren een hoger rendement op vooroorlogse 
woningen verschaffen, dan 'een normale rente van het door hen in die 
woningen geïnvesteerde kapitaal.'408 Dit extra rendement kwam voor belas
tingheffing in aanmerking. Vooral de huiseigenaren verzetten zich tegen de 
huurbelastingplannen.409 De regering beperkte de huurverhoging evenwel 
omdat ze vreesde dat een huurexplosie de zorgvuldig gekoesterde loon- en 
prijsbeheersing zou verstoren. In de Huurwet van 1950 werd een huurver
hoging van vooroorlogse woningen van slechts 15% toegestaan. De huisei
genaren ontvingen derhalve niet meer dan een vergoeding voor de sedert 
1940 gestegen vaste kosten en de kosten van het onderhoud. De huurders 
mochten niet klagen, want als gevolg van de woningnood zouden bij een 
vrije woningmarkt de huurprijzen stellig omhoog geschoten zijn. Dat 
voordeel werd evenwel belast door een verhoging van de personele belas
ting die via vrijstelling rekening hield met de draagkracht. Hiermee werd 
voorkomen dat 'de gebruikers van woningen tengevolge van de verschil
lende door de Overheid getroffen maatregelen voor de door hen genoten 
woondiensten minder betalen dan die woondiensten eigenlijk waard 
zijn'.410 Lieftinck stelde in het wetsontwerp 1407 voor, 100 opcenten te hef
fen op de personele belasting voor nieuwe woningen naar de grondslag 
huurwaarde ten behoeve van het Rijk, terwijl bovendien het mobilair werd 
herschat, hetgeen de opbrengst eveneens zou verhogen. De vrijgestelde be
dragen werden met 20% verhoogd waarmee recht werd gedaan aan de 
draagkracht. Voor de naoorlogse woningen met een hoger huurpeil werd
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een speciale regeling getroffen. De geschatte extra opbrengst van de perso
nele belasting bedroeg ƒ29 miljoen.411

Door toevoeging en schrapping van grondslagen was de W et op de 
Personele Belasting sedert 1896 vele malen gewijzigd. Het geheel had hier
door een onoverzichtelijk karakter gekregen, hetgeen Lieftinck deed beslui
ten met een geheel nieuw wetsontwerp op de personele belasting te ko
m en.412 De opcentenregeling en het nieuwe wetsontwerp personele belas
ting zouden aanvankelijk per 1 januari 1950 ingaan. Na de devaluatie achtte 
de regering het met het oog op een beheerste lastenstijging voor de burgers 
raadzamer, om zowel de verhoging van de personele belasting als ook de 
nieuwe Wet op de Personele Belasting pas op 1 juni 1950 te laten ingaan.413 
Ook die datum bleek nog te optimistisch.

Het totale financiële effect van de ingediende belastingontwerpen 1403- 
1408 betekende per saldo een lastenverzwaring van ƒ27 miljoen voor de 
burgers, welke evenwel werd geneutraliseerd door een belastingverlichting 
als gevolg van de devaluatie.

Tabel 7
(in miljoenen guldens)

1403 1404 1405 1406 1407 1408 Tot.

Ink. bel. Omz. bel. Reg. r. Zegel r. Opc. pers. b. Pers. bel.

Oorspronke
lijke wetsont

-150 +  140 +  2 +  6 +  20 +  9 +27

werpen 

Nota’s van - 30 -3 0
wijzigingen 
oktober 1949

Blijft -150 +  110 +2 +  6 +  20 +  9 - 3

Bron: HTK  1949-1950, Bijl. 1403, nr. 18, Brief van de Minister van Financiën.

Drukt de loon- en inkomstenbelasting te zwaar?

Uit het voorlopig verslag bleek dat zeer vele leden (KVP, ARP, CHU en 
VVD) instemden met de verschuiving van de belastingdruk naar de indi
recte belastingen. Hiermee werd immers beoogd dat Nederland meer zou 
produceren en minder zou consumeren. Een dergelijke verschuiving paste 
ook in de Benelux-belastingunificatie. Bovendien compenseerde de verho
ging van de indirecte belastingen tevens de budgettaire gevolgen van de 
verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. De verlaging van de loon- 
en inkomstenbelasting ging deze leden niet ver genoeg. Hun ideaalbeeld 
van een samenleving bestaande uit vele kleinere en middelgrote onderne
mingen op basis van particuliere eigendom, werd verstoord als gevolg van 
de zware belastingdruk. Vooral de middenklasse (leraren, ambtenaren en 
beoefenaren van vrije beroepen) werd relatief het zwaarst getroffen door de 
hoge loon- en inkomstenbelasting, terwijl de stabiliteit van de samenleving 
vooral van deze klasse afhankelijk was. 'De zorgen in de gezinnen van in-
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tellectuele werkers wreken zich op het gebied der volksverheffing, van de 
wetenschappelijke en technische vooruitgang, van het onderwijs en zoveel 
meer. Het inkomen laat, na aftrek van alle lasten geen ruimte over voor 
studieliteratuur, behoorlijke representatie en voldoende ontplooiing.'414

De betreffende kamerleden verwezen naar een aantal bezwaren tegen de 
hoge belastingdruk, zoals F. Teulings deze al eerder verwoord had in het 
debat over de belastingherziening-1947.415 Hoge belastingtarieven frustreer
den de arbeidsmoraal omdat van het inkomen na belastingheffing nog 
maar weinig overbleef. De zware belastingdruk op hoge inkomens werkte 
ontmoedigend op de bereidheid om de risico's van vestiging of uitbreiding 
van bedrijven te aanvaarden. De belastingtarieven bedreigden ook de belas- 
tingmoraal hetgeen bleek uit de hoge kosten die op het bruto-inkomen in 
mindering werden gebracht, om de belastingheffing te ontlopen. Voorts 
werden de besparingen bedreigd en werd de risicoloze belegging in obligaties 
bevorderd, omdat bij risicodragende beleggingen het evenwicht tussen 
winstmogelijkheid en verliesrisico verstoord was. Deze kamerleden trok
ken de conclusie dat de belastingpolitiek de vorming van vermogen en het 
stichten van nieuwe bedrijven belemmerde. Ze vroegen zich af 'of een der
gelijk fiscaal beleid nog wel verenigbaar is met de doelstellingen door de 
Minister van Economische Zaken aangegeven in zijn bekende nota in zake 
de voor ons land zo hoogst belangrijke industrialisatie'.416

De leden wezen er op dat de Kamers van Koophandel van Noord-Hol- 
land, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht in een opmerkelijk request 
aan het parlement hadden voorgesteld de belastingheffing te vereenvou
digen.417 Volgens het regeerprogram streefde de Regering eveneens naar 
belastingvereenvoudiging. De Kamers van Koophandel waren bovendien 
van oordeel dat de belastingpolitiek van Lieftinck de economie en het 
bedrijfsleven schade berokkenende. De vier Kamers wilden de splitsing van 
het progressieve tarief in een lange en een korte progressiecurve laten ver
vallen. In hun voorstel bleef het belastingvrije minimum gehandhaafd op 
ƒ1240, terwijl ook de inkomensgrens voor de progressie bij ƒ132.000 bleef. 
Het minimumpercentage bedroeg in het voorstel 5 (in het wetsontwerp 2,5), 
dat geleidelijk opliep tot 75. Het voorstel had als consequentie dat de aller
laagste inkomens, iets zwaarder werden belast, maar dit effect bleef beperkt 
tot enkele guldens per jaar. Het voorstel van de Kamers bevatte wel een be
langrijke belastingverlichting voor de lage en m iddelgrote inkomens 
(tussen ƒ6.000 en ƒ25.000). De consequenties van het voorstel werden ge
raamd op ƒ160 miljoen lastenverlichting. De parlementsleden van KVP, 
ARP, CHU en VVD vroegen Lieftinck om een oordeel over dit voorstel. 
Naar hun mening onderving het voorstel in belangrijke mate de schade
lijke werking van het bestaand tariefstelsel. Ze drongen er 'met klem bij de 
Minister op aan in de door hen gewenste richting te willen medewerken. 
Zij beseften ten volle, dat inwilliging van hun wensen een belangrijke 
weerslag zou hebben op de opbrengst van de inkomstenbelasting. De scha
delijke invloeden, welke zij hadden aangeduid, wogen voor hen echter 
zwaarder.'418
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Vele andere leden (PvdA, CPN) waren daarentegen van mening dat hoge 
belastingtarieven juist leidden tot een grotere arbeidsinspanning teneinde 
het inkomen op peil te houden. Hoge directe belastingen schaadden alleen 
de arbeidslust van degenen die werkten ter wille van hun eigen inkomen. 
'Een krachtig appèl op de gemeenschapszin vormt daarom een beter middel 
tot oplossing van onze financiële en economische moeilijkheden dan de 
doorlopende propaganda voor egoïsme en eigenbelang, die de kern schijnt 
uit te maken van de wijsheid van bepaalde economische en politieke stro
m ingen.'419 Nederland stond in hun visie voor de keuze tussen hoge di
recte of hoge indirecte belastingen. Tegen de voorgestelde verhoging van de 
indirecte belastingen vielen immers ook bezwaren aan te voeren, zoals het 
gevaar van een loon- en prijsspiraal. Hogere prijzen als gevolg van hogere 
indirecte belastingen zouden weer via hogere lonen op de prijzen worden 
afgewenteld. De Nederlandse exportpositie, cruciaal voor industrialisatie en 
wederopbouw, werd zodoende verzwakt. Hoge indirecte belastingen werk
ten degressief en volgens deze leden daarom a-sociaal, omdat de draagkracht 
van de laagstbetaalden in het geding was. De voorgestelde verhoging van de 
omzetbelasting was een ernstige zaak, omdat die verhoging niet volledig 
werd gecompenseerd door een lagere loon- en inkomstenbelasting. Deze le
den wilden de verhoging van de omzetbelasting dan ook niet los zien van 
de loon- en prijsontwikkeling. 'Wordt in de loonsector voldoende compen
satie gevonden voor de stijging van het prijspeil, dan betreft het onderwer- 
pelijke voorstel uitsluitend een vraag van belastingtechniek en van fiscaal 
evenwicht. Blijft daarentegen een dergelijke compensatie achterwege, dan is 
elke verdere verhoging van het prijspeil voor de minder draagkrachtigen 
door een verzwaarde omzetbelasting onaanvaardbaar, ook al zou het slechts 
om zeer geringe percentages gaan.'420

Deze leden verzetten zich om die reden met kracht tegen het voorstel 
van de Kamers van Koophandel. Zij achtten de budgettaire consequenties 
van het voorstel onaanvaardbaar. Hoewel ze de noden van de middengroe
pen erkenden, waren die in hun ogen minder urgent dan een belastingver
lichting voor de minst draagkrachtigen. Het a-sociale karakter van het voor
stel bleek naar hun opvatting het duidelijkst uit het feit dat het voorstel de 
minder draagkrachtigen zwaarder belastte 421

De Kamer verkeerde wat betreft de tariefstelling in de inkomstenbelasting 
in feite in een dwangpositie, omdat het voor haar technisch vrijwel onmo
gelijk was, een gewijzigd tarief voor de inkomstenbelasting in een amen
dement neer te leggen. Teulings had al eerder op die moeilijkheid gewezen: 
'De Kamer kan hier niets anders doen dan critiek oefenen. De Kamer kan 
zelf niet met een tarief voor de inkomstenbelasting naar voren komen.'422 
De Kamer had om die reden in het voorlopig verslag op de miljoenennota 
voor 1949 bij Lieftinck aangedrongen op overleg over de principiële uit
gangspunten voor de tariefsverlaging, nog voor het departement de nieuwe 
tarieven zou opstellen.423 In de memorie van antwoord had Lieftinck zich 
daartoe nog bereid verklaard.424 In de memorie van toelichting op het 
wetsontwerp tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting dat een jaar 
later werd ingediend, kwam Lieftinck hierop terug. De onzekerheid die
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lange tijd had bestaan ten aanzien van de huren en de subsidies, had het 
onmogelijk gemaakt om over de principes met de Kamer te overleggen.425 
De Kamer reageerde teleurgesteld, temeer daar de argumentatie haar niet 
overtuigde. Ook op een tijdstip dat het beleid ten aanzien van huren en 
subsidies nog niet vaststond, had een discussie over de beginselen van de 
belastingpolitiek tot een verheldering van het inzicht kunnen leiden. De 
uitkomst van dat overleg 'zou mede een factor hebben behoren te vormen, 
waarmede de Minister bij het bepalen van zijn verdere beleid rekening had 
kunnen houden.'426 Bovendien bestond thans de mogelijkheid dat er een 
aanzienlijke vertraging zou optreden omdat het voorgestelde tarief na kri
tiek uit de Kamer geheel zou moeten worden omgewerkt.

Ondanks de bezwaren tegen een verschuiving van de directe naar de in
directe belastingen, stemde de PvdA toch in met de verhoging van de om
zetbelasting. De verzwaring van de belastingdruk voor lage inkomens werd 
in het voorstel van Lieftinck immers teniet gedaan door een verruiming 
van het aantal goederen dat was vrijgesteld van omzetbelasting. Ook de 
harmonisatie van de omzetbelasting in Beneluxverband gaf in Nederland 
ongetwijfeld aanleiding tot enige verhoging van de omzetbelasting. De 
grondslag voor een Beneluxstelsel van omzetbelasting was al gelegd tijdens 
de ministersconferentie van 10-13 maart 1949 te 's-Gravenhage. De tariefop- 
bouw van de omzetbelasting in de Benelux zou een heffing van 5% omvat
ten voor de fabrikant, 0,5% voor de groothandel en geen omzetbelasting 
voor de kleinhandel. Voor diensten gold in het algemeen een percentage 
van 5. Met name de KVP vroeg zich af of Lieftinck het beoogde Benelux
stelsel niet meer had kunnen benaderen. Zo werd het tarief voor de 
kleinhandel verhoogd in plaats van verlaagd, hoewel op de Benelux-confe- 
rentie te Den Haag nog was 'overwogen, dat elke wijziging in de wetgeving, 
waardoor bestaande verschillen zouden worden vergroot, moet worden 
verm ed en '.427 De CPN daarentegen wees de verschuiving af omdat de 
mensen de omzetbelasting betaalden zonder er erg in te hebben.

In het parlement bestond stevige kritiek op de opcentenregeling voor de 
personele belasting. De rijks-, provinciale en gemeente-opcenten liepen na 
aanvaarding van het wetsontwerp (1407) op tot meer dan 350, terwijl de 
hoofdsom ook nog verzwaard werd. Vooral de grote gezinnen werden door 
deze belastingverhoging zwaarder getroffen dan op grond van de draag
kracht redelijk was. Voorts konden mensen met een te grote woning vaak 
niet verhuizen naar een kleinere woning met een lagere personele belas
ting.

In de ministerraad van 24 april 1950 toonde Lieftinck zich ontvankelijk 
voor de sterk afwijzende kritiek van het parlement. J. in 't Veld, minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting, juichte de intrekking van het 
wetsontwerp toe omdat zo ook de psychologische bezwaren tegen de huur
verhoging verminderden.428 Lieftinck trok het gewraakte wetsvoorstel per 
brief van 29 juni 1950 in.429
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Lieftinck houdt voet bij stuk

Lieftinck erkende dat aan hoge directe belastingen nadelen waren verbon
den. Hij wees hierbij vooral op de nadelige invloed van hoge tarieven op 
een zuinig beheer van middelen waardoor verkwisting in de hand werd 
gewerkt. Louter en alleen een verlaging van de directe belastingen diende 
de industrialisatie van Nederland niet, omdat de degressieve werking van 
een dergelijke verlaging kon leiden tot monetaire stoornis en sociale on
rust. Een in het oog springend misbruik wenste hij alsnog te bestrijden door 
voortaan het privé-gebruik van een 'zakelijke' auto te gaan belasten.430

Evenals PvdA en CPN hekelde Lieftinck de eenzijdige opsomming van 
louter nadelen die volgens de overige partijen verbonden zouden zijn aan 
hoge tarieven voor de inkomstenbelasting. Een conclusie kon eerst worden 
getrokken wanneer de nadelen verbonden aan directe en indirecte belastin
gen tegenover elkaar werden gesteld. Aan hoge indirecte belastingen 
kleefde het nadeel dat onvoldoende rekening kon worden gehouden met 
de draagkracht.431 Voorts tastte een verhoging van de indirecte belastingen 
de Nederlandse concurrentiepositie met het buitenland aan, omdat een der
gelijke verhoging in de lonen en prijzen zou doorwerken.

De verschuiving van directe naar indirecte belastingen was volgens 
Lieftinck gerechtvaardigd om zo de verhouding tussen produktie en con
sumptie te verbeteren. De verschuiving werd voorts bepaald door 'de eisen, 
die voortvloeien uit een coördinatie van de belastingpolitiek en de loon- en 
prijspolitiek en de wenselijkheid van de toenadering tussen de belastinghef
fing in de Beneluxlanden'.432

Lieftinck gaf toe dat de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting 
voor de laagstbetaalden ontoereikend was om de huurverhoging en de ver
hoging van de andere belastingen te compenseren. De verlaging van de 
loon- en inkomstenbelasting bood deze groep te weinig soelaas, eenvoudig 
omdat ze weinig of geen belasting betaalde. De belangrijkste compensatie 
voor deze groep was vervat in de verdergaande uitbreiding van het aantal 
goederen van eerste levensbehoeften dat van heffing was vrijgesteld. De 
verlaging van de loon- en inkomstenbelasting bood de middeninkomens 
daarentegen wel voldoende compensatie voor hogere huren en hogere in
directe belastingen. De hoge inkomens genoten de grootste voordelen maar 
werden tegelijkertijd ook het zwaarst getroffen door de hogere verbruiksbe
lastingen.

Lieftinck onderkende de moeilijke positie waarin vele beoefenaren van 
intellectuele beroepen en kleine zelfstandigen zich bevonden. Een verlaging 
van de loon- en inkomstenbelasting voor die speciale groep was budgettair 
echter niet acceptabel. Wel bereidde Lieftinck in overleg met F.J.Th. Rutten, 
minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, plannen voor tot ver
laging van het schoolgeld voor het voorbereidend hoger en middelbaar on
derwijs. Het schoolgeld voor het middelbaar en voorbereidend hoger on
derwijs was gekoppeld aan de inkomstenbelasting, waarbij het belastingjaar 
werd gelijkgesteld aan het schooljaar. In het fungerende stelsel werd het 
maximumbedrag aan schoolgeld betaald bij een inkomen van ƒ16.000. Het
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lag in de bedoeling dit maximumbedrag te koppelen aan ƒ30.000 inkomen. 
In het voorstel werd het schoolgeld tot ƒ16.000 gehalveerd, terwijl tussen de 
ƒ16.000 en ƒ30.000 de schoolgeldvermindering geleidelijk afnam.433 De 
verwachte belastingvermindering bedroeg naar schatting ƒ15 miljoen 434

Hij wees het voorstel van de Kamers van Koophandel ter vereenvoudi
ging van het belastingstelsel categorisch af. Niet alleen kostte het voorstel 
ƒ175 miljoen extra wat budgettair niet aanvaardbaar was, maar bovendien 
had hij bezwaar tegen de voorgestelde verdeling van de belastingverlaging 
over de verschillende inkomensklassen. Zelfs wanneer er budgettair meer 
ruimte bestond, 'dan nog zou de ondergetekende het niet juist achten de 
alsdan mogelijke verdere verlichting eenzijdig aan de hogere inkomens
klassen ten goede te doen komen en anderzijds de verlichting aan de voet 
hier en daar nog enigszins te beperken'.435

Lieftinck ontkende dat het parlement in een dwangpositie was gebracht 
door het uitblijven van het gevraagde vooroverleg. De feitelijke inhoud 
van het wetsontwerp stond pas vlak voor de indiening in augustus 1949 
vast, omdat er een grote samenhang bestond met de andere wetsontwerpen 
die tegelijkertijd bij het parlement waren ingediend. W eliswaar had 
Lieftinck al een jaar eerder een informatieve nota laten opstellen, maar 
overleg daarover met het parlement achtte hij niet vruchtbaar. Hij meende 
dat een dergelijk debat 'indien (het) gevoerd wordt zonder dat alle ter zake 
doende feiten van voldoende bekendheid zijn, öf leidt tot niets, öf tot aller
lei verwachtingen (...) die door latere feiten worden tenietgedaan of die on
gegrond blijken als gevolg van het onuitgesproken gebleven zijn van en
kele onderstellingen waarop discussieargumenten hebben berust'.436 Hij 
wees er voorts op dat de Kamer het recht van amendement bezat, waarvan 
de Kamer gezien het grote aantal amendementen veelvuldig gebruik 
maakte.

Door de nota van wijziging van de omzetbelasting als gevolg van de de
valuatie werd de gemiddelde drukstijging hiervan beperkt. Voor personen 
met een laag inkomen (ƒ40 b. ƒ50 per week) was deze zelfs nihil, aldus 
Lieftinck. Een verhoging van de lonen ter compensatie van de verzwaring 
van de omzetbelasting was dan ook niet nodig. Hij gaf echter toe dat de 
marge waarbinnen een verhoging van de omzetbelasting mogelijk was 
zonder stijging van de kosten van levensonderhoud, was verbruikt.

Lieftinck bevestigde dat het wetsontwerp omzetbelasting in de richting 
ging van de beoogde unificatie in Beneluxverband. Het was echter onmoge
lijk gebleken om geheel aan de unificatievereisten te voldoen. Hoewel 
hierover tussen de drie landen in principe overeenstemming bestond, ging 
een dergelijke unificatie van heffingen gepaard met aanvullende bepalin
gen van fiscaal-technische aard zoals een afbakening van het begrip leverin- 
gen en diensten. Besloot Nederland nu hierop vooruit te lopen, dan zou bij 
de daadwerkelijke unificatie toch weer een groot aantal veranderingen 
moeten worden aangebracht. Dat ging ten koste van de rust in de wetgeving 
en belastte de middenstand te zeer als gevolg van het vaker omprijzen van 
artikelen.
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Het voorstel van Lucas (KVP) om, vooruitlopend op de Beneluxregeling, 
de kleinhandel alvast vrij te stellen van heffing, vond in de ogen van 
Lieftinck geen genade. Een dergelijke vrijstelling bracht een ingrijpende 
verhoging van de omzetbelasting voor andere ondernemers met zich: de 
heffing op leveringen door fabrikanten alsmede op de invoer van goederen 
en het verrichten van diensten steeg van 3 (3,5) tot 5% en het voorgestelde 
tussentarief bedroeg dan 9 in plaats van 6%. De middenstand ondervond 
ook de gevolgen van een dergelijke operatie, terwijl bovendien het effect op 
de koopkracht van de laagstbetaalden nauwkeurig moest worden onder
zocht. Lieftinck wenste de aanpassing van de omzetbelasting voorlopig al
leen op nationale overwegingen te baseren. Hij zei de Kamer wel toe om op 
zo kort mogelijke termijn te trachten met de BLEU tot overeenstemming te 
komen, teneinde de regelgeving bij de unificatie van de omzetbelasting vast 
te leggen. In Nederland zou dan onmiddellijk tot de vrijstelling voor de 
kleinhandel kunnen worden overgegaan.

In de memorie van antwoord kwam Lieftinck de Kamer financieel enigs
zins tegemoet. Zijn toezegging omvatte in totaal een bedrag van ƒ53 mil
joen, waarvan ƒ15 miljoen bestond uit een verlaging van het schoolgeld.

Tabel 8
1403
Ink.

bel.

1404
Omz.

bel.

1405

Reg.

recht

1406

Zegel

recht

1407
Opc.

P.B .

1408
P.B .

T otaal

1. Oorspronkelijke 

wetsontwerpen

2. N ota's van 

Wijzigingen  

Oktober 1949

-1 5 0 +140  

- 30

+  2 +  6 +  20 +  9 +  27 

- 30

3. Blijft

4. Memorie van 

Antwoord

-1 5 0  
+ 20

+110  
- 25

+  2 
-12

+ 6 
- 1

+  20 
- 20

+ 9 - 3
- 38

5. Blijft -1 3 0 +  85 -10 + 5 . . . +  9 - 41

Bron: HTK  1950-1951, Bijl. 1403, nr. 18, Brief van de Minister van Financiën, p. 87. Een pluste
ken geeft aan een vermeerdering van belasting opbrenst en een minteken een verminde
ring.

Punt 4: 1403 (inkomsten- en loonbelasting): bepalingen inzake kosten van gebruik van au
tomobilisten
1404 (om zetbelasting): terugnem en van de heffing op zelfvervaardigde  
grondstoffen van enkele vrijstellingen.
1405 (registratierecht): vermindering van het kapitaalrecht van 2,5 pet. tot 0,5 
pet. en terugnemen van de verhoging van het recht op openbare verhogingen van 
roerende zaken.
1406 (zegelrecht): vrijstelling van de bewijzen van ontvangst van vervoerde  
goederen en enkele wijzigingen van technische aard.
1407 (Rijksopcenten op de personele belasting): het wetsontwerp is teruggenomen.
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Belastingherziening onder invloed van Korea-crisis

Na het uitbrengen van de memorie van antwoord (27 juni 1950) kwam 
de discussie over de belastingherziening steeds meer in het teken te staan 
van de economische gevolgen van de Korea-crisis. De rijksbegroting voor 
1951 wees bij indiening nog een tekort van ƒ117 miljoen aan, en het 
budgettaire beeld verslechterde daarna snel.

Tabel 9
Budgetaire vooruitzichten 1951

I . Tekort op de begroting 1951 volgens de Miljoenennota 1951:
van de Gewone Dienst, de Buitengewone Dienst I en het
Landbouw-Egalisatiefonds

II. Te verwachten additionele uitgaven voor de begroting 1951:
a . voor de maatregelen, vermeld op bladzijde 4 van de 

Millioenennota 1951
b. als gevolg van de 5 pet. verhoging, ingaande 1 septem 

ber 1950, van de salarissen en Ionen van het burgerlijk 
en onderwijzend personeel, van het personeel der 
Staatsbedrijven en van het jaarwedde genietend 
militair personeel, incl. de daaruit voortvloeiende 
verhoging van de sociale lasten, betrekking hebbende 
op genoemd personeel.

c. voor de verdere gevolgen van de onder b. genoemde 
verhoging van salarissen en lonen op kosten van wette
lijke sociale voorzieningen, D.U.W.-lonen, subsidies, enz.

d . als gevolg van de prijsstijgingen van materialen en grondstoffen 90 min
e. als gevolg van de verhoogde militaire inspanning, 

als bedoeld in punt 7 van § 1 van de Millioenen 1951 
(blz. 5), zomede van de voorbereidende maatregelen
voor bescherming van de burgerbevolking 150 min

375 min
Totaal te verwachten additionele uitgaven. 4 9 2 min

III. Te verw achten hogere opbrengsten van de middelen voor 1951 boven de opbrengst, 
vermeld in bijlage B van de Millioenennota 1951, in welke hogere ramingen begrepen zijn 
de gevolgen van alle te voorziene stijgingen van lonen en prijzen, zomede de gevolgen van 
de in behandeling zijnde wetsontwerpen tot herziening van de belastingen:
Inkomstenbelasting................................................................................................... +  60 min
Loonbelasting.................................................................................................... ......... +  30 min
V ereveningsheffing........................................................................................ .........+  5 min
Invoerrechten..............................................................................................................+  50 min
Accijns op tabak................................................................................................ .........+  49 min
O m zetbelasting................................................................................................ .........+  80 min
Rechten van registratie ............................................................................. .........+  12 min

Bruto +  286 min
waarvan voor het Rijk +  250 min

Af: verlaging van de schoolgelden -1 5  min
Netto-verhoging van de middelen voor het Rijk 235 min
Nieuwe raming begrotingstekort 1951 257 min

Bron: HTK  1950-1951, Bijl. 1403, nr. 18, Brief van de Minister van Financiën, p. 87.

117 min 

45 min

55 min 

35 min

305



Hoofdstuk III Lieftincks financiële politiek

In een brief van 21 oktober 1950 meldde Lieftinck aan het parlement dat het 
geraamde tekort al ƒ257 miljoen bedroeg. Nieuw beleid vergde in 1951 ƒ45 
miljoen en een verhoging van lonen en sociale lasten kostte de schatkist 
ƒ90 miljoen extra. Als gevolg van de oplopende spanning tussen Oost en 
West zou de begroting voor Oorlog en Marine met minstens 15% moeten 
worden verhoogd. Weliswaar stegen ook de inkomsten maar per saldo 
resteerde een begrotingstekort van ƒ257 miljoen (zie tabel 9). De somber 
gestemde troonrede (1950) meldde dat een verdere verlaging van de be
lastingen voorlopig niet mogelijk was.437 Integendeel: de regering beraadde 
zich op lastenverzwaringen en 'Korea' stelde haar voor de noodzaak de 
uitgaven te heroverwegen. In het nader overleg met de commissie van 
voorbereiding stelde Lieftinck dat de lastenverlichting die in de memorie 
van antwoord was toegezegd ter waarde van ƒ60 miljoen, alsnog moest 
worden gecompenseerd. 'De Regering ziet zich echter tot haar leedwezen 
genoodzaakt, gezien de jongste ontwikkeling op internationaal gebied, dit 
offer in zoverre wederom ongedaan te maken, dat een gedeelte van die ver
lichtingen wordt teruggenomen en een ander gedeelte wordt gecompen
seerd door belastingverzwaring elders.'438 Hij stelde als compensatie voor 
het terugnemen van de voorgestelde verlichting van het registratierecht 
(ƒ11 miljoen), een wijziging in de omzetbelasting (ƒ17 miljoen) en ƒ20 mil
joen door de eerder voorgestelde autokostenregeling.

Volgens Lieftinck wezen nadere berekeningen uit dat de voorgestelde 
verlaging van de loon- en inkomstenbelasting een vrijwel volledige com
pensatie bood voor de lagere en middeninkomens. De compensatie was 
slechts ontoereikend voor gehuwden zonder kinderen en voor degenen die 
geen of nauwelijks loon- en inkomstenbelasting betaalden.

Ondanks de benarde financiële situatie bleef de meerderheid van de ka
mercommissie (KVP, ARP, CHU en VVD) van oordeel dat de voorgestelde 
lastenverlichting voor de middeninkomens ontoereikend was. De verla
ging van de schoolgelden hielp onvoldoende omdat niet alleen schoolgeld 
werd betaald, maar tevens inkomsten werden gederfd wanneer de kinderen 
studeerden in plaats van werkten. Andere leden (PvdA en CPN) onder
schreven weliswaar de opvatting dat de middeninkomens zwaar werden be
last, maar onderstreepten dat er ook nog andere onvervulde wensen be
stonden.

Lieftinck erkende dat de belastingdruk voor de middeninkomens zwaar 
was, maar een generale belastingvermindering voor deze groep zat er om 
budgettaire redenen niet in. Van een dergelijke lastenverlichting profiteer
den immers ook zij die geen schoolgaande kinderen hadden en ook dege
nen van wie de kinderen wel werkten. In het licht van de benarde finan
ciële situatie was alleen een gerichte steun in de vorm van een verlaagd 
schoolgeld mogelijk voor gezinnen met studerende kinderen. Hiermee 
werd tevens het gevaar bezworen dat kinderen onvoldoende onderwijs ge
noten. Lieftinck achtte een 'verbetering van de positie van de gehele bevol
kingsgroep met een middelbaar inkomen slechts mogelijk (...), indien betere 
tijden aanbreken'.439 De kamermeerderheid bleek op dit punt niet over
tuigd, hetgeen het plenaire debat bijzonder spannend zou maken.
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Lieftinck stelde nog een wijziging voor met betrekking tot de omzetbelas
ting. De voorgestelde verhoging van 3 tot 3,5% voor de kleinhandel werd 
teruggenomen, terwijl de belasting voor de fabrikant op 4% werd gesteld. 
Die aanpassing in de omzetbelasting leverde de schatkist ƒ17 miljoen op en 
diende mede ter compensatie voor de lastenverlichting die Lieftinck in de 
memorie van antwoord toegezegd had. Hij wees erop dat de moeilijkheden 
voor de middenstand juist het grootst waren, terwijl het bovendien onjuist 
leek de middenstand gedurende een jaar een hoger percentage te laten beta
len om deze daarna geheel vrij te stellen bij de Benelux-unificatie. Lieftinck 
volgde hiermee Lucas, zonder evenwel de extra middelen te besteden voor 
de ontlasting van de middeninkomens. Fabrikanten zouden volgens het 
Benelux-tarief met 5% worden belast, zodat de voorgestelde aanpassing een 
stap betekende in de richting van het toekomstige uniforme tarief. De rege
ring beraadde zich nog over een verhoging van het tarief op diensten van 3 
naar 4%, omdat ook het tarief in de Beneluxregeling 5% bedroeg. Onder het 
verrichten van diensten werden ook de woningbouw en het vervoer begre
pen, waardoor de laagste inkomens extra werden belast. Becijferd was dat 
een verhoging van het tarief voor diensten tot 4% samen met de meest re
cente voorgestelde verhogingen in de omzetbelasting zou leiden tot een 
drukstijging van de omzetbelasting voor arbeidersgezinnen van 3,91 tot 
4,02%.440

Tabel 10 (inmil oen guldens)
1403
Ink.
bel.

1404
Omz.
bel.

1405
Reg.
recht

1406
Zegel
recht

1407
Opc.
P.B .

1408
P.B .

T otaal

1. Oorspronkelijke 
wetsontwerpen
2. Nota's van 
Wijzigingen  
Oktober 1949

-1 5 0 +140  

- 30

+  2 +  6 +  20 +  9 + 27 

- 30

3. Blijft
4. Memorie van 
Antwoord

-1 5 0  
+  20

+  110 
- 25

+  2 
-12

+  6 
- 1

+  20 
- 20

+ 9 - 3 
-3 8

5. Blijft
6. N ota's van 
wijzigingen na 
mondeling overleg

-1 3 0  

- 10

+  85 

+  17

-10

+11

+  5 +  9 - 41

+  18
7. Uitkomst thans - 1 4 0 +102 +  1 +  5 — + 9 - 23

Bron: HTK  1950-1951, Bijl. 1403, nr. 18, Brief van de Minister van Financiën, p. 87. Een pluste
ken geeft aan een vermeerdering van belastingopbrenst en een minteken een verminde- 
ring.

Punt 6: 1403 (inkomsten- en loonbelasting): verzachting van de voorgestelde bepalingen 
inzake autokosten
1404 (omzetbelasting): stellen van het percentage voor de detailhandel en voor 
diensten op 3 pet. en van het percentage voor fabrikanten op 4 pet.
1405 (registratierecht): het voorstel tot vermindering van het kapitaalrecht is 
teruggenomen.
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Na het mondelinge overleg resulteerde een budgettair offer van ƒ38 mil
joen: ƒ23 miljoen op grond van de belastingontwerpen en ƒ15 miljoen door 
de schoolgeld verlaging (zie tabel 10).

Middeninkomens in de knel

In het plenaire debat bepleitte Van den Heuvel (ARP) dat de belastingwet
geving vooral een dienende functie moest hebben. Sommigen verdedigden 
de opvatting dat de belastingpolitiek in dienst moest staan van het econo
mische beleid en bijvoorbeeld de produktie diende te bevorderen en de con
sumptie moest afremmen. Hij wilde echter het omgekeerde: 'Ik meen, dat 
bij de belastingpolitiek op de voorgrond moet blijven staan het beginsel van 
de noodzaak om middelen te verkrijgen voor een richtige vervulling van 
de Staatstaak, maar dat daarbij noodzakelijkerwijze gelet moet worden op 
de werkingen en nevenwerkingen der belastingen in het volkswezen en de 
diverse schaduwzijden tegen elkaar afgewogen moeten worden.'441 Hij he
kelde het feit dat de belastingpolitiek zich steeds meer ontwikkelde tot een 
wetenschap en zich daarmee verwijderde van praktische vragen en pro
blemen. De belastingpolitiek verwerd 'steeds meer tot een bezigheid om zo 
veel mogelijk uit het volk te halen van hetgeen er nog aan good-will en re
serves aanwezig is'.442 Lieftinck vervulde hierin volgens Van den Heuvel 
een dubieuze hoofdrol. 'De weinige malen, dat ik van de Minister van 
Financiën droom - het gebeurt gelukkig zelden, want het zijn altijd be
nauwde dromen -, zie ik de geachte bewindsman voor me, gekleed in een 
lange witte jas, in een soort laboratorium bezig met experimenten op een 
patiënt, in casu het Nederlandse volk om er toch maar uit te halen, wat er 
inzit. Bij dit soort wetenschappelijk werk is het gevaar groot, dat men 
daarin zo zeer opgaat, dat vergeten wordt, dat - hoe belangrijk het experi
menteren ook is - de patiënt moet blijven leven.'443

Hij steunde de strekking van de wetsontwerpen: een verschuiving van 
de directe naar de indirecte belastingen. Maar hij concludeerde dat Lieftincks 
belastingpolitiek was vastgelopen omdat de zware belastingdruk de econo
mische ontwikkeling belemmerde. Ter adstructie refereerde hij, evenals la
ter C.N. van Dis (SGP) aan de zeven bedenkingen die zowel in het voorlo
pig verslag als in het request van de Kamers van Koophandel werden geop
perd tegen de hoge belastingen. Van den Heuvel (ARP) drong aan op verla
ging van de uitgaven: 'Wat wij in Nederland aan belastingen kunnen hef
fen zonder het sociale levenspeil en de economische bronnen van ons volk 
aan te tasten en, wanneer men het bedrag gevonden heeft, dat in redelijk
heid door het volk kan worden opgebracht, naar dat bedrag zijn uitgaven te 
richten en dan te overwegen, welke van de diverse belangen de meest vitale 
zijn, die vóór alles verzorgd moeten worden.'444

Hij onderschreef de opvatting van met name de KVP dat de druk van de 
loon- en inkomstenbelasting voor de middeninkomens ondraaglijk was. De 
voorgestelde verlaging van het schoolgeld wees Van den Heuvel af, omdat 
hiervan voornamelijk de kleine gezinnen profiteerden. De minst draag
krachtigen en de grote gezinnen schoten er weinig mee op, mede omdat de
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schoolgeldmaatregel enkel gold voor het middelbaar en hoger onderwijs, 
waaraan hun kinderen door gebrek aan middelen toch niet konden deel
nemen. Beter ware een verruimde kinderaftrek. Als meer principieel ar
gument voegde hij daaraan toe, dat de overheid het bezoek aan het middel
baar onderwijs niet moest stimuleren. 'Wanneer ik zie de vele kinderen, 
die gymnasium, hbs en lyceum bezoeken, dan vraagt men zich af, waar al 
die stakkers moeten terechtkomen straks.'445 Hij stelde voor meer aandacht 
te besteden aan het technisch onderwijs omdat er een groot tekort aan tech
nici bestond.

Van den Heuvel sprak zich uit voor onmiddellijke invoering van het 
5%-tarief in de omzetbelasting, dat ook ging gelden in Benelux-verband. 
Derhalve diende men de heffing op de tussenhandel te schrappen. Hiermee 
zou de eenvoud in de belastingheffing gediend zijn en werd het bezwaar 
weggenomen dat hier sprake was van een verkapte ondernemingsbelasting 
voor de detaillist. Voorts verschafte een tarief van 5% de minister zo veel 
middelen 'dat hij wellicht allerlei andere akelige dingen uit zijn belasting
wetgeving en vooral de schadelijke dingen uit het aanhangige voorstel kan 
doen verdwijnen'.446

Ook Lucas (KVP) stemde in met het uitgangspunt van de belastingvoor
stellen. De wending in de fiscale koers van directe naar indirecte belastingen 
werd vooral gedicteerd door internationale factoren, waardoor de consump
tie afgeremd en de investeringen bevorderd moesten worden. Hij drong aan 
op een afdoende compensatie van de huurverhoging voor de laagste inko
mens, die geen of nauwelijks loonbelasting betaalden. Ook wenste hij een 
bevestiging van Lieftinck dat minder draagkrachtigen die wel loonbelasting 
betaalden, afdoende werden gecompenseerd voor de gestegen kosten.

Hij uitte twee wensen. De eerste betrof de vrijstelling van omzetbelasting 
bij de detaillist waartegenover de fabrikant zwaarder zou worden belast. 
Deze belasting bracht de kleinhandel veel ongerief aan administratieve 
rompslomp. Voorts bracht de bestaande praktijk de detaillist in de verlei
ding zijn assortiment te verruimen nu deze drie maanden optrad als onbe
zoldigd inner en beheerder van belastingmiddelen. Lucas boog echter voor 
de technische bezwaren tegen een onmiddellijke vrijstelling. 'Technische 
redenen, waarvoor wij moeten buigen, hebben dit belet, doch er is op dit 
punt, naar ik nogmaals wil vaststellen, sprake van uitstel, niet van afstel.'447 
Lucas lanceerde vervolgens een idee dat financiële ruimte zou scheppen 
voor de wensen uit het parlement, maar tegelijkertijd verwarring schiep. 
Hij stelde Lieftinck voor, als eerste stap op weg naar een geüniformeerd 
Benelux-tarief, de omzetbelasting op de detailhandel niet te verhogen van 3 
op 3,5%, maar daartegenover het percentage bij de eerste schakel voor zowel 
goederen als diensten, te verhogen van 3 op 4. De schatkist verwierf zo een 
extra bate van ƒ50 miljoen. Met dit geld wilde Lucas zijn tweede wens 
financieren: een inkrimping van de lijst van goederen die aan het 
tussentarief werden onderworpen en een verlaging van de lasten voor de 
middengroepen. Hij toonde zich gepikeerd dat Lieftinck wel zijn voorstel 
tot belastingverhoging overnam, maar dat extra bedrag niet voor het be
oogde doel wilde aanwenden. 'Het zal duidelijk zijn, dat deze houding mij
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zeer heeft teleurgesteld. Ik zou hem dan ook willen vragen, nog eens te 
overwegen, welke gevolgen dit heeft voor een vruchtbaar overleg tussen 
Minister en Kamer, daar komen wij nu met een voorstel, dat de schatkist 
geld kost, maar wij voegen er meteen een tweede voorstel bij, waardoor een 
extra bate ontstaat. De Minister neemt het laatste over, zij het in verzwakte 
vorm, maar weigert de verlaging. Zo iets is dodelijk voor het overleg.’448 
Hij stelde een amendement in het vooruitzicht om tegemoet te komen aan 
de nood van de middengroepen.

Hofstra (PvdA) nuanceerde de veelgehoorde stelling dat Nederland meer 
consumeerde dan produceerde. Hij verwees naar het Centraal Economisch 
Plan voor 1950 dat de nationale besparingen schatte op ƒ2610 miljoen. De 
investeringen voor 1950 werden geraamd op ƒ3410 miljoen, zodat de bespa
ringen weliswaar tekort schoten, maar Nederland was wel op de goede 
weg.449 De vraag was veeleer wie er nog teveel consumeerde en derhalve te 
weinig spaarde. Het veelal overbodige extra verbruik kon volgens Hofstra 
beslist niet de grote massa van de arbeiders aangewreven worden. Immers 
het reële inkomen van de grote massa van het volk was gedaald, terwijl het 
nationale inkomen was gestegen. De conclusie was voor hem duidelijk: het 
overbodige verbruik geschiedde primair door de hoge inkomens. Hofstra 
stelde daarom voor, de loon- en inkomstenbelasting voor de hogere inko
mens juist te verhogen in plaats van te verlagen. Hij verwees met instem
ming naar Van den Brink die in de memorie van antwoord op de rijksbe
groting voor Economische Zaken voor 1950 aan de Eerste Kamer mee
deelde, dat via de progressieve inkomstenbelasting het onnodige verbruik 
van de hoge inkomens kon worden beteugeld.450 Hofstra overwoog een 
amendement in te dienen met als strekking de belasting over inkomens 
van ƒ15 h 20.000 geleidelijk te verhogen totdat men bij ƒ30 h 40.000 weer op 
het voorgestelde tarief uitkwam. Hiermee werden middelen verkregen om 
ook de middeninkomens meer te ontzien. Hij erkende de nood van de 
middengroepen. 'Het is een ongelukkige geschiedenis, maar altijd, wanneer 
er een oorlog is geweest, moet de verarming ergens worden gedragen en al
tijd zijn er dan groepen op wier rug als het ware de gemeenschappelijke 
armoede wordt uitgevochten. Veelal zijn het de oudere mensen, de gepen- 
sionneerden, die in de knel komen, maar ook de middengroepen zijn op 
bepaalde punten wel degelijk sterk achterop geraakt.'451 Ook erkende hij dat 
er nadelen verbonden waren aan sterk progressieve tarieven, hoewel zijn 
voorstel de progressie juist aanscherpte. Hij voegde er aan toe dat er gezocht 
moest worden naar een evenwicht tussen voor- en nadelen. Hofstra ver
weet de Kamers van Koophandel een eenzijdige kijk, gezien hun voorstel 
de indirecte belastingen verder te verhogen, zonder zich voldoende te reali
seren hoe zwaar die belastingen op de lagere inkomens drukten.

Hofstra constateerde met spijt dat de koppeling tussen de huurverhoging 
en de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting niet alle bevolkings
groepen zou bereiken. Wie geen belasting betaalde, kreeg langs fiscale weg 
geen soelaas. Maar voor de minder draagkrachtigen die niet in het tarief 
vielen kon wel iets worden gedaan. Hoewel Lieftinck verdere compensatie 
uitsloot en zich daarbij beriep op de sombere budgettaire toestand als gevolg
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van de Korea-crisis, was Hofstra van mening dat in dit geval iets moest 
worden gedaan. 'Maar toch is hier een zó grote nood, dat zelfs onder deze 
moeilijke omstandigheden iets mag, ja, moet worden gedaan.'452

Als algemeen bezwaar tegen hoge indirecte belastingen gold dat deze so
ciaal geen recht deden aan het draagkrachtbeginsel en dus onrechtvaardig 
waren. Voorts lokten ze een prijsstijging uit, waardoor de Nederlandse ex
port werd bedreigd. Het wetsontwerp op de omzetbelasting was voor Hofstra 
enkel aanvaardbaar 'omdat door een uitbreiding van de vrijstellingen en 
door de invoering van het tussentarief de progressie, die er nu al in de be
lasting zit, als het ware is versterkt en de druk alleen op die punten is ver
zwaard, waar deze verzwaring gedragen kan worden'.453

Van de Wetering (CHU) hekelde Lieftinck omdat van de in de troonrede 
van 1948 aangekondigde lastenverlichting voor de burgers weinig terecht 
kwam. Integendeel: Lieftinck had de Kamer al gemeld dat als gevolg van de 
Korea-crisis de regering zich beraadde op een lastenverzwaring. Die uit
spraak deed Van de Wetering denken aan de stammen van Israël die hun 
nieuwe koning Rehabeam vroegen naar zijn belastingplan en ten antwoord 
kregen: "'Mijn vader heeft u met geeselen gekastijd, maar ik zal u met 
schorpioenen kastijden". En ik vraag me af of de schorpioenen van de 
schatkistbewaarder van koning Rehabeam in vergelijking tot de belasting
druk van Minister Lieftinck geen "onze lieveheersbeestjes" zijn geweest. 
Een paleisrevolutie had dit antwoord wel tot gevolg.'454 Hij vroeg zich af 
waarom Lieftinck zo afkerig was van lastenverlichting, omdat zijn argu
mentatie niet overtuigde. De minister beriep zich nu op de Korea-crisis, 
maar ook vóór die crisis toonde hij zich tegenstander van lastenverlichting. 
Deze opstelling miskende het feit dat de gerechtvaardigde lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven als voorbode was opgevat voor een belastingverla
ging voor de burgers. De wetsvoorstellen boden de burgers echter weinig. De 
betekenis van de schoolgeldverlaging van ƒ15 miljoen was beperkt en bo
vendien werd de middenstand extra belast door het instellen van een tus
sentarief in de omzetbelasting. Voorts diende de belastingverlaging ter 
compensatie van de huurverhoging, maar die compensatie was voor de 
laagste inkomens onvoldoende en voor de middeninkomens nauwelijks 
toereikend. Van de Wetering concludeerde dan ook 'dat deze belastingvoor
stellen niet voldoen aan de gewekte verwachtingen van te zullen zijn com
pensatie en verlichting. Deze voorstellen houden eenzijdig rekening met de 
zorgen van het land, doch te weinig met die van het volk.'455 Van de 
Wetering verweet Lieftinck een 'jojo belastingbeleid' te voeren, omdat hij 
er een aftrek- en optelsom van maakte 'en naarmate de budgetaire situatie 
somberder bleek, dit in verband met Korea en misschien Indo-China, werd 
de optelsom verhoogd'.456 Dat optellen leverde hem bij de omzetbelasting 
alleen al ƒ50 miljoen op. 'Maar de grote conclusie heeft de Minister niet wil
len trekken, nu het overal kraakt, allerwege de bezwaren tegen de belasting
druk de kop op steken, huiseigenaren nog steeds de dupe van een verkeerde 
en onbillijke Regeringspolitiek zijn en de toekomst er allermoeilijkst uit
ziet. Die grote conclusie luidt: radicale verlaging der Staatsuitgaven en 
terugtreden tot wat het eigenlijke gebied van de Staat is.'457
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Ook Ritmeester (VVD) drong aan op verlaging van uitgaven waardoor 
ook de belastingen konden worden verlaagd. Hij had met verbazing kennis 
genomen van de mededeling van de regering dat het land moest rekenen 
op belastingverhoging. Hoewel het begrotingstekort van ƒ117 miljoen voor
1951 hem ook verontrustte, relativeerde hij het belang van een dergelijk cij
fer door te verwijzen naar de begroting voor 1950. Lieftinck kondigde 'voor 
1950 haast jubelend aan: "Thans is voor het eerst een sluitende begroting be
reikt." Een sluitende begroting; het mocht wat ! De devaluatie kwam, de de
fensie eiste grotere uitgaven, 5 pet. loonsverhoging werd toegekend, het te
kort op 1950 zou ook niet zonder betekenis zijn, wanneer de belastingop
brengsten (...) niet zó geweldig gestegen zijn.'458 Ritmeester verweet de rege
ring dat ze wel het volk probeerde te overtuigen van de slechte financiële 
toestand, maar dat de regering zelf onvoldoende doordrongen was van de 
noodzaak om zelf ook te bezuinigingen. Hij drong aan op belastingverla
ging voor de middeninkomens: 'Het is toch begrijpelijk, dat de ouders hun 
kinderen willen op voeden in hetzelfde milieu, waarin ook zij leven, het is 
toch begrijpelijk, dat zij niet willen, dat dezen naar een lager peil terug
gaan.'459 Bleef Lieftinck weigerachtig dan zou Ritmeester een amendement 
indienen om deze wantoestand te corrigeren.

Hoogcarspel was echter van mening dat het parlement voor wat betreft 
de hoge belastingdruk, de hand in eigen boezem moest steken. Lieftinck 
snoerde zijn critici immers de mond met de stelling dat wanneer de Kamer 
de minister toestond hoge uitgaven te doen, zij ook verplicht was zorg te 
dragen voor de benodigde middelen. Dat gold echter niet voor de CPN, die 
als enige partij tegen hogere militaire uitgaven had gestemd! 'Ik meen 
daarom, dat wij de enigen zijn, die bij de beoordeling van deze belasting
voorstellen volkomen vrij staan (...).'460 Hij tekende bezwaar aan tegen de 
verschuiving van de directe naar de indirecte belastingen. Indirecte belas
tingen werkten geniepig omdat de mensen deze heffing betaalden zonder er 
erg in te hebben. Hij kantte zich heftig tegen het tussentarief 'omdat daar
door het kleine beetje vreugde, dat de allerarmsten is gelaten, door de 
Minister - ik wil niet zeggen, dat hij dit persoonlijk gaarne wil - nog wordt 
ontnomen. Wanneer de mensen zich bij de een of andere feestelijke gele
genheid aan een taartje te buiten gaan, zegt de Minister: Kip, ik heb je; betaal 
alsjeblieft maar.'461 Hij bepleitte een verdergaande vrijstelling voor de loon- 
en inkom stenbelasting, omdat de bestaande vrijstelling voor het 
noodzakelijke levensonderhoud te laag was. Hij steunde de verlaging van 
de schoolgeldheffing, maar was overigens van mening dat het schoolgeld 
moest worden afgeschaft, omdat dan de intellectuele vermogens van de 
jeugd optimaal werden benut, ongeacht de financiële positie van de ouders.

Teken aan de wand

Lieftinck constateerde dat de hoofdlijn van de aanhangige wetsontwerpen - 
een verschuiving van de directe naar de indirecte belasting - voor de grote 
meerderheid van het parlement acceptabel was. Toch werd zijn belastingpo
litiek door een aantal kamerleden (vooral Van den Heuvel, Van de
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Wetering en Ritmeester) als een teken aan de wand beschouwd. Lieftinck 
achtte die kritiek overdreven en onterecht en nam er scherp stelling tegen. 
'Het Nederlandse volk is beter gevoed en beter gekleed dan vóór de oorlog, 
de woningbouw neemt een grote vlucht, de cultuurgrond neemt toe en 
wordt in kwaliteit gestadig verbeterd, de industrialisatie houdt gelijke tred 
met het toenemend arbeidsaanbod, grote publieke werken, die de welvaart 
van ons volk beogen te verbeteren, zijn in uitvoering, aan oorlogschaden 
worden jaarlijks vele honderden millioenen uitgekeerd, de sociale voor
zieningen zijn sterk verbeterd en het nationale inkomen, niet alleen in geld 
uitgedrukt, maar ook reëel is gestadig stijgende. Dit alles geschiedt ondanks 
de hoge belastingdruk, ja, ik neem het er voor op om te zeggen: voor een 
groot deel dank zij de hoge belastingdruk.'462

Hij vatte de belangrijkste beweegredenen voor de indiening van de 
wetsontwerpen nog eens samen. Allereerst moest de belastingpolitiek meer 
gericht worden op versterking van de eigen produktieve kracht. De 
Marshall-hulp bezorgde Nederland een hoger levenspeil, maar dit peil werd 
nu bedreigd door het aflopen van de hulp. De beëindiging van de hulp had 
ook tot gevolg dat haar deflatoire werking verloren ging, waardoor een slui
tende begroting meer dan ooit noodzakelijk was. De gestaag vorderende li
beralisatie van het handelsverkeer betekende het wegvallen van de be
schermende kwantitatieve restricties, hetgeen de betalingsbalans bedreigde. 
Dit had als consequentie dat de nadruk op het herstel van het betalingsba
lansevenwicht, steeds meer verschoof naar monetair en budgettair terrein. 
Als gevolg van de Korea-crisis stond de betalingsbalans extra onder druk, 
waardoor de regering er ook uit dien hoofde alles aan gelegen was om de 
binnenlandse inflatie te onderdrukken. Als vierde overweging gold de her
bewapening als uitvloeisel van de spanning tussen Oost en West, een her
bewapening waaraan de regering op actieve wijze meedeed. De regering was 
dan ook tot de conclusie gekomen, mede met het oog op de verslechterde 
budgettaire toestand, dat een verdergaande belastingvermindering achter
wege moest blijven, ja dat zelfs lastenverzwaring moest worden overwo
gen. 'Ik stel er prijs op bij de behandeling van deze wetsontwerpen, en wel 
bij de algemene beraadslaging daarover, zeer duidelijk en zeer categorisch te 
zeggen (...), dat de Regering haar standpunt onverkort handhaaft.'463 
Lieftinck schilderde de Kamer uitvoerig de plussen en minnen in de afzon
derlijke wetsontwerpen in de vorm van extra ontvangsten, beginnend bij 
de indiening van de wetsontwerpen medio september 1949 tot op de dag 
van behandeling (19 oktober 1950). De extra ontvangst van ƒ27 miljoen in 
september 1949, sloeg thans om in een tekort van ƒ23 miljoen, waarbij de 
verlaging van het schoolgeld met ƒ15 miljoen nog moest worden opge
teld.464 De regering trok bij die ƒ35 h 40 miljoen de grens en liet de Kamer 
daarmee weinig ruimte voor amendering. 'De Regering is van oordeel dat 
deze vermindering van 38 millioen de uiterste grens is, die op het ogenblik 
kan worden aanvaard. Zij meent, dat eigenlijk thans geen verlaging van de 
belastingdruk verantwoord is, maar omdat dit begrip "verantwoord” niet zo 
exact en quantitatief op één millioen na te bepalen is en de Regering bereid 
is enige marge te dien aanzien te aanvaarden, is de Regering van mening,
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dat die 38 millioen - laat het 40 of 35 millioen worden - vooralsnog kan 
worden gehandhaafd.'465

De verschuiving van de belastingheffing naar indirecte heffing had drie 
redenen. Allereerst werd beoogd de verhouding tussen produktie en con
sumptie te verbeteren. De opvatting van Hofstra dat daartoe beter de directe 
belastingheffing op hogere inkomens kon worden verhoogd, bestreed 
Lieftinck met het tegenargument, dat hiermee de tweede doelstelling van 
het beleid, namelijk een verhoogde produktie als gevolg van besparingen, 
werd gefrustreerd. Die wijziging van directe naar indirecte belastingheffing 
werd bovendien op een sociaal verantwoorde wijze doorgevoerd. De ver
schuiving paste voorts in het streven van de regering om de loon- en prijs
politiek met de belastingpolitiek te coördineren. Daarom werd het belas
tingvrije minimum verhoogd in verband met de gestegen inkomens en 
prijzen, 'terwijl voorts de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting ge
combineerd met de verhoging van de omzetbelasting, zo nauwkeurig mo
gelijk is afgestemd op het bereiken van een compensatie voor de voorge
nomen huurverhoging. Ik geef toe, dat de verhoging van het belastingvrije 
minimum eigenlijk achterblijft bij hetgeen noodzakelijk zou zijn .'466 
Hoewel Lieftinck een verdere optrekking van het belastingvrije minimum 
zeer gewenst achtte, was dit budgettair onmogelijk. Hij toonde zich echter 
niet afkerig van het verzoek van Hofstra nog iets extra's te doen voor de la
gere inkomens, maar 'de gedachte, dat het mogelijk zou zijn om voor alle 
categorieën volledige compensatie te bieden voor de voorgenomen huur
verhoging, (...) (is) naar het oordeel van de Regering niet verwezenlijk
baar.'467 Een opvatting die Drees tijdens de algemene beraadslagingen over 
de rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 nog eens bevestigde.468

Een derde overweging voor de verschuiving, was het streven naar geüni
formeerde belastingtarieven in Benelux-verband. Lieftinck wees het verwijt 
van Hoogcarspel af dat de Benelux altijd er bij werd gesleept, zonder dat er 
daadwerkelijk iets gebeurde. Hij sprak de hoop uit dat 'niet meer dan - laat 
ik heel voorzichtig zijn - anderhalf h. twee jaar misschien valt het mee - be
hoeven voorbij te gaan voor deze unificatie tot stand zal komen en het in 
beginsel reeds aanvaarde Benelux-stelsel zal kunnen worden ingevoerd'.469

Lieftinck bestreed het voorstel van Lucas om de druk van de loon- en in
komstenbelasting speciaal voor de middeninkomens te verlagen. Het in- 
komensbeeld was immers veel genuanceerder. Zowel binnen de lage als de 
middeninkomens waren er velen die de stijgende kosten van levensonder
houd onvoldoende gecompenseerd kregen. Lucas stelde nu voor, de gehele 
categorie van middeninkomens een belastingverlichting te geven. Lieftinck 
stelde daar tegenover dat als er extra belastingverlaging werd gegeven, 'men 
in de eerste plaats zou moeten trachten nog enige verlichting te brengen aan 
de voet. Ik meen, dat het volstrekt onbetwistbaar is, dat de verhoging van 
het belastingvrije inkomen (...) is achtergebleven bij wat naar redelijkheid 
verantwoord zou zijn.'470 Voor het overige zou de steun beperkt moeten 
worden tot die specifieke groepen van lagere en middelbare inkomens die 
echt leden onder de druk van de loon- en inkomstenbelasting. W at betreft 
de middengroepen stelde de regering dan ook voor de gezinslasten te verla-
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gen door de voorgestelde verlaging van de schoolgelden, welke de schatkist 
ƒ15 miljoen kostte. Als het parlement het voorstel-Lucas om de gehele 
groep van middeninkomens een belastingverlaging te geven zou steunen, 
dan zou 'de regering het voornemen om tegemoet te komen op het gebied 
van de schoolgelden (...) moeten laten vallen. Dan vrees ik ook, dat het 
voor de Regering vrijwel onmogelijk zou zijn (...) iets te doen voor die 
groepen, die ten gevolge van de huurverhoging in het gedrang komen, 
omdat zij toch al geen of zo weinig belasting betalen, dat een verlaging van 
de loon- en inkomstenbelasting voor hen geen of onvoldoende compensa
tie geeft voor de huurverhoging.'471

Lieftinck sprak zich uit tegen een terugkeer naar het eenmalige stelsel 
van omzetbelasting uit 1933, zoals bepleit door Ritmeester. Een eenmalige 
heffing zou tot een zeer hoog tarief verplichten waarvan de betreffende on
dernemers de dupe waren. Hij keerde zich ook tegen het voorstel van Lucas 
om het tarief van de omzetbelasting voor diensten van 3 tot 4% te verho
gen. Allereerst werden op deze wijze de bouwnijverheid en het vervoer - 
van essentieel belang voor het herstel - extra belast met ƒ34 miljoen. Voorts 
waren er tal van middenstanders (b.v. schilders, kappers), die met een dub- 
beltarief van 3% voor goederen en 4% voor diensten, moesten werken wat 
administratief bezwaarlijk was. In het geünificeerde Benelux-tarief werden 
de diensten weliswaar ook zwaarder belast, maar de goederen minder om
dat de omzetbelasting bij de detaillist wegviel. Het enkel verhogen van het 
dienstentarief betekende dus een lastenverzwaring in vergelijking met het 
toekomstige Benelux-tarief.

Lucas voelt zijn uitgestoken hand afgeslagen

Lucas reageerde hevig verontwaardigd op het dreigement van Lieftinck dat 
een algemene lastenverlichting voor de middeninkomens zowel zou leiden 
tot een intrekking van het schoolgeldvoorstel, alsook een tegemoetkoming 
voor de allerlaagste inkomens ter compensatie van de huurverhoging on
mogelijk zou maken. 'Met verbazing heb ik een soort dreigement gehoord 
in verband met de verlaging van de schoolgelden en in verband met dege
nen, die door deze belastingwetten geen compensatie voor de huurverho
ging krijgen. Bedoelt de heer Minister nu inderdaad, dat, als de Kamer be
paalde verschuivingen wil - Mijnheer de Voorzitter, ik zeg uitdrukkelijk 
verschuivingen, niet verlichtingen -, hij een verwerkelijking daarvan wil 
wreken op de groepen, die ik noemde? Mijnheer de Voorzitter! Ik heb mijn 
best gedaan goed te luisteren, maar ik moet hier verkeerd verstaan hebben. 
Mocht ik wèl goed hebben verstaan, dan, Mijnheer de Voorzitter, wil ik tot 
uiting brengen, dat wij dit van de Minister niet accepteren. Ik wil hierover 
geen schijn van twijfel laten bestaan.'472 'Dat de geachte bewindsman in elk 
geval de indruk heeft gewekt, op deze, laat ik zeggen: niet fraaie wijze ons 
buiten gevecht te willen stellen, doet mij ten zeerste leed. Zó is geen ernstig 
overleg mogelijk. Ik heb door mijn houding gedurende de gehele duur van 
de behandeling dezer wetsontwerpen getoond door overleg, door vragen en 
geven tot een redelijk accoord te willen komen. Indien de heer Minister een
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hand pijnlijk wil afslaan, dan moet hij dat weten. Een middel om de nei
ging tot overleg te bevorderen, is dat niet. Maar dit moet ik óók zeggen: een 
middel om mij van gedachte te doen veranderen is het nog veel minder.'473

Lucas bleek niet erg onder de indruk van de budgettaire verslechtering als 
gevolg van de Korea-crisis, waarmee Lieftinck zijn onbuigzame opstelling 
verdedigde. Het geraamde tekort van ƒ257 miljoen op de rijksbegroting, 
maakte Lucas niet zenuwachtig, aangezien er aanwijsbare reserves in de be
groting zaten. 'De heer Minister weet daarvan mee te praten, als hij denkt 
aan een verschil in de grootte van ruim ƒ4 milliard tussen zijn begrotings
cijfers en de uitkomsten van de laatste vier jaren.'474 Hij hechtte daarom 
slechts een beperkte waarde aan de plussen en minnen die in de financiële 
gevolgen van de wetsontwerpen waren opgetreden sedert de indiening in 
september 1949. De belastingvermindering die Lucas wenste voor de mid
dengroepen, kostte ƒ45 k 50 miljoen waarvoor langs twee wegen dekking 
kon worden verkregen. De door Lucas voorgestelde verhoging van de om
zetbelasting leverde ƒ50 miljoen op. Een tweede financieringsmogelijkheid 
bestond uit het voorstel van Lieftinck ter verhoging van de omzetbelasting 
(+ ƒ17 miljoen), aangevuld met een wijziging van het registratiewet (+ ƒ12 
miljoen) en de belasting op privé-gebruik van zakenauto's (+ ƒ20 miljoen), 
samen ook ƒ50 miljoen. Hij verweet Lieftinck dat de rangschikking van de 
cijfers afweek van eerdere stukken, hetgeen misleidend werkte. 'In Juni 
1950 wordt de 20 millioen buiten de opstelling van de geaccepteerde baten 
en lasten gelaten. Bij het Verslag dienen zij als dekking van het in Juni 1950 
geaccepteerde verlies. Donderdag j.1. werden zij als onderdeel van het totaal 
der geaccepteerde gevolgen opgenomen. Ik kan het verstaan, dat de geachte 
bewindsman zijn positie bij de bestrijding van het amendement, dat ik 
overwoog in te dienen, zo sterk mogelijk wil maken. Ik vertrouw, dat hij 
ook zal begrijpen, dat ik thans heb gepoogd een rookgordijn te verdrijven, 
dat het juiste zicht belemmert.'475

Hij toonde zich evenmin onder de indruk van de bezwaren van Lieftinck 
tegen een verhoging van de omzetbelasting voor diensten van 3 naar 4%, 
omdat deze lastenstijging er in het kader van de Benelux over één k twee 
jaar toch kwam. 'Een huis van ƒ20.000 zal wellicht ƒ20.200 kosten. Jammer. 
Zonder twijfel. Over 1 of 2 jaar wordt het ca. 20.400. Jammer! Zonder twijfel! 
Maar dodend? Dan had de Regering niet mogen accoord gaan met die do
dende verhoging over 1 of 2 jaar.'476 Lucas wees Lieftinck op zijn verant
woordelijkheid inzake de compensatie van de huurverhoging voor de lage 
inkomens. Het doorschuiven van de problemen naar de minister van 
Sociale Zaken bood geen oplossing, omdat het loon- en prijspeil een zaak 
was van het hele kabinet.

Hofstra erkende wel de ernst van het geraamde tekort van ƒ250 miljoen, 
maar tegelijkertijd achtte hij de mogelijkheid aanwezig, dat de belastingop
brengsten meer groeiden dan geraamd als gevolg van een extra stijging van 
het reële nationale inkomen. Hij becijferde die groei op ƒ100 k 150 miljoen. 
Als in de ramingen met dit gegeven onvoldoende rekening was gehouden, 
achtte Hofstra het verantwoord 'om niet zo absoluut en zo streng vast te 
houden aan de thans door de Minister getrokken grenzen'.477 Hij dacht
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hierbij allereerst aan een optrekking van het belastingvrije minimum, het
geen geheel spoorde met Lieftincks prioriteit.

Van den Heuvel signaleerde een verschil van opvatting met de minister 
over de rol van de belastingpolitiek in het economische leven. Het meest 
zorgwekkende in Lieftincks belastingpolitiek achtte hij dat daardoor de wel
vaart en daarmee de belastingbron zelf werd aangetast. De grootste slachtof
fers waren de middeninkomens, die derhalve geholpen moesten worden.

Van de Wetering en Ritmeester stemden in met de voorgestelde lasten
verlichtingen, maar ze bleven van mening dat de belastingdruk ook daarna 
nog te zwaar bleef.

Lieftinck geprikkeld

Lieftinck bleef van mening dat de belastingpolitiek ook in dienst stond van 
de economische ontwikkeling. Hij erkende dat aan belastingheffing ook 
economische nadelen waren verbonden, maar constateerde dat de voorde
len de nadelen tot nu toe overtroffen. Lieftinck gaf wel toe dat de grenzen 
van zijn belastingpolitiek in zicht waren: 'Ik heb er geen behoefte aan om 
schrikbeelden op te hangen, maar het is niet ondenkbaar, dat wij binnen be
trekkelijk korte tijd in een toestand geraken, in verband met de urgentie 
van de defensiemaatregelen, waarin inderdaad dat kapmes rigoureus moet 
worden gehanteerd.’478 Hij hekelde in dit verband de Kamer die nu welis
waar aandrong op minder uitgaven, maar bij andere gelegenheden zelf 
aandrong op meer of hogere uitgaven.

De hoofdmoot van zijn betoog was gewijd aan de kritische opmerkingen 
van Lucas. Lieftinck markeerde scherp de positie van de regering ten op
zichte van het voorstel-Lucas tot belastingverlaging voor de middeninko
mens. De regering wenste aan de vele verzoeken tot lastenverlichting zoals 
neergelegd in het voorlopig verslag, op de meest zuinige wijze te voldoen. 
Voor wat betreft de middeninkomens dacht hij aan een lager schoolgeld. 
Een precisering van die plannen kon Lieftinck evenwel niet geven, omdat 
het interdepartementaal overleg hierover nog niet afgerond was. Wel werd 
ook het collegegeld verlaagd van ƒ325 naar ƒ200. Bovendien daalde het 
schoolgeld automatisch omdat het gekoppeld was aan de inkomstenbelas
ting, die immers verlaagd werd. Het standpunt van de regering was nu dat 
wanneer de Kamer de voorkeur gaf aan een algemene lastenverlichting 
voor de middeninkomens, de regering zich genoodzaakt zag de school- 
geldreductie terug te nemen. Aan het adres van Lucas voegde Lieftinck 
hieraan toe dat dit geen dreigement was ’maar alleen het constateren van 
een standpunt, dat de Regering in dezen meent te moeten innemen'.479

De verlaging van de schoolgeldheffing werd in de memorie van ant
woord aangekondigd samen met andere belastingverlagingen. Sedertdien 
diende Lieftinck de begroting voor 1951 in met een tekort van ƒ117 miljoen, 
dat in een korte tijdsspanne (tot 20 oktober) opliep tot ƒ257 miljoen. De fi
nanciële gevolgen van de Korea-crisis dwongen Lieftinck tot een koersver
andering. Achtte hij in juni 1950 een verlies van ƒ60 miljoen nog accepta
bel, in oktober 1950 wenste hij het belastingoffer te beperken tot ƒ38 mil-
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joen. Lieftinck maakte zich in tegenstelling tot Lucas, wel zorgen over het 
begrotingstekort van ƒ257 miljoen. Vooral vreesde hij het inflatoire effect 
van het tekort op de prijzen, nu het deflatoire effect van de Marshall-hulp 
steeds geringer werd. Hij laakte Lucas' financiële luchthartigheid. 'Ik heb al
tijd gemeend - en meen het nog -, dat de geachte afgevaardigde de heer 
Lucas een scherp financier was en dat hij er diep van overtuigd was, dat een 
ernstig begrotingstekort een groot gevaar was en zoveel mogelijk moest 
worden voorkom en.'480 In het begrotingstekort was verdisconteerd een 
verhoging van de defensie-uitgaven met 15%, maar Lieftinck betwijfelde of 
met die verhoging kon worden volstaan. Hij verwees onder meer naar de 
KVP-fractie die had uitgesproken, dat Nederland met een verhoging van 
15% belangrijk achterbleef bij hetgeen onder de heersende omstandigheden 
mocht worden verwacht. Dat was de aanleiding voor de passus in de troon
rede over lastenverzwaring. Hierbij was tevens meegewogen de onzekere 
toestand in Indonesië (Ambon) en Nieuw-Guinea, welke Nederland nog op 
onvoorziene kosten kon jagen.

Lucas interrumpeerde dat hij alleen een verschuiving wenste en geen 
lastenverlichting. Lieftinck repliceerde dat Lucas alleen een amendement 
had ingediend tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting zonder 
enige compensatie aan te geven. De regering moest dan zelf voor compensa
tie zorgen, ook al omdat verhoging van het dienstentarief in de omzetbelas
ting van 3 tot 4% op bezwaren stuitte van het kabinet. Bovendien was het 
compensatievoorstel onvoldoende omdat het amendement-Lucas ƒ45 h. 50 
miljoen kostte, terwijl de verhoging van de omzetbelasting op diensten 
slechts ƒ34 miljoen opleverde. Het uiteindelijke effect op de rijksbegroting 
was echter nog minder. Een lagere loon- en inkomstenbelasting voor de 
middeninkomens leidde immers ook tot minder opbrengst aan schoolgel
den. Ook de bouwkosten stegen als gevolg van het hogere dienstentarief, 
waarvan de onrendabele top ten laste van de rijksbegroting kwam. Het par
lement moest de reële feiten onder ogen zien. De verarming als gevolg van 
de Korea-crisis openbaarde zich ofwel via het achterblijven van het nomi
nale loon, ofwel door ontwaarding van de gulden hetgeen de reële lonen 
aantastte. De compensatie voor de midden-inkomens moest tegen die ach
tergrond worden bezien. De scherpe verwijten van Lucas wees Lieftinck met 
klem van de hand. Hij verdedigde de opvatting dat wanneer het parlement 
voor een bepaalde groep meer vroeg dan de regering verantwoord achtte, 
'dit noodzakelijk inhoudt, dat men andere groepen minder kan geven, dan 
gaat het niet aan, te zeggen, dat de Regering zich wreekt op andere groepen. 
Ik moet dit met de meeste klem afwijzen, evenzeer als ik moet afwijzen de 
gedachte, dat de Regering van deze plaats af vanmiddag een bedreiging zou 
hebben geuit.'481

Lieftinck riskeert crisis

Op het voorgestelde tarief voor de inkomstenbelasting werd een aantal 
amendementen ingediend. Hofstra stelde vast dat de financiële ruimte voor 
belastingverlaging door de opstelling van Lieftinck wel zeer beperkt werd.
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Dat bracht hem er toe de financiële gevolgen van de belastingontwerpen 
onder de loupe te nemen om zo de schaarse extra middelen zo goed moge
lijk te besteden. Voor de hoge inkomens was de lagere inkomstenbelasting 
ontoereikend om de verhoging van zowel de omzetbelasting, de personele 
belasting als de huren te compenseren. Maar in navolging van Lieftinck 
constateerde Hofstra dat vooral deze groep direct of indirect profiteerde van 
de Wet Belastingherziening 1950 en de afschaffing van de ondernemingsbe
lasting. De middeninkomens gingen er volgens Hofstra per saldo iets op 
vooruit, terwijl zij daarnaast profiteerden van de lagere schoolgelden. Het 
meest in de knel zaten de laagstbetaalden. Deze groep ging er op achteruit 
omdat de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting volledig werd te
niet gedaan door de huurverhoging. Hofstra vond dat voor deze groep iets 
extra's moest worden gedaan. In zijn amendement nr. 17 stelde hij voor de 
belastingvrije voet verder te verhogen.482 Boven de verhoogde belasting
vrije voet werden de verschuldigde belastingbedragen verlaagd om vanaf 
ƒ50 weer gelijk op te lopen met het wetsvoorstel. Hiermee werd een 
'sprong' in de belastingheffing voorkomen. Hij raamde de totale kosten op 
ƒ5 h 6 miljoen. Hofstra erkende zelf als bezwaar van zijn voorstel, dat de 
progressie bij een belastingbedrag van ƒ0 tot ƒ50 groter was dan boven de 
ƒ50, hetgeen theoretisch niet fraai was en praktische bezwaren met zich 
bracht. 'Niettemin meen ik, dat wij ons door deze bezwaren niet mogen la
ten weerhouden tegenover de minst draagkrachtigen datgene te doen, wat 
uit rechtvaardigheidsoogpunt strikt noodzakelijk is.'483

In een tweede amendement (nr. 21) wilde Hofstra de belastingverlaging 
voor de hoogste inkomens ongedaan maken.484 Hij achtte de noodzaak 
daarvan in het licht van de budgettaire toestand en de andere wensen, min
der urgent. Ook internationaal viel Nederland uit de toon als het in de be
narde financiële omstandigheden overging tot belastingverlaging, terwijl in 
het buitenland de belastingen juist werden verhoogd.

Lucas diende een amendement in (nr. 19) om de financiële positie van de 
middeninkomens te verlichten.485 Dit amendement beoogde het belasting
tarief van 25% over een anderhalf maal zo groot inkomenstraject te heffen 
waardoor de progressie voor de middeninkomens minder steil opliep. Deze 
lastenverlichting voor de middengroepen bedroeg naar schatting ƒ45 mil
joen.486 Lucas beargumenteerde zijn voorstel met behulp van de feitelijke 
inkomenspositie van de middengroepen. Zo bleek uit cijfermateriaal, ont
leend aan het request van de vier Kamers van Koophandel, dat een gezin 
met twee kinderen dat in 1940 een inkomen had van ƒ10.000, in 1948 nog 
een koopkracht had van 52% van het oorspronkelijke bedrag.487 De stijging 
van de inkomens was vooral de lage inkomens ten goede gekomen, terwijl 
ook de sociale voorzieningen waren uitgebreid. Voorts werd de sterke in
komensdaling voor de middengroepen veroorzaakt door de tariefopbouw 
van de belastingherziening 1947. De splitsing van het marginale tarief van 
70% in een korte en in een lange progressie curve van respectievelijk 25 en 
45%, werkte zeer nadelig uit voor de middeninkomens.

De steile progressie werkte economisch moordend voor de kleine en 
middelgrote bedrijven, de kurk waar Nederland op dreef. 'Laat ik het kort
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zeggen: een man als Philips krijgt onder het huidige tarief eenvoudig de 
kans van het begin niet en hij zou onder het huidige tarief nimmer zijn 
onderneming hebben kunnen opbouwen (...). Ik waag het niet de schade, die 
van dit tarief het gevolg is, te schatten, doch dat deze enorm is, is voor mij 
niet twijfelachtig.'488 Als sociaal argument voerde hij aan, dat eenieder in de 
gelegenheid moest zijn naar staat en stand te leven, waarvan ook de ge
meenschap de vruchten zou plukken. De voorgestelde hoge tarieven had
den een vervlakking en nivellering tot gevolg die in strijd waren 'met de 
gedachten omtrent de opbouw ener gelede maatschappij, zoals die ons voor 
ogen staat'.489 Hij liet de minister de uiteindelijke keuze voor wat de finan
ciering betrof. Hij volstond met een verwijzing naar de memorie van ant
woord die meldde dat 'de Regering de oude voorstellen handhaaft en dat 
dus de bedragen, die uit de inkomstenbelasting in verband met de automo
bielen, uit de omzetbelasting door de verschuiving van 3,5 naar 3 en 4 pet. 
en uit de wijziging van de Registratiewet zullen worden verkregen, be
schikbaar zijn voor verlaging van fiscale druk anderzijds, ook al zou de ge
achte bewindsman deze gelden gaarne gebruiken om eventuele tekorten 
weg te werken'.490 Hij becijferde dat op deze wijze ƒ40 miljoen beschikbaar 
kwam, terwijl het amendement maximaal ƒ45 miljoen kostte.
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Hij wees er bovendien op dat ook in de begroting voor 1951 nog enige 
reserves zaten, zoals de ƒ70 miljoen voor de W erkloosheidswet en ƒ15 
miljoen voor de werkgelegenheidspolitiek.

Hij verhelderde nog eens zijn positie ten opzichte van Lieftinck. Beiden 
spraken uitsluitend over verschuivingen in de belastingheffing, maar de 
minister wenste de middengroepen zwaarder te belasten dan Lucas, waar 
Lucas een hoger tarief aan omzetbelasting tegenover stelde. Lucas hield 
daarbij rekening met de mededeling van Lieftinck dat binnenkort in 
Benelux-verband 5% zou worden geheven op diensten. Hij was daarom 
van oordeel dat een verhoging naar 4% op diensten een geringer nadeel 
opleverde, dan het handhaven van de zware belastingdruk op de mid
deninkomens. Lucas zou ook gaarne de grote gezinnen fiscaal extra tege
moet komen, maar hij vreesde hiervoor in de Kamer onvoldoende steun te 
vinden. Dit verlangen zou Lieftinck deels honoreren om een frontale con
frontatie met een kamermeerderheid te vermijden.

De spanning loopt op

Hofstra wees het amendement-Lucas in scherpe bewoordingen af. Hij signa
leerde een verschil van mening tussen de coalitiepartners KVP en PvdA 
over wat nu sociale rechtvaardigheid in de belastingpolitiek was. Terwijl 
Hofstra vooral de lagere inkomens tegemoet wilde komen, had Lucas enkel 
oog voor de noden van de midden- en hogere inkomens. Dat ook de hogere 
inkomens fors mee profiteerden van het voorstel-Lucas was overigens het 
gevolg van een pijnlijke fout in het amendement, hetgeen Hofstra een 
sterke troef in handen speelde.491 Het amendement-Lucas werd voor 
Hofstra meer aanvaardbaar wanneer het systeem van de kinderaftrek, zoals 
opgenomen in het wetsontwerp, zou worden verbeterd. Het uitgangspunt 
bij de kinderaftrek behoorde een vast bedrag te zijn op grond van het draag
krachtbeginsel. Ook aan dit beginsel voldeed het amendement-Lucas niet. 
'Immers, ook de kinderaftrek, zoals die in het amendement met ook weer 
heel mooie percentages en bedragen zeer uitvoerig is omschreven, die men 
zo op het eerste gezicht overigens in het geheel niet kan overzien, rammelt 
theoretisch volkomen.’492 Ook de door Lucas voorgestelde compensatie was 
voor Hofstra onaanvaardbaar omdat de verhoogde omzetbelasting op dien
sten via verhoogde bouw- en transportkosten werd afgewenteld op de con
sument. Het amendement zelf bevatte geen compensatie voor de voorge
stelde belastingverlaging, waardoor de mogelijkheid bestond dat deze ach
terwege bleef. Met Lieftinck achtte Hofstra een dergelijke belastingverlaging 
onaanvaardbaar en in strijd met het streven naar handhaving van het mo
netair evenwicht. Tegen dit amendement bestonden zoveel bezwaren dat 
Hofstra verwachtte 'dat dit amendement onaanvaardbaar zal worden ver
klaard’.493

Van de Wetering stond sympathiek tegenover de amendementen van 
Hofstra en Lucas. Hij wenste echter pas definitief te beslissen zodra meer 
duidelijkheid bestond over de vraag hoe de middelen voor de belastingver
lichting waren te vinden en welke gevolgen de compensatievoorstellen
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hadden voor de verschillende bevolkingsgroepen. Hij betreurde het dat het 
belangrijke maar ingewikkelde amendement-Lucas geen onderwerp had 
uitgemaakt van de discussies in de commissie van voorbereiding.

Grote gezinnen een reddingsboei?

Lieftinck onderschreef de sociale betekenis van het eerste amendement 
Hofstra (stuk nr. 17), dat de laagste inkomens wilde ontzien. Maar er be
stonden ook ernstige bezwaren. De belastingverlichting gold slechts voor 
een kort inkomenstraject, met als keerzijde dat de progressie in dat traject 
erg scherp werd, om vervolgens weer minder te worden. Er kwam derhalve 
een kink in het marginale tarief. Lieftinck voerde daartegen als hoofdbe
zwaar aan dat deze versterkte progressie een negatieve invloed zou hebben 
op de arbeidsproduktiviteit. Dit amendement was voor Lieftinck alleen ac
ceptabel wanneer het inkomenstraject voor de belastingverlichting werd 
verlengd, waardoor de progressie verminderde. Bovendien mochten de 
kosten voor de schatkist niet stijgen.

De dekking was aangegeven in amendement nr. 21 van Hofstra, waar
door de hogere inkomens geen verlichting van de loon- en inkomstenbelas
ting kregen. Lieftinck toonde zich hiermee niet gelukkig wegens de nadelige 
effecten voor de produktie. Voorts gaven de wetsvoorstellen de hogere in
komens toch al onvoldoende compensatie voor de huurverhoging en voor 
de hogere omzetbelasting.

Lieftinck wees het amendement-Lucas dat hij als zeer belangrijk ken
schetste, in harde bewoordingen van de hand. Hij begon zijn reactie met het 
wegnemen van een aantal 'misverstanden'. Allereerst betrof het de samen
hang die Lieftinck legde tussen de aanvaarding van het amendement-Lucas 
en het terugnemen van de voorstellen met betrekking tot de schoolgelden. 
'Ik heb begrepen, dat men niet zeer heeft gewaardeerd - de geachte afgevaar
digde de heer Lucas heeft gesproken van een dreigement dat ik tussen die 
beide een verband heb gelegd.'494 Lieftinck betoogde dat hij niet meer had 
willen zeggen 'dan dit: wanneer gij het verder strekkende wenst, dan kunt 
gij datgene, wat als compensatie bedoeld is, niet krijgen.'495

Een tweede misverstand had volgens Lieftinck betrekking op het com- 
pensatievoorstel van Lucas om de omzetbelasting te verhogen. Lieftinck 
had de indruk dat het Lucas hoog zat, dat de daaruit voortvloeiende extra 
middelen voor andere doeleinden werden gebruikt dan Lucas had aangege
ven. Lieftinck bagatelliseerde het financiële resultaat van de verschuiving 
in het tarief van de omzetbelasting. Van de suggestie-Lucas om de omzetbe
lasting op goederen en diensten van 3 tot 4% te verhogen, had de regering 
alleen de verhoogde omzetbelasting op goederen overgenomen, zodat van 
de ƒ51 miljoen extra opbrengst, slechts ƒ17 miljoen overbleef. Daartegen
over had de regering de suggestie uit de Kamer overgenomen welke was 
ondersteund door Lucas, om de belastingverhoging op het autogebruik met 
ƒ10 m iljoen te verzachten. De verlaging van de registratierechten ter 
waarde van ƒ11 miljoen was door de regering voorgesteld en ook weer door 
de regering ingetrokken. De Kamer had om die verlaging niet gevraagd. 'Ik
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meen, dat, als men de zaken zo stelt, het verwijt, dat de Regering een sug
gestie van de Kamer, die een grotere opbrengst beloofde, heeft overgeno
men en daartegenover bepaalde wensen van de Kamer, die bedoeld waren 
complementair te zijn heeft afgewezen, niet kan worden gehandhaafd.'496

Hij ontkende met grote stelligheid dat de tegemoetkoming uitsluitend de 
lagere inkomens betrof, terwijl de middeninkomens er bekaaid vanaf zou
den komen. De regeringsvoorstellen lieten voor de lagere inkomens prak
tisch geen saldo zien, terwijl de hogere inkomens er op achteruit gingen. De 
voorstellen waren voor de middeninkomens echter het meest positief. Hij 
stelde dan ook vast dat in het regeringsvoorstel voor deze groep juist veel 
werd gedaan, 'ik durf zeggen: meer dan voor enige andere groep'.497 
Lieftinck concludeerde dat de economische en sociale argumenten van 
Lucas correct waren, maar dat zijn voorstel 'te zamen met de voorstellen, 
die van Regeringszijde ter tafel zijn gelegd, een zodanige tegemoetkoming 
voor deze categorie gaan betekenen, dat hier een onevenredige verlichting 
zou worden tot stand gebracht'.498

Lieftinck bestreed het verwijt van Lucas dat de verhoging van de omzet
belasting op goederen, het terugnemen van het voorstel tot verlaging van 
het registratierecht en de autokostenregeling, een incidentele belastingver- 
zwaring betekende, die enkel door een beroep op de Korea-crisis aanneme
lijk werd gemaakt. 'Integendeel, de voorstellen, zoals zij daar nu liggen, lei
den tot een nadelig saldo van 23 millioen plus 15 millioen voor de school
gelden.'499

In antwoord op de vraag van Van de Wetering deelde Lieftinck mee dat 
de ƒ45 miljoen voor het amendement-Lucas, niet beschikbaar waren. Uit 
nader onderzoek van Financiën was gebleken dat tweederde deel ten goede 
zou komen aan de ongehuwden en aan gezinnen zonder kinderen en 
slechts eenderde deel aan gezinnen met kinderen. Op de tweede plaats wees 
het onderzoek uit dat de hogere middeninkomens en de hogere inkomens 
het meest profiteerden van het amendement en de lagere en middelbare 
middeninkomens het minst. Lieftinck sprak als zijn oordeel uit 'dat de con
sequenties, die hieruit voortvloeien, onaanvaardbaar zijn'.500

Aan het einde van zijn betoog bewoog Lieftinck zich naar de laatste red
dingsboei om aan een conflict met een kamermeerderheid te ontkomen. 
Lucas had immers overwogen een amendement in te dienen, dat de grote 
gezinnen vanaf het vijfde kind via meer kinderaftrek extra tegemoet kwam. 
Lieftinck gaf aan 'dat die zorg van de geachte afgevaardigde in de afgelopen 
dagen ook mijn zorg geworden is'.501 Hij speelde met de gedachte de kin
deraftrek te verruimen. Lieftinck zag een dergelijke verbetering als een sub
stituut voor het amendement-Lucas dat 'niet de bezwaren in zich draagt 
van het amendement van de geachte afgevaardigde de heer Lucas en die te
gemoet komt aan zijn zorg, een zorg, waarvoor, naar de geachte afgevaar
digde meende, geen oplossing was te vinden wegens gebrek aan bereidheid 
bij de Kamer om een desbetreffend amendement te aanvaarden'.502

In de Kamer ontstond vervolgens enige verwarring over de betekenis 
van het voorstel. Met name Van den Heuvel drong aan op een verdaging 
van het debat om de minister in de gelegenheid te stellen zijn voorstel te
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preciseren. Lieftinck dacht aan een belastingverlichting voor gezinnen met 
vijf of meer kinderen, hetgeen de schatkist ƒ2 miljoen zou kosten.

De betekenis van het 'onaanvaardbaar'

Lucas hield evenwel het been stijf. Hij herhaalde zijn standpunt dat er las
tenverlichting voor de middeninkomens moest komen en hij was bereid 
een dekkingsvoorstel van de minister, in de vorm van hogere indirecte be
lastingen te steunen. Hij was niet bereid zelf met een concreet compensatie- 
voorstel te komen. Het benodigde bedrag stond niet vast, terwijl de minister 
wellicht een betere weg ter compensatie kende. Hij wilde niet verder gaan 
'dan het bestaan van een weg te hebben aangetoond'.503 Enigszins venijnig 
voegde hij er aan toe dat hij niet wilde zeggen 'dat ik de vrees zou koeste
ren, dat mijn tweede voorstel dan door de Minister zou worden overgeno- 
men en het eerste zou worden verworpen. Dit zou onvriendelijk klinken, 
al zal men begrijpen, hoe ik tot deze opmerking ben gekomen.'504 Hij corri
geerde zijn amendement op het punt van de onbedoelde bevoordeling van 
de hoogste inkomens. Lucas had namelijk de kinderaftrekregeling van het 
wetsontwerp in zijn amendement niet aangepast. Hij reageerde dan ook 
verontwaardigd op een suggestie van Hofstra, als zou hij verantwoordelijk 
zijn voor de regeling van de kinderaftrek. Hofstra diende zijn pijlen inzake 
de kinderaftrekregeling te richten op Lieftinck. Werkte die regeling onjuist 
'en acht hij het gewenst, hierin verbetering aan te brengen, dan kan dat. Hij 
heeft immers zelf ook het recht van amendement.'505 Van de nieuwe 
schoolgeldregeling was zijns inziens nog onvoldoende bekend om te kun
nen beoordelen of het een speciale tegemoetkoming betrof voor de mid
deninkomens. De schoolgeldregeling kon ook een meer algemene werking 
hebben. Opnieuw verduidelijkte hij zijn positie ten opzichte van Lieftinck. 
Voor Lieftinck lag de keuze tussen een verlaging van het schoolgeld of een 
verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. In de keuze van Lucas 
speelde het schoolgeld geen rol. Hij verweet Lieftinck dat die hem wel had 
gehoord, maar niet verstaan. 'Voor mij ligt de keuze niet zoals de heer 
Minister ze legt. Voor mij ligt de keus tussen aan de ene kant 3 pet. omzet
belasting op diensten plus het voorgestelde tarief voor de middengroepen 
en aan de andere kant 4 pet. omzetbelasting op diensten plus een verlaagd 
tarief voor de middengroepen.'506 Hij handhaafde zijn ernstig bezwaar te
gen de wijze, waarop de minister met de Kamer omsprong: een handelen 
'dat het overleg ten zeerste bemoeilijkt'.507 De concessie die Lieftinck deed 
in de vorm van een extra uitbreiding van de kinderaftrek vanaf het vijfde 
kind, wees Lucas af omdat het 'ver afwijkt van wat wij wensen; zo iets van 
1 : 20'.508

Van den Heuvel (ARP) vond de argumentatie van Lieftinck niet erg 
steekhoudend. Dat het overgrote deel van de belastingverlichting toeviel 
aan de niet-kinderrijke gezinnen, was een dooddoener, omdat de meerder
heid van de belastingplichtigen immers bestond uit ongehuwden en gezin
nen zonder, of met slechts een of twee kinderen. De benodigde ƒ45 miljoen 
kon Lieftinck ook wel vinden zonder hulp van het parlement. Hij verwees
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daartoe naar de reeds aangekondigde wetsontwerpen, zoals het ontwerp- 
werkloosheidswet. Van den Heuvel toonde zich niet genegen de compensa
tie te zoeken in een verhoging van de omzetbelasting op diensten, zoals 
Lucas had gesuggereerd. De concessie die Lieftinck deed in de vorm van een 
verruimde kinderaftrek die ƒ2 miljoen kostte, had niet veel om het lijf en 
kon bezwaarlijk 'als aequivalent (...) worden beschouwd van het belangrijke 
amendement van de heer Lucas'.509 Hij vroeg evenals Van de Wetering om 
een nadere uitleg wat Lieftinck precies met het woord onaanvaardbaar be
doelde, omdat Van den Heuvel aanvankelijk dacht 'dat het hem onbedoeld 
uit de mond viel, maar ik begrijp thans, dat dit niet het geval is geweest'.510

Hofstra constateerde dat Lieftinck de grondgedachte van zijn eerste 
amendement ter verlichting van de belastingdruk voor de laagstbetaalden 
onderschreef, maar toch een aantal bezwaren koesterde. Hij vroeg Lieftinck 
zijn bezwaren te concretiseren zodat hij daarmee in zijn voorstel rekening 
kon houden. Het tweede amendement dat de belastingverlichting voor de 
top-inkomens schrapte, had minder bijval van Lieftinck geoogst, terwijl dit 
toch als compensatie diende voor het eerste amendement. Dat deed Hofstra 
de vraag stellen of belastingverlaging aan de voet ook kans van slagen had 
zonder compensatie.

Hofstra had geen goed woord over voor het amendement-Lucas. 'De ge
achte afgevaardigde de heer Lucas heeft de Regering verweten, dat zij on
voldoende overleg met de Kamer zou hebben gepleegd. Ik wil daartegen
over stellen, dat het systeem om op het laatste ogenblik te komen met een 
dergelijke ingewikkelde wijziging, die dan ook nog fout blijkt te zijn, een 
wijziging, waar men geen touw aan vastknopen kan en waarvan men de 
kosten niet kan overzien, een nog veel minder gelukkige manier van over
leg plegen kan vinden. Reeds op deze grond, dat ik deze zaak helemaal niet 
kan overzien, voel ik nog minder voor het voorstel dan ik ooit heb ge
voeld .'511 Het voorstel van Lieftinck om de kinderaftrek vanaf het vijfde 
kind verder te verhogen stuitte bij Hofstra op onbegrip en was voor hem 
onaanvaardbaar. Een dergelijke ingreep miste elke redelijke argumentatie 
en was zodoende volstrekt willekeurig. Zo bleef bijvoorbeeld de vraag on
beantwoord waarom die grotere aftrek ook niet gold voor het vierde kind. 
Volgens Hofstra was het enig juiste systeem een vaste kinderaftrek per kind, 
ongeacht het inkomen en het aantal kinderen.

Van de Wetering was van opvatting dat Lucas zijn amendement met 
verve had verdedigd, maar dat er veel verwarring bestond over de conse
quentie van het amendement. Hij kapittelde de minister omdat die teveel 
een afwijzend standpunt innam, zonder echt te zoeken naar een compro
mis.

Ook Hoogcarspel overzag de consequenties van het amendement-Lucas 
niet en wees het amendement dan ook af. Hij toonde zich vooral beducht 
voor het risico dat ook de hogere inkomens er van zouden profiteren.
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'De fabel van Lucas'

Er dreigde een botsing tussen minister en Kamer, waardoor de spanning 
opliep. Fractievoorzitter Romme ging zich er mee bemoeien. Hij wilde al
lereerst weten of Lieftinck het onaanvaardbaar had uitgesproken en wat de 
minister van Financiën onder onaanvaardbaar verstond. Het kon beteke
nen dat de regering het betreffende wetsontwerp introk, nadat de beraad
slagingen waren geschorst. De minister kon ook zijn politieke lot verbinden 
aan aanvaarding van het amendement, welke conclusie vervolgens door 
zijn collega's kon worden gedeeld. Voorts bestond de mogelijkheid van 
kamerontbinding. Uit het feit dat Lieftinck bij aanvaarding van het amen
dement de schoolgeldregeling zou intrekken, trok Romme de conclusie dat 
hij zowel het wetsontwerp niet wenste in te trekken, alsook minister wilde 
blijven. Hij vond het 'onaanvaardbaar' van Lieftinck in dit geval m is
plaatst, omdat er geen sprake was van een principieel meningsverschil. Het 
betrof immers slechts een verschuiving in de dekking. De geleidelijke ver
hoging van de omzetbelasting op diensten van 3 naar 4%, verzette zich niet 
tegen het ook door Lieftinck aanvaarde percentage van 5, dat in de Benelux 
zou gelden. Romme claimde het recht voor het parlement om in alle vrij
heid over het meningsverschil te kunnen oordelen. 'Het wil mij voorko
men, dat, wanneer een "onaanvaardbaar" hier in het geding zou worden 
gebracht, daarbij dan nog iets veel voornamers in het spel zou komen dan 
het stellig voorname amendement van de heer Lucas, dat daarbij met name 
dan in het spel zou komen het beginsel van een gezond gemeen overleg 
tussen de Regering en de Kamer.'512

In de REA-vergadering van 25 oktober deelde Lieftinck de strekking van 
de amendementen van Lucas en Hofstra mee en beargumenteerde hij zijn 
afwijzing. De Raad nam zijn mededeling zonder discussie voor kennisge
ving aan.513

Lieftinck laakte in de discussie met het parlement scherp 'de fabel van 
Lucas'. Die fabel luidde dat Lucas een verhoging van de omzetbelasting bij 
de fabrikant, samengaand met een verlaging bij de detaillist had voorge
steld, waarvan de extra baten konden worden gebruikt om de lasten voor de 
middeninkomens te verlichten. Lieftinck ontkende het bestaan van die 
koppeling en herinnerde er aan reeds in het mondeling overleg te hebben 
meegedeeld dit extra geld te willen gebruiken ter dekking van het begro
tingstekort en voor extra defensie-uitgaven. Bij interruptie deelde Lucas 
mee dat die koppeling wat hem betrof absoluut wèl gold, waarop Lieftinck 
antwoordde: 'Als de geachte afgevaardigde zegt: absoluut, dan is het van
middag voor het eerst, dat ik dit hoor.'514 Volgens Lieftinck was er geen 
sprake van een verschuivings- maar van een verlichtingsvoorstel, omdat 
de compensatie niet in het amendement was opgenomen. Hij wees op
nieuw de suggestie van de hand, om ter compensatie de omzetbelasting op 
diensten naar 4% te verhogen. De compensatie bedroeg slechts ƒ34 miljoen 
terwijl het amendement ƒ45 miljoen kostte. Het amendement leidde er ech
ter ook toe dat de overheidssubsidie aan de bouw met ƒ12 miljoen toenam, 
terwijl van de overige ƒ22 miljoen er 11 een lastenverzwaring betekenden
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voor de Nederlandse vervoersdiensten. 'Het is de opvatting der Regering, 
dat de sector vervoer op het ogenblik zo min mogelijk zwaarder moet wor
den belast.'515 De dan nog resterende ƒ11 miljoen betroffen de amuse- 
mentsdiensten die al klaagden over zware lasten, voorts de beoefenaren 
van vrije beroepen die naast goederen ook diensten leverden en aldus ge
confronteerd werden met een dubbel tarief.

Lieftinck zette de zaak op scherp. 'De Regering staat dus open voor een 
voorstel van de geachte afgevaardigde en van elk ander lid van deze Kamer 
om te komen tot een verschuivingsresultaat, dat redelijk, financieel ver
antwoord en sociaal en economisch aanvaardbaar is. Wij hebben hier echter 
te doen met een eenzijdig amendement, dat aan die voorwaarden niet vol
doet. Uit dien hoofde moet ik namens het Kabinet verklaren, dat dit amen
dement, zoals het daar ligt, niet voldoet aan de minimumvereisten, die aan 
een reëel en redelijk verschuivingsvoorstel kunnen en moeten worden ge
steld, en dat de conclusie daaruit door een ieder is te trekken.'516 Ter ver
duidelijking van zijn politieke positie voegde Lieftinck hieraan toe dat hij 
intrekking van het wetsontwerp niet in 's-lands belang achtte. Dat bete
kende immers dat de wettelijke regeling niet per 1 januari 1951 kon ingaan 
en tevens dat de voorgenomen huurverhoging per 1 januari 1951 niet 
doorging. Het beschikbaarstellen van zijn portefeuille en de ontslagaan
vrage van het hele kabinet lagen in eikaars verlengde omdat 'de tweede en 
derde mogelijkheid zo nauw aan elkaar grenzen, dat zij ongemerkt in el
kaar overlopen'.517

Lieftinck nam een aanzienlijk welwillender standpunt in tegenover het 
eerste amendement-Hofstra. De redactie van dit amendement kon zo wor
den aangepast dat de progressiecurve over een langer inkomenstraject werd 
uitgestreken, waardoor de knik in het marginale tarief werd afgevlakt en 
nadelige effecten op de arbeidsproduktiviteit werden voorkomen. Met dit 
amendement waren slechts enkele miljoenen gemoeid, waardoor het 
tweede amendement-Hofstra, overbodig was. Lieftinck merkte op dat er nog 
enige speling zat 'in het offer, dat de Regering bereid is te brengen. Ik ben be
reid die speling te laten vullen door een verbeterd amendement-Hofstra in 
de geest van zijn eerste amendement.'518

In derde termijn bleef Lucas van mening dat van zijn kant geen fabels 
werden verteld over de koppeling tussen de hogere omzetbelasting en de 
verlaging van de belastingen voor de middeninkomens. In zijn opinie was 
er wel degelijk sprake van een dubbele kwestie waarbij de verschuiving in 
de omzetbelasting werd gebruikt om de positie van de middeninkomens te 
verlichten. Dat het dekkingsplan volgens Lieftinck uiteindelijk slechts be
trekking had op ƒ11 miljoen deed Lucas af met de opmerking dat het voort
durend was 'gegaan over 17 millioen, 34 millioen en 51 millioen en er is 
geen ogenblik sprake van geweest, dat de 17 millioen geen 17 millioen, de 34 
millioen geen 34 millioen en de 51 millioen geen 51 millioen waren'.519

Romme benadrukte nogmaals dat het voorstel-Lucas allerminst beoogde 
de regering gelden te onthouden, maar dat er slechts sprake was van een 
verschuiving van lasten. Hij stelde als compromis voor het verlichtings- en 
verzwaringsvoorstel tezamen te behandelen. Uit de standpunten van de
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fracties kon de minister vaststellen of er wel dan geen sprake was van een 
verschuivingsvoorstel.

Hofstra bleek bereid zijn amendement nr. 17 dat een tegemoetkoming be
tekende voor de laagste inkomens, in te trekken en te vervangen door 
amendement nr. 26, waarin hij de bezwaren van Lieftinck onderving.520 
Van der Goes van Naters wilde de kwestie niet bagatelliseren omdat hier 
een conflict met het kabinet dreigde over een stuk kabinetspolitiek. 
Financieel was het amendement-Lucas voor het kabinet onaanvaardbaar en 
dat betekende ook dat automatisch zijn politieke lot er mee verbonden was. 
Hij ontkende dat het kabinet het vrije overleg met de Kamer frustreerde. 
Integendeel, de regering deed niets anders 'dan datgene, waartoe zij wel 
verplicht was, nl. de Tweede Kamer in te lichten over haar gouvernemen
tele positie. Ik zou het de Regering buitengewoon kwalijk hebben genomen, 
wanneer zij dat niet had gedaan.’521

Oud maakte duidelijk dat de VVD-fractie de verlichting en verschuiving 
van de belastingdruk niet aan elkaar wenste te koppelen. Hij steunde het 
amendement-Lucas, maar hij wenste zich volstrekt niet te binden aan aller
lei andere maatregelen. De VVD-fractie was van oordeel dat de compensatie 
gezocht moest worden in vermindering van de uitgaven. Hij wees de kop
peling af tussen het verlichtings- en verschuivingsvoorstel zoals Romme 
had voorgesteld. Zowel de Kamer als de regering kwam in een onmogelijke 
positie te verkeren wanneer het wetsvoorstel tot verlaging van de loon- en 
inkomstenbelasting met daarin het amendement-Lucas verwerkt, was aan
vaard, terwijl de compensatie in het wetsvoorstel tot verhoging van de om
zetbelasting vervolgens werd afgewezen. 'Stelt men zich voor, dat de Kamer 
dan de beraadslaging zal heropenen en zal zeggen: Wij zullen het amen
dement van de heer Lucas er weer uitlichten? Ik geloof, dat men goed doet 
in deze omstandigheden de zaak te beoordelen, zoals zij nu voor ons ligt. 
Wij hebben ieder onze eigen verantwoordelijkheid te aanvaarden.'522 Hij 
hekelde wel het feit dat 'de Kamer telkens moet werken - ik zou haast zeg
gen - onder de zweep van een Kabinetscrisis'.523

Lieftinck toonde zich in zijn reactie tot een compromis bereid, maar het 
voorstel van Romme om het verlichtings- en verzwaringsvoorstel tezamen 
te behandelen, ging hem niet ver genoeg. Hij wenste ook het verlichtings- 
voorstel zelf in beraad te nemen. Lieftinck dreigde opnieuw met een kabi
netscrisis door zijn uitspraak dat als de enig overgebleven mogelijkheid 
hieruit bestond 'de nieuwe situatie te laten beheersen door het verlich- 
tingsvoorstel, dat er is, gecombineerd met een gewijzigd verzwaringsvoor
stel, dan zie ik geen goede reden voor de Kamer om zich niet nu reeds uit te 
spreken, want tegen het verlichtingsvoorstel, dat er is heeft het kabinet 
overwegende bezwaren (,..)'.524 De regering hechtte zeer aan deze zaak en 
had zich afgevraagd of een belastingverlaging onder de huidige omstandig
heden nog wel acceptabel was. In de troonrede had de regering immers 
meegedeeld, dat de belastingen zouden worden verhoogd. Dit was afhanke
lijk van de militaire verplichtingen waaraan Nederland zou moeten vol
doen. Dit standpunt raakte het kabinetsbeleid dat ook werd gedragen door 
de minister van Economische Zaken. 'Vandaar dat tegen die achtergrond
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het Kabinet zich tot zijn leedwezen verplicht heeft gezien in dit debat het 
woord "onaanvaardbaar" te gebruiken met betrekking tot dit voorstel, dat, 
zoals het daar ligt, alleen maar verlichting verschaft.'525

Patstelling doorbroken

Er resteerde kamervoorzitter Kortenhorst niets anders dan te concluderen 
dat er tussen regering en parlement een patstelling was ontstaan. De rege
ring achtte het amendement-Lucas onaanvaardbaar, terwijl Lucas niet be
reid bleek zijn amendement in te trekken. Kortenhorst voerde daarop af
zonderlijk overleg met zowel de minister als met de commissie van voor
bereiding. Daaruit resulteerde de bereidheid van de minister te komen tot 
'een zowel sociaal als economisch verantwoorde verdere verlaging van de 
directe belastingen o.a. voor de middengroepen, met dien verstande, dat die 
verlaging volledig worde gecompenseerd door een sociaal en economisch 
verantwoorde verhoging van andere belastingen'.526 Ook de commissie 
toonde zich bereid om een oplossing te zoeken.

Het overleg tussen de minister en de commissie leidde er toe dat de mi
nister op verzoek van de meerderheid van de commissie de loon- en in
komstenbelasting voor de lage en middeninkomens verder verlaagde, wat 
werd gecompenseerd door een verhoging van een aantal indirecte belastin
gen. De minister toonde zich tijdens dit overleg niet in alle opzichten ge
lukkig met de gekozen oplossing, maar hij was bereid de bestaande impasse 
te doorbreken.527

Het compromis bevatte een aantal elementen uit het amendement-Lucas 
en gaf belastingverlichting voor de laagste inkomens in de geest van het 
amendement-Hofstra. Het compromis betekende wel een afzwakking van 
het amendement-Lucas.528 In het amendement-Lucas liep de belastingver
mindering door tot een inkomen van ƒ49.500 (gehuwden), waarna ze con
stant bleef, terwijl in het compromis de top van de lastenverlichting werd 
bereikt bij ƒ15.000. Voor ongehuwden met een inkomen lager dan ƒ10.400 
betekende het amendement-Lucas een grotere belastingverlaging dan in het 
aanvankelijke regeringsvoorstel. In het nieuwe regeringsvoorstel werd de 
belastingverlichting voor ongehuwden beperkt tot de helft van het voor
deel voor gehuwden. Voorts werden de grote gezinnen in het compromis 
meer ontzien dan in het amendement-Lucas. Het totale verlies aan midde
len werd geschat op ƒ31 miljoen waarvoor compensatie werd gezocht door 
verhoging van de indirecte belastingen.529 Het tarief voor diensten werd 
verhoogd van 3 naar 4%, maar die verhoging gold niet voor de bouw van 
onroerend goed en voor het vervoer van personen en goederen. Voorts 
werden meer goederen onder het weeldetarief van 15% gebracht en het aan
tal goederen dat werd onderworpen aan het tussentarief, werd verder uitge
breid. De invoerbelasting op importgoederen werd verder verhoogd om 
meer gelijkheid te bewerkstelligen Tnet de in het binnenland geproduceerde 
goederen, die als gevolg van het cascadestelsel in de omzetbelasting hoger 
werden belast.
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Van den Heuvel toonde zich ontevreden met het voorgestelde compro
mis. Het amendement-Lucas was verminkt waardoor de lastenverlichting 
voor de middeninkomens was aangetast. De compensatie voor de beno
digde ƒ31 miljoen was in het geheel niet nodig omdat ook nieuw beleid ter 
waarde van ƒ45 miljoen kon worden geschrapt. Hij kondigde aan dat de 
ARP vóór de vermindering van de inkomstenbelasting, maar tègen de 
meeste compensaties zou stemmen.

Lucas stemde in grote lijnen in met het bereikte akkoord. Hij erkende dat 
zijn amendement tot onvermoede gevolgen had geleid met name voor 
kinderrijke gezinnen. Maar hij wees er ter verontschuldiging op dat hij het 
systeem van Lieftinck in grote lijnen had gevolgd. Hij constateerde dat de 
commissie van voorbereiding de minister niet volgde in zijn standpunt, dat 
er nieuwe dekking moest komen tot het bedrag van de kosten van het 
amendement-Lucas.

Hofstra brak nog eens de staf over het amendement-Lucas. Hij stelde vast 
dat ten tijde van de indiening van het amendement noch de regering noch 
de Kamer de gevolgen van het amendement kon overzien. Zijn politieke 
oordeel luidde: 'Ik vraag mij daarom wel af, of het nu verstandig en ver
antwoord is geweest, de zaak zo scherp te laten lopen als zij verleden week 
gelopen is, juist omdat men zelf nog niet precies wist, wat de feitelijke wer
king van het amendement zou zijn.'530

Hofstra achtte de lastenverlichting voor de laagste inkomens acceptabel, 
vooral omdat een belangrijk deel van de compensaties niet door hen gedra
gen behoefden te worden. Hij achtte het amendement-Lucas aanzienlijk 
verbeterd doordat de maximumverlaging nu werd bereikt bij een inkomen 
van ƒ15.000 in plaats van ƒ49.500. Hij tekende wel bezwaar aan tegen het feit 
dat die extra-belastingverlaging voor inkomens tot ƒ15.000 werd doorge
trokken tot een inkomen van ƒ40.000 voor gehuwden zonder kinderen en 
tot nog een hoger bedrag voor gezinnen met kinderen. Hij wenste zijn 
amendement nr. 21 te handhaven, waardoor de belastingverlaging voor in
komens vanaf ƒ15.000 werd gecorrigeerd. Die extra middelen ter waarde van 
ƒ7 h. 10 miljoen maakten het mogelijk te ontkomen aan de verhoging van 
de omzetbelasting op diensten. Ook al gold die verhoging niet voor de wo
ningbouw en de transportsector, toch overheersten bij de PvdA de bezwaren 
tegen het resterende deel, omdat juist de middenstand hierdoor werd getrof
fen.

Van de Wetering prees kamervoorzitter Kortenhorst, wiens interventie 
een dreigende kabinetscrisis had voorkomen. Het overleg tussen minister 
en commissie had vooral door de prestaties van de ambtenaren van het de
partement van Financiën en de soepele houding van Lucas, tot betere voor
stellen geleid. 'Het moet èn in de Kamer èn de Regering toch reden tot 
dankbaarheid geven, dat in de zitting van 25 oktober 1950 ten aanzien van 
het amendement-Lucas niet zodanige beslissing werd genomen, die onge
twijfeld tot het indienen van een novelle zou hebben geleid.'531 Hij stemde 
in met de lastenverlichting maar toonde zich bezorgd over de compensaties, 
vooral wegens het aantal diensten dat voortaan met 4% werd belast.
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Ritmeester ging akkoord met de belastingverlaging volgens het compro
misvoorstel, maar stelde dat compensatie gevonden moest worden door 
vermindering van staatsuitgaven en niet door verhoging van indirecte be
lastingen.

Gortzak zette zich scherp af tegen de verhoging van de omzetbelasting die 
vooral arbeiders en kleine zelfstandigen trof. Hij vond dit een te hoge prijs 
om een kabinetscrisis te voorkomen. Hij hekelde de PvdA omdat zij ak
koord ging met heffing van het weeldetarief op artikelen als 'geïllustreerde 
modebladen, waarin de arbeidersvrouwen de modelletjes vinden om een 
jurkje of japonnetje te maken, dat ze niet klaar kunnen kopen, omdat het te 
duur is'.532 Hierbij paste scherpe kritiek op de PvdA omdat die extra belas
ting nodig was ter ontlasting van de hogere middeninkomens. Hij trok als 
conclusie 'dat de barst in het Kabinet en de barst tussen Regering en de 
meerderheid van de Kamer slechts voorkomen wordt door een sterke druk 
op de Partij van de Arbeid, die nolens volens daarop ingaat'.533

Eind goed al goed?

Lieftinck benadrukte nog eens dat het dramatisch hoogtepunt in de gedach- 
tenwisseling tussen regering en parlement niet te wijten was aan een gebrek 
aan bereidheid tot overleg van regeringszijde. Aangezien er voor een aantal 
belangrijke onderdelen van de oorspronkelijke wetsvoorstellen geen par
lementaire meerderheid bestond, was Lieftinck onder bepaalde voorwaar
den steeds tot overleg bereid. Allereerst mocht de schatkist geen financieel 
offer van betekenis brengen, zodat er alleen sprake kon zijn van een ver
schuiving in de belastingvoorstellen. Die verschuiving moest op een sociaal 
en economisch verantwoorde wijze tot stand worden gebracht. Het com
promisvoorstel voldeed aan die criteria en bevatte bovendien een combina
tie van de wensen van Hofstra en Lucas.

Hofstra handhaafde zijn amendement nr. 21, waarmee hij de belasting
verlaging voor de middelhoge en hogere inkomens wenste te voorkomen. 
Hij zag zijn amendement als compensatie voor de verhoogde omzetbelas
ting op diensten, welke vooral dreigde te worden afgewenteld op de mid
deninkomens. Hij riep Lucas op zijn amendement te ondersteunen, daar de 
KVP zich in dit debat speciaal opwierp als beschermer van de middeninko
mens. 'Het is mij eigenlijk niet duidelijk, dat ik tot dusver van de heer 
Lucas niet meer instemming voor deze gedachte heb gekregen. Zijn uit
gangspunt toch was om met name de middengroepen te helpen.'534

In zijn reactie wees Lieftinck op de nadelen van het voorstel-Hofstra. 
Allereerst was de belastingverlichting voor die groep tijdens de behandeling 
al verder beperkt. Daarnaast werd deze categorie met inkomens tussen 
ƒ15.000 en ƒ33.000, al-extra belast als gevolg van de uitbreiding van het 
weeldetarief in de omzetbelasting. De hoge inkomens kregen al in de oor
spronkelijke regeringsvoorstellen geen volledige compensatie als de verho
ging van zowel de omzetbelasting als de huren werd gesaldeerd met de ver
laging van de loon- en inkomstenbelasting. Van de andere kant vielen er 
gerechtvaardigde bezwaren aan te voeren tegen de verhoging van de om-
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zetbelasting op diensten. Lieftinck liet het uiteindelijke oordeel over het 
amendement aan het parlem ent Het amendement-Hofstra werd naar ver
wachting met 52 tegen 29 stemmen verworpen (vóór: PvdA en CPN).535 
Vervolgens werd het fel omstreden artikel 1 van het wetsontwerp op de 
loon- en inkomstenbelasting, met alleen de stemmen van de CPN tegen, 
aangenom en.536 Het totale wetsontwerp op de verlaging van de loon- en 
inkomstenbelasting werd uiteindelijk zonder hoofdelijke stemming aan
vaard.537

Bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de omzetbelas
ting diende Van den Heuvel een amendement in om de verhoging van de 
omzetbelasting voor diensten alsnog te schrappen.538 Dit amendement had 
principieel de instemming van de PvdA. Hofstra greep dit amendement aan 
om wederom te betogen dat de belangen van de middeninkomens door een 
verhoging van de omzetbelasting op diensten, werden opgeofferd aan de be
langen van de hoge inkomens. Zijn amendement nr. 21 op de loon- en in
komstenbelasting had dit willen voorkomen, maar was helaas verworpen. 
Lucas voelde zich aangesproken en bekende dat de voorgestelde compen
satie ook hem moeilijk viel. Hij had minder bezwaarlijke compensatie- 
voorstellen gedaan die Lieftinck echter afwezen had. Hij was in het nader 
overleg over het compromisvoorstel slechts bereid 'met veel pijn en bewust 
van de grote bezwaren, mij neer te leggen bij het totaal der plannen van de 
M inister'.539 Het amendement-Van den Heuvel werd vervolgens verwor
pen met 51 tegen 29 stemmen (CPN, ARP, CHU, VVD en SGP stemden 
vóór).540 De afwijzing van dit amendement gaf ARP, CPN, SGP, VVD en 
KNP aanleiding het wetsontwerp tot verhoging van de omzetbelasting inte
graal af te wijzen. Het wetsontwerp werd desondanks aangenomen met 59 
tegen 26 stemmen.541 De CHU stemde vóór.

Hofstra gaf in een stemverklaring aan dat de PvdA eerst na rijp beraad 
had besloten toch voor het wetsvoorstel te stemmen, hoewel zijn partij de 
aangebrachte wijzigingen hoogst ongelukkig vond. Hij stelde Lucas verant
woordelijk voor de mogelijke gevolgen. 'De verantwoordelijkheid daar
voor berust echter bij hen, die ingrijpende wijzigingen in de aanvankelijke 
voorstellen als voorwaarde tot hun medewerking hebben gesteld, op een 
tijdstip, dat voor een rustige bezinning omtrent de gevolgen daarvan de 
mogelijkheid ontbrak.'542

In het parlement vond over de wetsontwerpen wijziging en aanvulling 
van de Registratiewet 1917 (nr. 1405), de wijziging en aanvulling van de 
Zegelwet 1917 (nr. 1406) en het ontwerp op de personele belasting (nr. 1408) 
een vooral technische discussie plaats. Deze wetsontwerpen werden zonder 
hoofdelijke stemming aanvaard, met alleen de stemmen van de CPN te
gen.543

De nasleep

Uiteraard had de oplopende spanning in de Kamer de pers gealarmeerd. De 
commentaren waren sterk gekleurd door de zuilverwantschap met deze of 
gene partij. Zo rechtvaardigde Het Parool het 'onaanvaardbaar' van het ka-
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binet, omdat het amendement-Lucas een bedenkelijke ingreep betekende in 
het kabinetsbeleid.544 Het Vrije Volk nam Lucas op de korrel wegens diens 
'last-minute' amendement. Dit voorstel zat er volgens deze krant totaal 
naast, terwijl Lucas de tijd niet had weten te vinden om een afdoende com- 
pensatievoorstel te fabriceren.545 Het zou Lucas uit het gevoerde belasting- 
debat wel duidelijk zijn geworden dat 'men beter beslagen ten ijs moet ko
men, wanneer het er om gaat, om op verantwoorde wijze mee te spreken in 
het bepalen van de belastingpolitiek'.546 De krant signaleerde een tegen
strijdigheid in de opstelling van de KVP, die enerzijds de belangen van de 
middengroepen beschermde, maar anderzijds het amendent-Hofstra (nr. 21) 
afwees. De aanvaarding van dit amendement had de verhoging van het 
dienstentarief, dat nadelig uitwerkte voor de middengroepen, kunnen 
voorkomen. Maar de KVP stelde 'zonder één woord de belangen van de 
hoogste inkomens boven die van de middengroepen. Het was een van de 
nuttigste lessen, die het debat tot dusverre heeft opgeleverd.'547

Trouw  gaf als commentaar dat de compensatie voor de belastingverlich
ting moest worden gezocht in uitgavenvermindering. Het blad beschul
digde KVP en PvdA van overhaasting bij de voorgestelde belastingver- 
schuiving. 'Wij betreuren het zeer, dat er zo lichtvaardig met gewichtige 
volksbelangen wordt omgesprongen door regering en Kamermeerder
heid.'548

Volgens het Algemeen Handelsblad moest iedere buitenstaander de in
druk krijgen 'dat het bij ons botertje tot de boom is ... ja, voor een groot deel 
dank zij de hoge belastingdruk!'549 Lieftinck stond voor het dilemma, nu 
Nederland voor hogere defensieuitgaven stond, toch de belastingen te 
moeten verlagen ter wille van een goede werking van het belastingstelsel. 
Met die noodzakelijke offers raakte de begroting echter wel meer uit haar 
evenwicht.

Romme beoordeelde in De Volkskrant het compromis als 'zelfs geslaag
der dan het oorspronkelijk amendement-Lucas'.550 Het uiteindelijke resul
taat had echter ook tijdens het commissie-overleg kunnen worden bereikt. 
Romme voelde zich door het debat dan ook bevestigd 'in de minder blijde 
overtuiging, dat in het vroeger gevoerde overleg fouten zijn gem aakt'551

De Gelderlander vond Lieftinck veel te heet gebakerd toen hij de porte- 
feuillekwestie stelde, omdat het slechts een verschuivingsvoorstel betrof.552 
Ook De Leidsche Courant vond dat Lieftinck de zaak teveel op de spits dreef. 
'Hij kent zijn zaken uitmuntend, en ziet er niet tegenop zijn overtuiging te 
verdedigen tot de dood erop volgt. Dat heeft hij nu deze keer in de Kamer 
gedaan. Maar hij heeft het nu tè goed gedaan, zo goed, dat er in de stroom 
van argumenten, die hij naar voren bracht ook waren, die de Kamer prik
kelbaar maakten.'553

Het commentaar van de Maasbode sloot hierbij aan. De krant wees op te
genstrijdigheden in de argumentatie van Lieftinck. Eerst stak zij de lof
trompet over de nationale welvaart, als reactie op de aanklacht van Van 
den Heuvel dat de belastingpolitiek de welvaart juist verschrompelde. Later 
hing de minister een somber beeld op van een begrotingstekort van ƒ257 
miljoen, 'alsof Z. Exc. helemaal niet had bevroed dat de voorstelling der
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millioenennota ietwat rooskleurig moest heten. Dergelijke tegenstellingen 
zijn de Kamer allerminst aangenaam en het is begrijpelijk, dat zij dan het 
gevoel krijgt lichtelijk bij de neus te worden genomen.'554

Vrijwel aansluitend aan de belastingdebatten vonden de algemene be
raadslagingen over de rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 plaats. Bij die 
gelegenheid blikte een aantal kamerleden terug op het belastingdebat.

Schouten laakte de opstelling van Lieftinck die bij elk voorstel uit de 
Kamer tot belastingverlaging onmiddellijk compensatie eiste. Allereerst 
konden de middelen voor 1951 hoger worden geraamd, afgaande op de 
stand van de inkomsten over 1950. In het voorlopig verslag op de rijksbe
groting voor 1951 werd al gewezen op het voordelige verschil tussen de oor
spronkelijke begrotingen en de vermoedelijke uitkomsten gedurende de 
laatste jaren.555 Dat verschil werd vooral veroorzaakt door meer inkomsten. 
Voorts waren in het begrotingstekort van ƒ257 miljoen al een aantal 
uitgaven verwerkt, zoals de regeling van de kinderbijslag voor kleine zelf
standigen, die tezamen ƒ40,7 miljoen vergden waarvan Schouten zich af
vroeg of die uitgaven wel opportuun waren. Hij verwachtte ook een verla
ging van bestaande uitgaven, wanneer deze uitgaven kritisch werden on
derzocht. Terugblikkend op 1948 en 1949 constateerde hij dat aanzienlijke 
bedragen aan tegenwaardegelden in de begroting waren verwerkt. Het zou 
merkwaardig zijn dat voor het begrotingsjaar 1951 geen overboeking plaats
vond ten laste van de tegenwaardegeldenrekening. Dit vermoeden werd 
nog versterkt door het grote saldo bij De Nederlandsche Bank. Zijn conclu
sie luidde dat Lieftinck overdreven had met het telkens stellen van de com- 
pensatie-eis tijdens het belastingdebat. Schouten ging bepaald niet zo gebukt 
'onder het nieuwe geraamde begrotingstekort, als de M inister van 
Financiën blijkbaar van ons vordert'.556

Oud was van oordeel dat het kabinet te vaak het machtswoord liet horen, 
want 'het stellen van de Kabinetskwestie is een ernstige zaak en wanneer de 
Kabinetskwestie teveel wordt gesteld, doet dat tekort aan het gemeen over
leg tussen Regering en Parlement'.557 Hij herinnerde hierbij aan het belas
tingdebat en hekelde de rol van Drees in deze kwestie. Bij een dergelijke 
zaak moest duidelijk gemaakt worden, dat het gehele kabinet de betreffende 
bewindsman steunde. De aangewezen woordvoerder was dan de minister
president. Bij de belastingdebatten stelde Lieftinck echter de kabinetskwestie. 
'De Minister-President nam niet de moeite daarvoor naar het Binnenhof te 
komen. Ik acht dat - het spijt mij, dat ik het zeggen moet - met al het respect, 
dat ik voor de Minister-President heb, een bewijs van onvoldoende besef 
van de ernst van de zaak en van gebrek aan deferentie tegenover de 
Kamer.'558 Hij voegde Lieftinck toe dat de bewindsman onvoldoende door
drongen was van het feit dat er aan zijn beleid veel bezwaren kleefden. 'De 
fout van de Minister is echter, dat hij te veel meent, dat alles goed gaat.'559 
Oud gaf Lieftinck de raad de bezwaren te erkennen, en vervolgens te wijzen 
op het onvermijdelijke karakter ervan. Het beleid riep nu, deels onnodig, 
teveel weerstand op van mensen die onder de noodzakelijke maatregelen 
van de minister gebukt gingen.
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Ook Tilanus riep het kabinet op niet te snel de kabinetskwestie te stellen. 
Naar zijn opvatting stond de kamer open voor constructief overleg, maar 
dwang stootte af. 'Ik hoop dus, dat het begrip "gemeen overleg" ten volle 
zijn betekenis zal behouden.’560

In zijn reactie gaf Drees aan, dat hij de dag voor de onaanvaardbaarver- 
klaring, contact had gezocht met Lieftinck om vast te stellen of zijn aanwe
zigheid bij het debat gewenst was. Volgens Lieftinck was dit niet noodzake
lijk. De uitdrukking dat een voorstel voor een minister onaanvaardbaar 
was, werd wel vaker geuit 'zonder dat dit onmiddellijk de sensatie van een 
kabinetscrisis verwekt'.561 Drees relativeerde het 'onaanvaardbaar' van 
Lieftinck met de opmerking dat het kabinet er ook de volgende dag niet op 
uit was, aan het parlement mee te delen dat het zou aftreden bij aanvaar
ding van het amendement-Lucas. Lieftinck had tijdens het debat steeds de 
bereidheid tot overleg getoond. Drees verwees naar een uitspraak van 
Lieftinck dat hij het amendement weliswaar onaanvaardbaar vond, maar 
dat hij een concreet compensatievoorstel op zijn eigen merites zou bezien.

Over de totstandkoming van een wet

In zijn bijdrage aan de discussie in de Eerste Kamer memoreerde De Wilde 
de uitvoerige behandeling van de belastingontwerpen in de Tweede Kamer. 
Het voorlopig verslag omvatte 27 pagina's en de memorie van antwoord 
liefst 40 pagina's. 'Dit antwoord was vergezeld van een viertal bijlagen, die 
zoveel cijfers, grafieken en toverformules bevatten, dat ze de lezer 's-nachts 
in de droom nog voor de ogen dansten.'562 Alleen al op de wetsontwerpen 
tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en de verhoging van de 
omzetbelasting, verscheen meer dan een dozijn nota’s van wijzigingen 'die 
alle voorafgaande cijfers, form ules en grafieken weer zo goed als 
waardeloos, ja zelfs misleidend maakten, en die daarom weer om nieuwe 
cijferkolommen, grafieken en formules riepen'.563

De Wilde hield Lieftinck de opvatting van A.F. de Savornin Lohman 
(CHU) voor, die in 1909 al stelde dat een kabinet behoorde af te treden 
'wanneer een politieke wet werd verworpen, maar niet wanneer een ge
wichtige wet werd verworpen. Want door deze verwerping is niet -, doch 
door het aftreden wordt wèl de mogelijkheid uitgesloten om met dat 
Kabinet andere gewichtige wetten tot stand te brengen.'564 De Wilde verweet 
Lieftinck dat, hoe gewichtig de belastingwetten ook waren, hij zelf er een 
politieke lading aan had gegeven, door het uitspreken van het onaan
vaardbaar. Toch had De Wilde er geen moment aan getwijfeld dat een kabi
netscrisis zou worden voorkomen. Hij meende wel, 'dat het nu zo en dan 
met de homogeniteit van het Kabinet wat bergafwaarts gaat en dat er tussen 
de beide grote samenwerkende partijen laat ik zeggen: wat meer humeurig
heid komt. Maar voor een uiteengaan van de beide partijen, die in hoofd
zaak het Kabinet steunen, is zeker de tijd nog niet gekomen. Het was, dunkt 
mij, eenvoudig uitgesloten, dat er een Kabinetscrisis mocht uitbreken naar 
aanleiding van een belastingkwestie, waaraan elke principieel-politieke ach
tergrond ontbrak.’565
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De Wilde vond dat de Tweede Kamer door het compromisvoorstel was 
overrompeld. Eerst zes minuten voor de aanvang van de beslissende ver
gadering werd de ingrijpende nota van wijziging rondgedeeld. Hoewel de 
vergadering kort werd geschorst, kon er van een zorgvuldige bestudering en 
besluitvorming geen sprake zijn. Volgens De Wilde waren de wijzigingen 
er doorheen gejaagd, zonder dat iemand in staat was aan te geven wie de 
lastenverzwaring droeg. Naar zijn mening had hier 'de Eerste Kamer een 
taak, een plicht. Hier moet zij zeggen: Zo mag het niet. Dat is een al te licht
vaardig spel met de belangen van het Nederlandse volk.'566 Hij had de in
druk dat met name de middenstand met hogere lasten was opgezadeld. Hij 
laakte de opstelling van Lucas die niet alleen aan de verhoging van de om
zetbelasting had meegewerkt, maar deze zelfs had voorgesteld. Ook de PvdA 
kreeg ervan langs. Deze partij keerde zich weliswaar principieel tegen een 
verschuiving van directe naar indirecte belastingheffing, maar aanvaardde 
nu wel een verhoging van de indirecte belastingen. Hij betitelde de progres
sie die Lieftinck in de indirecte belastingheffing had aangebracht als een 
consciëntiestiller, omdat het op het eerste gezicht volstrekt onduidelijk was, 
wie deze belastingverhoging droeg. 'En zat daar achter de Regeringstafel een 
De Geer, Colijn of Oud, dan weet ik wel, dat wetsontwerp 1404 bij de Partij 
van de Arbeid geen schijn van kans zou hebben.'567

Ondanks de kritiek op de wetsvoorstellen had De Wilde toch lof voor het 
optreden van Lieftinck. Lieftinck stond te midden van een stortregen aan 
amendementen als een kapitein, die 'met vaste hand zijn schip door de 
Tweede Kamer heen in de buitenhaven tot dicht bij het einddoel der reis 
heeft geloodst (...). Een geestelijke Enakiet, Mijnheer de Voorzitter! Jammer, 
dat hij zo ijselijk fiscaal is.'568

Ook Steinkühler (KVP) betreurde het dat het gewijzigde wetsontwerp tot 
verhoging van de omzetbelasting in zo'n snel tempo door de Tweede Ka
mer was afgedaan. De KVP gaf de voorkeur aan een verdergaande tegemoet
koming aan de middeninkomens en vond bovendien dat met de positie 
van het grote gezin in de wetsontwerpen onvoldoende rekening was ge
houden. Hij benadrukte echter dat er sprake was van een compromis, dat na 
moeizaam overleg tot stand was gekomen en voor de KVP aanvaardbaar 
was.

Volgens Molenaar was die haastige afhandeling van de wetsontwerpen 
in de Tweede Kamer niet nodig geweest, als Lieftinck beter naar het parle
ment had geluisterd. Reeds in het voorlopig verslag op de miljoenennota 
voor 1949 hadden vele leden van de Tweede Kamer immers aangedrongen 
op overleg over de grondslagen van het nieuwe tarief, alvorens de wetten 
bij het parlement in te dienen. Lieftinck wist bovendien dat in KVP-kring 
de krachtige wens leefde om de middeninkomens meer te ontlasten.

Van de Kieft meende dat de behandeling in de Tweede Kamer 'overdui
delijk de bezwaren heeft aangetoond van het amenderen van dergelijke 
wetsontwerpen tijdens de discussies en van het aanbrengen van wij
zigingen tijdens de behandeling, waarvan nóch de voorstellers, nöch de 
Regering de consequenties ten volle kunnen overzien.'569 Hij achtte het 
daarom juist dat aan de Eerste Kamer het recht van amendement was ont-
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zegd. Hij sprak de hoop uit dat de staatscommissie voor de Grondwets
herziening een procedure zou bedenken die, met handhaving van het recht 
van amendement voor de Tweede Kamer, tegemoet kwam aan de bezwaren 
die van vele zijden in het parlement waren geuit

Voor Van Santen (CPN) waren de wetsontwerpen tot belastingverhoging 
onaanvaardbaar. De beslissende voorwaarde voor aanvaarding van de 
Huurwet was de fiscale lastenverlichting die de huurverhoging compen
seerde. Uit de memorie van antwoord bleek echter dat die compensatie uit
bleef voor zowel grote als minder draagkrachtige gezinnen. De regering had 
de morele plicht de Huurwet terug te nemen als de belastingontwerpen 
werden aanvaard.

Lieftinck weet de lange duur van de belastingherziening, aan de finan- 
cieel-economische omstandigheden, die als gevolg van de devaluatie en de 
Korea-crisis steeds sterk wijzigden. Daardoor kon er geen principiële discus
sie in het parlement worden gevoerd over de grondslagen van de belasting
herziening. De nauwe samenhang tussen de onderdelen vereiste, dat in het 
geheel van het financieel-economisch regeringsbeleid een vast punt werd 
geprikt 'door fixering van de voorstellen inzake de belastingen, waarop an
dere maatregelen, b.v. ten aanzien van lonen, prijzen, huren en subsidies, 
konden worden afgestemd'.570 De oorspronkelijke voorstellen hadden zijn 
voorkeur, maar hij was bereid geweest met nadere voorstellen te komen, 
die aan bezwaren uit de Tweede Kamer tegemoet kwamen. De uiteindelijke 
voorstellen waren evenwel sociaal en economisch verantwoord.

Hij achtte het verwijt van een haastige en daardoor onzorgvuldige be
handeling van de wetgeving slechts ten dele terecht. Lieftinck had geen kri
tiek gehoord op de verhoging van de invoerbelasting. De verhoging van het 
dienstentarief betrof slechts 0,5% vergeleken met het oorspronkelijke rege
ringsvoorstel, waarvan bovendien het bouwbedrijf en het vervoer waren 
vrijgesteld. Ten aanzien van goederen die als gevolg van het amendement- 
Lucas in het tussentarief en het weeldetarief waren onder gebracht, erkende 
Lieftinck het bezwaar dat die wijziging tot stand was gekomen zonder open
bare gedachtenwisseling. Met het bedrijfsleven was over de economische 
repercussies van deze voorstellen slechts summier overleg gepleegd. Hij 
toonde zich bereid met een wetswijziging te komen, wanneer de gevolgen 
desastreus zouden blijken.

Lieftinck betoogde dat de regering allerminst een garantie had gegeven 
dat langs fiscale weg compensatie zou worden geboden voor de huurverho
ging. Het betrof in totaal 700.000 gezinnen, waarvan enige honderdduizen
den door deze ontwerpen buiten de loon- en inkomstenbelasting vielen. In 
de regering was overeenstemming bereikt hoe in bepaalde gevallen com
pensatie kon worden gegeven. Bij de behandeling van de begroting voor 
Sociale Zaken voor het dienstjaar 1951, die een dag later op 21 december 
1950 plaatsvond, bleek uit opmerkingen van minister Joekes dat de regering 
besloten had geen algemene compensatie te geven. Daarvoor waren de re
gionale verschillen, maar ook de verschillen in individuele omstandighe
den te groot 'Daarom is de conclusie, dat in het algemeen hier slechts een 
vergoeding kan worden gegeven, voor zover men door die huurverhoging
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zo zwaar wordt belast, dat men niet de middelen heeft om die te kunnen 
opvangen, zodat daarin een aanleiding kan zijn gelegen zich te dien aan
zien tot het gemeentebestuur te wenden.'571 Voor gezinnen met vier of 
meer kinderen bood de belastingverlaging in elk geval geen compensatie 
voor de huurverhoging. De regering besloot daarom de kinderbijslag vanaf 
het vierde kind te verhogen.572

Lieftinck deed nog een klemmend beroep op De Wilde om toch het 
wetsontwerp tot verhoging van de omzetbelasting te aanvaarden. Als het 
wetsontwerp werd verworpen bleef het bestaande tarief gehandhaafd en 
derfde de schatkist ƒ130 miljoen. Dat betekende tevens dat het wetsontwerp 
tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting niet tot stand kwam en 
dat ook de huurverhoging niet doorging. Op deze wijze werd een belangrijk 
deel van het financieel-economisch beleid niet uitgevoerd. Bovendien had 
ook de ARP aangedrongen op verbetering van de positie van de midden
groepen en zij had de verlichting van hun lasten gesteund. Het mocht ech
ter niet baten: bij de eindstemming bleek dat behalve de CPN alleen de ARP 
het wetsontwerp tot verhoging van de omzetbelasting verwierp (26 - 8). Het 
wetsontwerp tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting werd zonder 
hoofdelijke stemming aanvaard. Dat gold ook voor de wetsontwerpen tot 
wijziging en aanvulling van de Registratiewet (nr. 1405), het wetsontwerp 
wijziging en aanvulling van de Zegelwet 1917 (nr. 1406) en het wetsontwerp 
op de personele belasting (nr. 1408), zij het dat de CPN aantekening wenste, 
te hebben tegengestemd 573

Daarmee werd de behandeling van de fiscale wetsontwerpen die in de 
troonrede 1948 werden aangekondigd en bij KB van 20 september 1949 bij 
het parlement waren ingediend, nog op de valreep (20 december 1950) voor 
1 januari 1951 aanvaard. Hiermee was de weg vrij om ook de huurverho
ging per 1 januari 1951 te laten ingaan.

Slotbeschouwing

In de troonrede 1948 was een omvangrijke belastingverlichting aange
kondigd, die voor zowel bedrijven als burgers zou gelden. De voorstellen 
voor de burgerij bevatten een verlaging van de loon- en inkomstenbelas
ting, welke de verhoging van de huren, van de omzetbelasting, alsmede 
van enige andere verteringsbelastingen, moest compenseren. De wetsont
werpen werden in het parlement behandeld van september 1949 tot eind 
1950. De financieel-economische omstandigheden veranderden gedurende 
de lange behandeling ingrijpend, hetgeen Lieftinck tot aanpassing dwong. 
Zo devalueerde de Nederlandse gulden op het moment van de indiening 
van de wetsontwerpen. De voorzienbare kostenstijging werd door een ver
laging van de omzetbelasting deels gecompenseerd. Tot het begin van de 
Korea-crisis in juni 1950 bevatten de voorstellen het nodige wisselgeld.

De Korea-crisis verhardde het standpunt van Lieftinck. Hij wenste voor 
de toegezegde extra lastenverlichting volledige compensatie in de indirecte 
belastingen. Lieftinck bestreed de ingediende amendementen met een reeks 
van argumenten, waarbij hij enig opportunisme niet schuwde. Zo stak hij
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de loftrompet over het gevoerde beleid, bij wijze van reactie op de kritiek 
van Van den Heuvel dat de belastingpolitiek de welvaart verschrompelde, 
om vervolgens weer een somber beeld te schetsen vanwege het begrotings
tekort van ƒ257 miljoen. Lucas achtte een lastenverlichting voor de mid
deninkomens gerechtvaardigd, omdat hij een verdergaande vervlakking en 
nivellering verwachtte van de voorgestelde belastingtarieven. Lieftinck 
wees diens financieringsvoorstel - een verhoging van de omzetbelasting bij 
de eerste schakel op goederen en diensten, welk tarief in Beneluxverband 
toch moest worden aangepast - eerst af. Later omhelsde Lieftinck alsnog 
deels het voorstel met dezelfde argumentatie, maar nu als compensatie 
voor de toegezegde lastenverlichting. Lucas reageerde furieus en weigerde 
vervolgens zijn amendement tot verlichting van de belastingdruk voor de 
m iddeninkom ens te voorzien van een com pensatievoorstel. Dit gaf 
Lieftinck en Hofstra aanleiding hem te betichten van onvoldoende finan
ciële degelijkheid.

Hofstra verweet hem de late indiening van het amendement hetgeen re
gering en Kamer belette alle consequenties te doorgronden. De onbedoelde 
fout in de redactie van het amendement, waardoor ook de hogere inko
mens een lastenverlichting kregen, zorgde voor veel misverstand en ver
warring. Hofstra constateerde een tegenstrijdige houding bij de KVP die een 
lastenverlichting voor de middeninkomens compenseerde via een gedeel
telijke lastenverhoging voor dezelfde inkomensgroep. Hij manoeuvreerde 
Lucas hiermee in een ongemakkelijke positie. Hij constateerde teleurgesteld 
dat het begrip sociale gerechtigheid door KVP en PvdA geheel verschillend 
uitgelegd werd. De PvdA wenste vooral de lagere inkomens financieel extra 
tegemoet te komen. Hofstra diende daartoe een amendement in dat een 
aanzienlijk welwillender onthaal kreeg van Lieftinck. Aangezien het om 
een bescheiden bedrag ging van ƒ2 miljoen, liet Lieftinck grootmoedig de 
compensatie-eis vallen.

Voor VVD, ARP en CHU was de lastenverlichting wel, maar het com
pensatievoorstel niet aanvaardbaar. Zij wensten een verdergaande uitga- 
venvermindering. Voor ARP, VVD, SGP en KNP vormde de verhoging 
van het dienstentarief aanleiding tegen het wetsvoorstel tot verhoging van 
de omzetbelasting te stemmen.

Lieftinck domineerde het debat en deed pas op het ultieme moment en
kele geringe concessies, na eerst met een crisis gedreigd te hebben. Zijn be
langrijkste tegenspeler, Lucas, toonde veel karakter, maar wist zich ver
zwakt door de late indiening van een 'foutief' amendement. Oud en 
Schouten ontkenden terecht de verplichting voor het parlement om 
compensatie voor belastingverlaging aan te wijzen. Het kabinet draagt 
immers uiteindelijk en ondeelbaar de verantw oordelijkheid voor het 
financiële beleid. De regering regeert, niet de Kamer. Desondanks hield 
Lieftinck vast aan de eis, dat voor méér belastingvermindering elders 
compensatie geboden moest worden, en met succes. En dat, terwijl de 
enorme meevallers in de belastingontvangsten zijn opstelling bepaald niet 
geloofwaardiger maakten. De kamerleden beriepen zich weliswaar op deze 
m eevallers, maar durfden een confrontatie niet aan. Daarvoor genoot
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Lieftinck teveel gezag, - nog wel. Ondanks de kritiek bestond er ook veel lof 
voor het optreden van Lieftinck, die in het spervuur van amendementen 
en moties knap overeind en 'ijselijk fiscaal' bleef.

Conclusies

Het regeerprogram kende als financieel-economische doelstelling de be
vordering van welvaart en sociale gerechtigheid, terwijl ook gestreefd werd 
naar begrotingsevenwicht. Een evenwichtige begroting en derhalve ook de 
belastingpolitiek waren volgens Drees echter ondergeschikt aan de eerder 
genoemde hoofddoelstellingen. De bevordering van de welvaart was een 
vereiste om de tekorten op de betalingsbalans weg te werken. Industrialisa
tie wees het kabinet aan als de aangewezen weg, ook om het bevolkings
overschot in de toekomst van een baan te verzekeren.

M eevallende belastingopbrengsten als gevolg van hoogconjunctuur, 
inning van achterstallige belastingen en het beschikbaar komen van een 
groot deel van het saldo op de tegenwaarderekening, deden de begrotings
tekorten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Lieftinck slaagde er overigens 
niet in de uitgaven afdoende te beheersen, ondanks zijn krachtige greep op 
de begrotingsvoorbereiding. VVD, ARP en CHU kapittelden Lieftinck hier
over, omdat naar hun mening de dolgedraaide en daardoor welvaart- 
remmende belastingschroef steeds verder werd aangedraaid om de hogere 
uitgaven te dekken.

De belastingdruk werd voor de bedrijven enigszins verlaagd om de in
vesteringen te stimuleren, maar de toegezegde belastingverlaging voor ge
zinnen compenseerde voornamelijk, en dan nog maar deels, de stijgende 
huren en de verhoogde indirecte belastingen. Deze eenzijdige bevoordeling 
van het bedrijfsleven was de PvdA uitermate onaangenaam. De cijfers we
zen immers uit dat de arbeiders voortdurend moesten inleveren bij de ver
deling van de nationale koek. Hofstra vertolkte op knappe wijze zijn opvat
ting over een socialistische belastingpolitiek, geënt op sociale gerechtigheid. 
Zijn kans op succes in het parlement was echter beperkt, daar hij alleen 
steun kreeg van de CPN, terwijl de KVP veelal de zijde koos van ARP, CHU 
en VVD. Ogenschijnlijk leverde de poging van de PvdA om meer lasten
verlichting te krijgen voor de consumenten weinig succes op, maar Van 
den Brink beklaagde zich er in de REA over, dat de toegezegde lastenver
lichting voor het bedrijfsleven ontoereikend was. Hij achtte die te gering en 
niet in overeenstemming met de toezegging in de troonrede van 1948.

Lucas toonde zich een halsstarrige opposant van Lieftinck, omdat hij zich 
op het punt van lastenverlichting verzekerd wist van een kamermeerder
heid. Hij slaagde erin de accijnsverhoging op benzine, tegen de zin van 
Lieftinck en de PvdA, te koppelen aan de in de troonrede van 1948 aange- 
kondigde belastingverlaging voor het bedrijfsleven. Ondanks verzet van 
Lieftinck en de PvdA, werd de ondernemingsbelasting afgeschaft. Hofstra 
ontlokte de regering wel de concessie dat de zorg voor de minst draagkrach
tigen werd veiliggesteld door handhaving van subsidies. Ook de afschaffing
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op termijn van de dividendbeperking werd door Lucas met steun van 
rechts doorgedrukt, ondanks scherpe oppositie van Hofstra, die de afschaf
fing sociaal onrechtvaardig vond zolang de lonen gebonden bleven. In het 
debat over de middeninkomens bracht Lucas zichzelf in de problemen, door 
de indiening van een foutief geformuleerd amendement, waardoor Hofstra 
erin slaagde hem in het nauw te drijven. Ook Romme toonde zich niet 
bijster gelukkig over het geharrewar, dat bijna tot een kabinetscrisis geleid 
had.

De antirevolutionair Van den Heuvel, niet gehinderd door enigerlei bin
ding aan het kabinet, opponeerde bekwaam en fel met de boodschap dat en
kel minder overheidsbemoeiing een spoedig herstel kon bevorderen. 
Ritmeester en Van de Wetering dachten er ook zo over en steunden soms 
de ARP, maar betrachtten toch enige matiging in hun kritiek.

Kortenhorst toonde zich een waardig Kamervoorzitter door in de hitte 
van het gevecht over de middeninkomens, een afkoelingsperiode voor rus
tig beraad voor te stellen. Zijn makelaarsrol hielp de tegenstelling tussen 
Lieftinck en Lucas te overbruggen, hetgeen een prestige-conflict voorkwam.

In de omgang met het parlement kwam Lieftinck geen moment echt in 
de problemen. Op hoge toon en met een vracht aan argumenten bepaalde 
hij de marges. Bij dreigende overschrijding door de Kamer liet hij een on
aanvaardbaar horen in de wetenschap dat voor zijn beleid nauwelijks alter
natieven voorhanden waren. Bovendien was hij niet te beroerd om de KVP 
enige concessies te doen, ook niet als deze het ongenoegen van de PvdA- 
fractie opwekten. Zijn restrictieve financiële politiek kwam echter steeds 
meer onder druk te staan van sterk meevallende belastingontvangsten.

In de ministerraad was Lieftinck prominent en gezaghebbend aanwezig. 
In de REA kreeg hij echter sterk tegenspel van de enige KVP-representant, 
Van den Brink. Van den Brink weigerde zich te onderwerpen aan Lieftincks 
interpretatie van de Comptabiliteitswet, waardoor de kredietopening werd 
verplaatst van het moment van betaling, naar het moment van het aan
gaan van de betalingsverplichting. Van den Brink heroverde het handelsbe
leid op Lieftinck, dat tijdens het bewind-Vos (kabinet-Schermerhorn-Drees) 
voor Economische Zaken verloren was gegaan. Ook in het debat rond de be
lastingherziening voor bedrijven dwong Van den Brink concessies af ten 
gunste van het bedrijfsleven. Zoals Romme terecht opmerkte ondersteunde 
Van den Brink echter wel de grote lijn van de belastingpolitiek.574

De ministerraad noch de REA bemoeide zich met het debat over de ver
laging van de loon- en inkomstenbelasting en de verhoging van de omzet
belasting. Zo stemden Van den Brink en zijn REA-collega's stilzwijgend in 
met Lieftincks harde opstelling tegenover Lucas en Hofstra. Van den Brink 
toonde zich in de belastingdebatten vooral een verdediger van de bedrijfsbe
langen en geen advocaat van het KVP-strijdpunt over de middeninkomens. 
Opvallend was ook de afwezigheid van Joekes tijdens deze debatten. Hij liet 
de behartiging van de belangen van de lagere inkomens over aan Lieftinck. 
Ondanks zijn enigszins tanende gezag bleef Lieftinck ook voor de rechter
zijde een onaantastbare minister van Financiën, wiens beleid geheel inge
bed was in de hoofdoelstellingen van het kabinet. Slechts op onderdelen
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veroorloofden ARP, CHU en VVD zich een oppositionele opstelling, soms 
bijgevallen door de KVP. Dat laatste irriteerde de PvdA bijzonder, omdat 
van de KVP voordurend een koersverandering naar rechts gevreesd werd. 
Romme wenste evenwel wel accentverschuivingen, maar zeker geen ruk 
naar rechts en beijverde zich zo nodig de PvdA op de gemeenschappelijke 
doelstellingen te wijzen.

342



Noten

1 C. Goedhart, Hoofdlijnen van de leer der openbare financiën (Leiden 1958) p. 315.
2 A. Heertje, De kern van de economie I (8e druk; Leiden en Antwerpen 1979) p. 196.
3 Voor een uitgebreid overzicht over de toegepaste begrotingsnormering zie: Th.A. Stevers, 

'Begrotingsnormering 1814-1939', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 39 (1976) 
p. 101-147.

4 Ph.C. Newman, Economie. De ontwikkeling van het economisch denken ('s-Gravenhage 
z.j.) p. 59-60.

5 J.K.T. Postma, 'De positie van de minister van Financiën: van gewoonterecht naar 
comptabiliteitswet' in: W.J. van Braband, N.H. Douben en E.N. Kertzman ed., Openbare 
financiën in drievoud (Zutphen 1989) p. 220.

6 Goedhart, Hoofdlijnen van de leer der openbare financiën, p. 326.
7 C.A. van den Beid, 'Kanttekeningen' in: Van Braband e.a. ed., Openbare financiën in 

drievoud, p. 21.
8 Deze subparagraaf heeft betrekking op de overheidsbegroting 1948. De begrotings

techniek en -controle vloeiden voort uit de Comptabiliteitswet 1927. Deze wet werd in 
1976 gewijzigd.

9 Heertje, De kern van de economie, p. 198.
10 J.C.P.A. van Esch, Openbare financiën (Deventer 1974) p. 31.
11 O. Bakker, De budgetcyclus in de openbare financiën van Nederland (Den Haag 1952) p.

62.
12 Van Esch, Openbare financiën, p. 43.
13 Th.A. Stevers, De Rekenkamer (Leiden en Antwerpen 1979) p. 51.
14 C.N. Wijngaarden en W.F. van der Griend, De Rijksbegroting, verleden en toekomst 

(Alphen aan den Rijn 1971) p. 11-14.
15 H TK  1948-1949, Bijl. A, 1000, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949, Nota betreffende 

de toestand van 's Rijks financiën, p. 40.
16 J.H.D. van der Kwast, Handel en nijverheid, p. 57-58.
17 J.H.F. Bloemers, 'De monetaire ontwikkeling en het buitenlands betalingsverkeer’ in: 

Herrezen Nederland 1945-1955 ('s-Gravenhage z.j.) p. 113.
18 Verslag van De Nederlandsche Bank N V over het boekjaar 1944-1945 (Amsterdam 1946) 

p. 4.
19 C. Goedhart, 'De financiële en monetaire politiek in Nederland sinds de oorlog. Het 

succes van een niet-dirigistisch economisch beleid'. Bijvoegsel aan het Weekblad van 
Handelsinformaties van de Bank van Brussel, nr. 321 (17 febr. 1955).

20 Verslag van De Nederlandsche Bank N V  1944-1945, p. 5.
21 P. Lieftinck, 'Het Nederlandse financiële herstel 1945-1952, een terugblik' in: A. Knoes- 

ter ed., Lessen uit het verleden. 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde (Leiden 
en Antwerpen 1987) p. 159.

22 Ibidem, p. 163. Voor een uitvoerige beschrijving van de gedetailleerde regelingen rond de 
geldzuivering, zie: F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945 I, Het kabinet Schermerhorn-Drees 24 juni 1945-3 juli 1946 (Assen en 
Amsterdam 1977) p. 327-337.

23 HTK  1945-1946, Bijl. 124, Nota betreffende den toestand van 's-Rijks financiën, nr. 6, W ,  
p. 51.

24 Ibidetn, nr. 8, MvA, p. 67.
25 Deze tekst is grotendeels gebaseerd op: M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van 

Nederland na 1945 II, De periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, band 
B ('s-Gravenhage 1989), speciaal: hfst.IV. 'Onder Lieftincks bewind. Regering en 
parlement in de slag om het financiële beleid in de periode 1946-1948', par. 1.

26 Lieftinck, Het Nederlandse financiële herstel 1945-1952, p. 172.

Noten

343



Hoofdstuk III Lieftincks financiële politiek

27 M.J.H. Smeets, 'De Rijksbegroting 1949 in vergelijking met 1946, 1947 en 1948' in: De 
Rijksbegroting. Zeven wetenschappelijke beschouwingen over actuele economische en 
staatsrechtelijke vraagstukken, de Nederlandse volkshuishouding betreffend (R o tte r
dam 1949) p. 13-17.

28 P.J. van de Kapelle, Bedrijfsadministratie voor MBA (7e druk; Groningen 1989) p. 95.
29 M.D. Bogaarts, Kabinet-Beel, band B, speciaal: 'De minister en zijn beleid', p. 819-827.
30 Vgl. p. 194
31 Vgl. hoofdstuk Economische Zaken, p. 366
32 A. Bakker en M.M.P. van Lent, Pieter Lieftinck 1902-1989 (Utrecht en Antwerpen) p. 134.
33 J.M.M.J. Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer 

(1945-1958) (Groningen 1986) p. 77-80.
34 Bakker en Van Lent, Pieter Lieftinck 1902-1989, p. 120.
35 J. Beishuizen, 'De professor van het tientje' in A.F. Manning e.a. ed., Onze jaren 45-70, nr. 

25. Nederland in het nauw (Amsterdam 1972-1974) p. 799.
36 Vgl. p. 251
37 Bakker en Van Lent, Pieter Lieftinck 1902-1989, p. 123.
38 HEK  1950-1951, p. 365.
39 Ibidem, p. 362. Vgl. voor de scherpe oppositie van Lucas, p. 315 e.v.
40 Ibidem, p. 361.
41 Ibidem, p. 250. Vgl. p. 54.
42 Ibidem, p. 378.
43 H TK  1948, p. 78.
44 Ibidem, p. 41.
45 Het financiële beleid met betrekking tot Indonesië wordt besproken in band C van dit 

boek, die onder meer gewijd zal zijn aan het Indië-beleid.
46 E. van Raalte, Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes 1814-1963  ('s-Gravenhage 

1962) p. 286.
47 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950, Nota betreffende 

de toestand van 's-Rijks financiën, p. 27.
48 H TK  1948-1949, Bijl. A, 1000, Nota betreffende de toestand van ’s Rijks financiën, p. 6.
49 Ibidem, p. 39.
50 E, van Lennep, 'De monetaire aspecten van de Amerikaanse economische hulpverlening' 

in: Herwonnen Welvaart. De betekenis van het Marshallplan voor Nederland en de 
Europese samenwerking ('s-Gravenhage 1954) p. 33.

51 Bogaarts, Kabinet Beel, band B, p. 896. Dat gold overigens niet voor de opstelling van de 
CHU tegenover de bijzondere belastingen en de wetgeving omtrent De Nederlandsche 
Bank.

52 H TK  1948-1949, p. 190.
53 Ibidem, p. 190-191.
54 Ibidem, p. 151.
55 Ibidem, p. 186.
56 Ibidem .
57 Ibidem .
58 H TK  1948-1949, Bijl. A, 1000-1, Rijksbegroting voor het Huis der Koningin, nr. 6, MvA, 

Regeringscommuniqué van 27 october 1948 betreffende de Nederlandse Regeringspolitiek 
inzake lonen en prijzen, p. 31.

59 H TK  1948-1949, p. 187.
60 Ibidem, p. 188.
61 Ibidem, p. 188
62 Ibidem, p. 196.
63 Verslag van De Nederlandsche Bank N V over het boekjaar 1947 (Amsterdam 1948) p. 

22.
64 H TK  1948-1949, p. 229.

344



Noten

65 Ibidem, p. 197.
66 Ibidem .
67 Ibidem, p. 210.
68 Ibidem, p. 215.
69 Bogaarts,Kabinet-Beel, band B, p. 873-874.
70 HTK  1948-1949, p. 220.
71 Ibidem, p. 218.
72 Ibidem, p. 207.
73 Ibidem, p. 217.
74 Ibidem .
75 Ibidem, p. 217-218.
76 A. van Gijn, 'Hervorming onzer staatsbegroting', De Economist 61 (1912) p. 77-107, 161- 

191.
77 HTK  1948-1949, p. 251.
78 Ibidem .
79 HEK  1948-1949, p. 188.
80 Ibidem .
81 Ibidem .
82 Ibidem, p. 190.
83 Ibidem, p. 191.
84 Ibidem .
85 Ibidem, p. 200.
86 Ibidem, p. 208.
87 Ibidem .
88 P. Hennipman, 'Kanttekeningen bij de millioenennota', Economisch-Statistische Berich

ten 33 (1948), p. 785.
89 HEK  1948-1949, p. 223.
90 HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950, Nota betreffende 

toestand van 's Rijks financiën, p. 1.
91 Vgl. hoofdstuk Sociale Zaken, p. 564
92 Ibidem, p. 4-5.
93 Deze cijfers hebben betrekking op de GD en BGD-I.
94 Ibidem, p. 3.
95 H.J. Stokvis, Bretton Woods en het internationale monetair bestel (Leiden 1948) p. 196- 

318.
96 S. Korteweg, F.A.G. Keesing, Het moderne geldwezen (10e herziene druk; Amsterdam 

1967) p. 277.
97 Ibidem, p. 282.
98 Verslag van De Nederlandse Bank N V  over het boekjaar 1949 (Amsterdam 1950) p. 13.
99 De Tijd, 19 sept. 1949.
100 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, Rijksbegroting voor het huis de Koningin, nr. 4, VV, p. 11.
101 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 393,18-19 sept. 1949.
102 Ibidem .
103 Bakker en Van Lent, Pieter Lieftinck 1902-1989, p. 170-171.
104 Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer, p. 36. Vgl. 

ook P. Lieftinck, The post-toar financial rehabilitation of the Netherlands (Den Haag 
1973) p. 31-32.

105 H TK  1949-1950, p. 4.
106 H T K  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, nr. 6, Budgettaire gevolgen in verband met de 

devaluatie, p. 19-21.
107 Vgl. p. 295 en 298
108 ARA, inv. nr. 20205, Notulen REA, doosnr. 571,26 okt. 1949.

345



Hoofdstuk m  Lieftincks financiële politiek

109 Ibidem, vgl. voor de passage: HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, nr. 6, Budgettaire gevolgen 
in verband met de devaluatie, p. 19.

110 HTK 1949-1950, p. 421.
111 Ibidem, p. 387.
112 Ibidem, p. 388.
113 Ibidem, p. 409.
114 Ibidem, p. 413.
115 M.W. Holtrop, 'Financieel-economische perspectieven van Nederland', De Economist 97 

(1949) p. 725.
116 HTK  1949-1950, p. 404.
117 Ibidem .
118 HTK  1949-1950, p. 418.
119 Ibidem .
120 Ibidem, p. 432.
121 Trouw, 19 sept. 1949.
122 Economisch-Slatistische Berichten 34 (1949) p. 748.
123 Nieuwe Rotterdamse Courant, 19 sept. 1949.
124 Ibidem .
125 De Waarheid, 17 sept. 1949.
126 HTK  1949-1950, p. 445.
127 Ibidem, p. 447.
128 Ibidem .
129 Ibidem, p. 419.
130 Ibidem .
131 Ibidem .
132 Ibidem .
133 Ibidem, p. 420.
134 Ibidem, p. 421.
135 HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, nr. 7, MvA, p. 36.
136 HTK  1949-1950, p. 388.
137 Ibidem, p. 407.
138 Ibidem, p. 408.
139 H TK  1948-1949, p. 252.
140 HTK  1949-1950, p. 444.
141 Ibidem .
142 Ibidem, p. 449.
143 Ibidem .
144 Ibidem, p. 396.
145 HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, nr. 4, VV, p. 16.
146 HTK  1949-1950, Bijl. 1351, Verslag der Algemene Rekenkamer betreffende hare 

werkzaamheden over 1948, nr. 2, Verslag, p. 4.
147 Ibidem, p. 5.
148 Ibidem .
149 Ibidem .
150 ARA, inv. nr. 20205, Notulen MR, doos nr. 393,17 okt. 1949.
151 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, nr. 7, MvA, p. 31.
152 Ibidem, p. 36.
153 Ibidem, p. 37.
154 Ibidem, p. 38
155 Ibidem, p. 39.
156 Ibidem .
157 H T K  1949-1950, Bijl. 1717, Verslag der Algemene Rekenkamer betreffende haar 

werkzaamheden in het jaar 1949, nr. 2, Verslag, p. 4.

346



Noten

158 HTK  1950-1951, Bijl. 1717, nr. 3, Verslag, p. 1-2.
159 H TK  1950-1951, Bijl. 2175, Verslag der Algemene Rekenkamer betreffende haar 

werkzaamheden in het jaar 1950, nr. 2, Verslag, p. 8.
160 HTK  1951-1952, p. 2304.
161 HTK  1947-1948, Bijl. 890, Overeenkomst tot economische samenwerking tussen de 

Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Verenigde Staten van 
Amerika, nr. 1.

162 H T K  1948-1949, Bijl. 1171, Goedkeuring van het op 16 October 1948 te Parijs 
ondertekende verdrag inzake intra-Europese betalingen en compensaties, nr. 3, MvT, p. 
16.

163 HTK  1948-1949, Bijl. 1333, Nota inzake de besteding van een gedeelte van het saldo van 
de speciale rekening bij De Nederlandsche Bank, nr. 1, p. 2.

164 Derde Verslag van de Nederlandse Regering aangaande de werking van het Europese 
H e rs te lp ro g ra m m a . Behandelende de periode Januari tot en met Maart 1949  ('s- 
Gravenhage 1949) p. 9-10.

165 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen REA, doos nr. 571,26 jan. 1949.
166 HTK  1948-1949, Bijl. 1333, nr. 1, p. 2.
167 HTK  1949-1950, Bijl. 1333, nr. 2, p. 3-4.
168 H TK  1950-1951, Bijl. 2028, Wijziging tiende hoofdstuk der Rijksbegroting, dienstjaar 

1950, nr. 3, MvT, p. 3-5.
169 Ibidem .
170 HTK  1950-1951, Bijl. 1333, nr. 4, p. 7. Zie ook Economische Zaken, p.429 e.v.
171 Tiende Verslag van de Nederlandse Regering aangaande de werking van het Europese 

Herstel Programma. Behandelend de periode October tot en met December 1950  ('s- 
Gravenhage 1950) p. 50. Dit gold later voor nog meer projekten.

172 Voor een overzicht van de gefinancierde projecten, vgl: Zeventiende Verslag van de 
Nederlandse R egering inzake het Economisch Hulpprogramma. Behandelende de pe
riode October tot en met December 1952 ('s-Gravenhage 1953) p. 28-29. (Zie ook hoofd
stuk Landbouw, p.171-173

173 H T K  1949-1950, Bijl. 1482, Wijziging wet van 18 Dec. 1947 tot aanwijzing van de 
middelen tot dekking van de uitgaven, begrepen in de Rijksbegroting dienstjaar 1948, nr. 
5, VV, p. 2.

174 HTK  1948-1949, Bijl. 1202, Nota inzake de deviezenpositie, nr. 3, Verslag der Commissie 
voor de Handelspolitiek, p. 17. HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, nr. 4, W ,  p. 14.

175 HTK  1949-1950, Bijl. 1482, nr. 6, p. 2.
176 Ibidem .
177 Ibidem .
178 H TK  1949-1950, p. 1401-1402.
179 Ibidem, p. 1402.
180 Ibidem .
181 Ibidem, p. 1395.
182 Ibidem, p. 1403.
183 Ibidem, p. 389.
184 Ibidem .
185 Ibidem, p. 1415.
186 Ibidem .
187 Ibidem .
188 Ibidem .
189 Ibidem, p. 461.
190 Ibidem, p. 481.
191 Ibidem, p. 1424.

347



Hoofdstuk III Lieftincks financiële politiek

192 HTK  1949-1950, Bijl. 1592, Besteding van de tegenwaarde van op grond van het European 
Recovery Program (ERP) verkregen schenkingen, nr. 1, Verslag der Commissie voor de 
Handelspolitiek, p. 1.

193 Ibidem .
194 H TK  1949-1950, p. 1762.
195 Ibidem .
196 Ibidem, p. 1764.
197 Ibidem, p. 1766.
198 Ibidem, p. 1767.
199 Ibidem .
200 Ibidem, p. 1769.
201 Ibidem .
202 HEK  1949-1950, p. 290.
203 Ibidem, p. 291.
204 Ibidem, p. 294.
205 Ibidem, p. 306, vgl. hoofdstuk Economische Zaken, p.462
206 Ibidem .
207 Ibidem .
208 Ibidem, p. 319.
209 Ibidem .
210 H EK  1948-1949, p. 182.
211 Ibidetn, p. 215-216.
212 Verslag van de Nederlandsche Bank N V  over het boekjaar 1948 (Amsterdam 1949) p. 34.
213 H TK  1950-1951, Bijl. A, 1900, Nota betreffende de toestand van 's-Rijks financiën, p. 43.
214 HTK  1951-1952, Bijl. A, 2300, Nota betreffende de toestand van 's-Rijks financiën, p. 43.
215 C.A. van den Beid, Conjunctuurpolitiek in en om de jaren vijftig (’s-Gravenhage 1963) p. 

37.
216 J.L. van Zanden en R.T. Griffiths, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e 

eeuw (Utrecht 1989) p. 237.
217 De Volkskrant, 21 sept. 1949.
218 F. Hartog, 'De Nederlandse concurrentiepositie op de West-Europese en Noord- 

Amerikaanse invoermarkten', De Economist 102 (1954) p. 357.
219 HTK  1948-1949, Bijl. 1251, Belastingherziening 1949. Wijziging van de onder

nemingsbelasting, nr. 3, MvT, p. 3. Een schatting van de financiële consequenties kon 
moeilijk worden gegeven. Nadat de belastingherziening 1949 fundamenteel was herzien 
ten gevolge van de devaluatie schatte Lieftinck de vermindering van de belasting
opbrengst voor 1950 op ƒ170 miljoen; voor 1951 op ƒ165 miljoen en voor 1952 op ƒ150 miljoen, 
vgl. HTK  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 8, MvA, p. 31.

220 HTK 1948-1949, Bijl. 1251, nr. 3, MvT, p. 4.
221 F.M. Eggermont e.a., Rechtskundige Encyclopaedie voor iedereen II (Zeist z.j.) p. 126.
222 P.J. Oud, Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940  dl.

4 (Assen 1949) p. 171.
223 HTK  1948-1949, p. 1336.
224 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen REA, doosnr. 571,18 mei 1949.
225 H T K  1949-1950, Bijl. 1328, Verhoging van het bijzonder invoerrecht op benzine - 

Wijziging van de motorrijtuigenbelastingwet, nr. 7, MvA, p. 10.
226 Ib id em .
227 HTK  1949-1950, p. 1471.
228 Ibidem, p. 1473.
229 Ibidem, p. 1488.
230 Ibidem, p. 1494.
231 Ibidem, p. 1500.

348



Noten

232 Stbl. 1914, nr. 563, Wet van den 19den December 1914, tot heffing eener 
inkomstenbelasting, p. 4.

233 H.J. Hofstra, 'Het nieuwe fiscale winstbegrip', De Naamlooze Vennootschap 27 (1949) p.
63.

234 H TK  1939-1940, Bijl. 239, wetsontwerp winstbelasting.
235 Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1940, nr. 83, Besluit van 

den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën inzake het heffen van een 
winstbelasting, en tot afschaffing van de dividend- en tantièmebelasting.

236 Hofstra, 'Het nieuwe fiscale winstbegrip', p. 64.
237 H TK  1946-1947, p. 1415.
238 HTK  1948-1949, Bijl. 1251, nr. 2, Ontwerp van wet, art. 6.
239 De boekwaarde is het verschil tussen de aanschafwaarde en de gepleegde afschrijving.
240 J. Takken ed., Beslissingen in belastingzaken. Verzameling van rechtelijke en admini

stratieve beslissingen, dl. 21 (Amsterdam 1948) p. 710.
241 J.A. Fray, 'Belastingherziening in 1949', VJeekblad der Belastingen 78 (1949) p. 227.
242 Hofstra, 'Het nieuwe fiscale winstbegrip’, p. 61.
243 Ibidem .
244 Hofstra, 'Bedrijfsbalans en Belastingbalans’, Weekblad der Belastingen 69 (1940) p. 

109.
245 HTK  1949-1950, p. 1626.
246 Ibidem, p. 1613.
247 H TK  1949-1950. Bijl. 1251, nr. 17 II.
248 H TK  1949-1950, p. 1663.
249 Ibidem .
250 Ibidem, p. 1664.
251 Ibidem, p. 1667.
252 H TK  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 13, Verslag, p. 49.
253 Ibidem, nr. 21 III.
254 HTK  1949-1950, p. 1665.
255 HTK 1949-1950, Bijl. 1251, nr. 24.
256 HTK  1949-1950, p. 1690.
257 ARA, inv. nr. 20205, Notulen REA, doosnr. 571, 31 aug. 1949. De Joekes-gulden gaf 

compensatie voor de stijging van de kosten van levensonderhoud als gevolg van de 
subsidievermindering, vgl. hoofdstuk Sociale Zaken, p. 557 e.v.

258 H TK  1948-1949, Bijl. 1251, nr. 3, MvT, p. 5.
259 Ibidem, p. 6.
260 H TK  1946-1947, p. 1457.
261 H TK  1946-1947, Bijl. 231, Wet belastingherziening 1947, nr. 20 III. Vgl. H TK  1946-1947, 

p. 1458.
262 H TK  1946-1947, p. 1458-1459.
263 H TK  1948-1949, p. 218.
264 H TK  1948-1949, Bijl. 1251, nr. 6, VV, p. 18.
265 Besluit inzake het heffen van een winstbelasting, en tot afschaffing van de dividend-en 

tantièmebelasting, art. 7, p. 259.
266 H TK  1949-1950, p. 3.
267 ARA, inv. nr. 20205, Notulen REA, doosnr. 571,6 okt. 1949.
268 ARA, inv. nr. 20205, Notulen MR, doosnr. 393,10 okt. 1949.
269 Ibidem, 17 okt. 1949.
270 H T K  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 7, Nadere mededelingen inzake de aanhangige 

belastingontwerpen, p. 27. De ondernemingsbelasting naar de grondslag bedrijfsopbrengst 
werd nog geheven over de boekjaren 1948 en 1949. Over 1949 werd een lager tarief 
vastgesteld namelijk het vermenigvuldigingscijfer (in de regel 2,4) verminderd met 1. 
Ter compensatie werd de vennootschapsbelasting verhoogd van 3 3 ^ 3  naar 36%. Met

349



Hoofdstuk n i Lieftincks financiële politiek

ingang van het belastingjaar 1950 werd de ondernemingsbelasting in haar geheel 
afgeschaft onder een gelijktijdige verhoging van de vennootschapsbelasting van 36 naar 
40%. Vgl. Ibidem, nr. 8, MvA, p. 29. Volgens de instructie Ondernemingsbelasting 
vastgesteld door de waarnemend secretaris-generaal van het departement van Finan
ciën, werd onder lichamen verstaan: de aan de ondernemingsbelasting onderworpen 
rechtspersonen, commanditaire vennootschappen op aandelen, verenigingen zonder 
rechtspersoonlijk-heid en bedrijven van openbare lichamen, vgl. Van den Tempel, Be
sluit op de ondernemingsbelasting 1942, p. 97.

271 H T K  1949-1950, Bijl. A, 1400, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950, Nota betreffende 
de toestand van 's Rijks financiën, p. 26. Van nu af aan werd gesproken over het 
wetsontwerp belastingherziening 1950.

272 Ibidem .
273 HTK  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 8, MvA, p. 34.
274 Ibidem, nr. 13, Verslag, p. 51.
275 Ibidem, p. 52.
276 H TK  1949-1950, p. 1608.
277 HTK  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 8, MvA, p. 31.
278 H TK  1949-1950, p. 1620.
279 Ibidem, p. 1612.
280 Ibidem, p. 1616.
281 HTK  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 21 V, Amendementen van de heer Lucas c.s.
282 HTK  1949-1950, p. 1618.
283 Ibidem, p. 1619.
284 Ibidem, p. 1625.
285 H TK  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 16 II-III.
286 HTK  1949-1950, p. 1629.
287 Ibidem, p. 1647.
288 H TK  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 22.
289 H TK  1949-1950, p. 1737.
290 Vgl. ook: J.M.M.J. Clerx, ’De afschaffing van de ondernemingsbelasting’, Maandblad 

Belastingbeschouwingen 60(1991) p. 189-195.
291 Geciteerd in: J.J. de Klerck, ’De ondernemingsbelasting 1942' in: P.J.A. Adriani ed., 

Fiscale ervaringen in bezettingstijd 1940-1945 (Amsterdam 1946) p. 356.
292 A.J. van den Tempel, Besluit op de ondernemingsbelasting 1942, Nederlandsche 

Staatswetten Editie Schuurmans en Jordens, nr. 138 (Zwolle 1949) p. 32.
293 De Klerck, 'De ondernemingsbelasting 1942', p. 366. In 1929 werd de gemeentelijke 

inkomstenbelasting met een opcentenregeling vervangen door een door het Rijk geheven 
inkomstenbelasting ten behoeve van gemeenten onder de naam gemeentefondsbelasting. 
De opbrengst werd gestort in het Gemeentefonds waaruit gemeenten op grond van 
bepaalde maatstaven uitkeringen ontvingen, vgl. B. van der Hand, Het financierings- 
gedrag der getneenten (Alphen aan den Rijn 1961) p. 35.

294 M.J. Prinsen, 'Besluit op de Ondernemingsbelasting 1942', Weekblad der Belastingen 71 
(1942) p. 218.

295 H.J. Hofstra, 'De Ondernemingsbelasting' in: P.J.A. Adriani ed., Fiscale ervaringen in 
bezettingstijd 1940-1945 (Amsterdam 1946) p. 381.

296 Ibidem, p. 383.
297 Ibidem, p. 385.
298 Bogaarts, Kabinet-Beel, band B, p. 995.
299 HTK  1948-1949, Bijl. 1251, Belastingherziening 1949. Wijziging van de ondernemings

belasting, nr. 5, MvT, p. 12.
300 Ibidem .
301 HTK  1948-1949, Bijl. 1251, nr. 6, W , p. 24.
302 Ibidem, p. 25.

350



Noten

303 H T K  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 7, Nadere mededelingen inzake de aanhangige 
belastingontwerpen, p. 27.

304 HTK  1949-1950, p. 1612. Voor het standpunt van de PvdA vgl. H.J. Hofstra, 'Afschaffing 
van de Ondernemingsbelasting', Socialisme en Democratie 7 (1950) p. 215-227, 315-324.

305 Hofstra, ’De Ondernemingsbelasting', p. 315.
306 H TK  1949-1950, p. 1613.
307 Ibidem, p. 1611.
308 Ibidem, p. 1613.
309 Ibidem, p. 1611.
310 Ibidem, p. 1614.
311 Ibidem, p. 1615.
312 Ibidem, p. 1634.
313 Ibidem, p. 1636.
314 Ibidem, p. 1619.
315 Ibidem, p. 1627.
316 H TK  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 8, MvA, p. 30.
317 H TK  1949-1950, p. 1638.
318 Ibidem, p. 1639.
319 Ibidem, p. 1637.
320 Ibidem, p. 1640.
321 Ibidem .
322 Ibidem, p. 1644.
323 Ibidem .
324 Ibidem .
325 Ibidem .
326 Ibidem .
327 Ibidem, p. 1645.
328 HTK  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 20-11.
329 Vlg. noot 301.
330 H TK  1949-1950, p. 1745.
331 Ibidem, p. 1746.
332 Ibidem, p. 1756.
333 Ibidem, p. 1757.
334 H TK  1949-1950, Bijl. 1251, nr. 26, Motie van Orde van de heer Hofstra c.s. Het lag in de 

bedoeling de subsidiepolitiek op levensmiddelen op 1 juli 1950 te beëindigen.
335 HTK  1949-1950, p. 1829.
336 Ibidem, p. 1830.
337 Ibidem .
338 Ibidem, p. 1832.
339 HEK  1950-1951, p. 50.
340 Ibidem, p. 51.
341 Ibidem, p. 52.
342 Ibidem, p. 61.
343 Ibidem, p. 65. Deze ontboezeming klonk merkwaardig in het licht van een verdere 

verhoging van de ondernemingsbelasting, die Lieftinck begin 1948 voorstelde. Na de 
aanvaarding van het gewijzigde ontwerp op de ondernemingsbelasting dat op 6 juni 1947 
werd vastgesteld, diende Lieftinck op 22 mei 1948 een wetsvoorstel in tot verhoging van 
enkele belastingen (HTK  1947-1948, Bijl. 839, Verhoging van de opbrengst van enkele 
belastingen). Daarin was vervat een verdere verhoging van de ondernemingsbelasting 
met 40% van het samengestelde grondbedrag. Deze extra middelen (ƒ85 min in totaal 
over een periode van twee jaar, waarvan ƒ26 min via de ondernemingsbelasting), waren 
nodig ter compensatie van extra uitgaven voor landbouwers werkzaam op 'lichte' 
gronden (zandgrond). De vastgestelde landbouwpijzen over 1947 en 1948 bleken immers

351



Hoofdstuk Hl Lieftincks financiële politiek

niet toereikend om deze landbouwers bestaanszekerheid te bieden. Lieftinck achtte toen 
een verdere verhoging van de ondernemingsbelasting wel gerechtvaardigd, omdat voor 
extra steun aan deze sector van het bedrijfsleven 'een speciale bijdrage van de in 
gunstiger omstandigheden verkerende ondernemingen wordt gevraagd'. (HTK 1947-1948, 
Bijl. 839, nr. 3, MvT, p. 4). Dit voorstel stuitte op heftig verzet van KVP, ARP, CHU en 
VVD. Deze leden hadden al in 1947 ernstige kritiek geuit op de 'Wijziging van het 
Besluit op de Ondernemingsbelasting', waarbij zij op afschaffing aandrongen. Het is dan 
ook wel merkwaardig, dat juist deze belasting werd uitgekozen om door een verhoging 
daarvan bij te dragen tot de dekking van de in het ontwerp bedoelde uitgaven. (H TK  
1947-1948, Bijl. 839), nr. 4, W ,  p. 8). Minister van Financiën ad interim Drees, trok 
vervolgens dit onderdeel van de belastingverhoging weer in, nadat overleg in Benelux- 
verband over de structuur en hoogte van de directe belastingen hem ervan had overtuigd 
dat die verhoging niet opportuun was (HTK 1947-1948, Bijl. 839), nr. 5, MvA, p. 12). (Zie 
hoofdstuk Landbouw, paragraaf over het LEF)

344 Ibidem, p. 67.
345 HTK  1948-1949, Bijl. 1252, Wet op de Dividendbeperking 1949, nr. 3, MvT, p. 3.
346 Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1941 (Berlijn 1940) p. 

722.
347 Nederlandsche Staatscourant, 20 mei 1947, no. 95.
348 W. Schutte, 'Enige opmerkingen over het Wetsontwerp Dividendbelasting', De Naam- 

looze Vennootschap 27 (1949-1950) p. 75.
349 HTK  1948-1949, Bijl. 1252, nr. 3, MvT, p. 4.
350 Ibidem. Alle buitenlandse ondernemingen waren niet aan een beperking op hun 

dividenduitkering onderworpen.
351 Ibidem .
352 Ibidem, p. 5.
353 Ibidem .
354 HTK  1949-1950, Bijl. 1252, nr. 4, VV, p. 7.
355 Ibidem, nr. 5, MvA, p. 13.
356 Ibidem, nr. 6, Nota van Wijzigingen, p. 15.
357 Ibidem, nr. 5, MvA, p. 12.
358 HTK  1949-1950, p. 1549.
359 Ibidem .
360 Ibidem .
361 Ibidem, p. 1551.
362 HTK  1949-1950, Bijl. 1252, nr. 9.
363 Ibidem, p. 1561.
364 Ibidem .
365 Ibidem, p. 1551.
366 Ibidem, p. 1552.
367 H TK  1949-1950, Bijl. 1252, nr. 8.
368 HTK  1949-1950, p. 1557.
369 Ibidem, p. 1555.
370 HTK  1946-1947, Bijl. 231, nr. 3, Wet Belastingherziening 1947, MvT, p. 5.
371 HTK 1949-1950, p. 1562.
372 Ibidem, p. 1563.
373 Ibidem, p. 1564.
374 H TK  1949-1950, Bijl. 1758, nr. 3, Wet op de herkapitalisatie 1950, MvT, p. 2.
375 HTK  1949-1950, 1564.
376 Ibidem, p. 1566.
377 Ibidem .
378 Ibidem, p. 1574.
379 Ibidem .

352



Noten

380 H EK  1949-1950, p. 61.
381 Ibidem .
382 H.J. Hofstra, Socialistische belastingpolitiek (Amsterdam 1946) p. 204-205.
383 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950, Nota betreffende 

de toestand van 's Rijks financiën, p. 27.
384 C.W. de Vries, Schets eener Parlementaire geschiedenis van Nederland, dl. 2, 1891-1901 

(4e druk; 's-Gravenhage 1948) p. 23-39.
385 H.J. Hofstra, Inkomstenbelasting (Deventer 1975) p. 13.
386 A. Leder,Wet op de inkomstenbelasting 1964, Nederlandse Staatswetten. Editie Schuur

man en Jordens, nr. 54 (4e druk; Zwolle 1983) p. XV.
387 Ibidem .
388 HTK  1949-1950, Bijl. 1403, Verlaging van de inkomstenbelasting en loonbelasting, nr. 3, 

MvT, p. 13-14.
389 C.P. Tuk, Wet op de Omzetbelasting 1954, Nederlandse Staatswetten. Editie Schuurman 

en Jordens, nr. 112 (2e druk; Zwolle 1958) p. 5.
390 Ibidem .
391 C.P. Tuk, Wet op de Omzetbelasting 1954 (Deventer 1970) p. 43. Die verrekening vindt 

wel plaats in het huidige BTW-stelsel.
392 Tuk, Wet op de Omzetbelasting 1954 (Editie Schuurman en Jordens), p. 6.
393 HTK  1949-1950, Bijl. 1404, Verhoging en technische wijziging van de omzetbelasting, nr. 

3, MvT, p. 2.
394 HTK  1949-1950, Bijl. A 1400, Nota betreffende de toestand van ’s Rijks financiën, p. 26. 

Bij levering door de fabrikant aan particulieren gold een percentage van 8,5 in plaats 
van 6,5.

395 H TK  1949-1950, Bijl. 1404, nr. 3, MvT, p. 3.
396 Ibidem, nr. 4, Nota van wijzigingen, p. 5.
397 A.G.F. Lindeijer, Enkele facetten der Registratie- en Zegelwet (Amsterdam 1961) p. 13.
398 HTK  1949-1950, Bijl. 1405, Wijziging en aanvulling van de Registratiewet 1917, nr. 3, 

MvT, p. 2. Het kapitaalsrecht bedroeg 1/4%  over het geplaatste aandelenkapitaal dat 
niet was of binnen een bepaalde termijn werd volgestort. In de MvA bleek dat Lieftinck 
los van de beschouwingen over het registratierecht, alsnog besloten had het kapitaals
recht te verlagen van 2,5 naar 0,5% In de nota van wijziging beagumenteerde Lieftinck 
deze verlaging met het streven van de regering de industrialisatie ook fiscaal te 
stimuleren, (vgl. HTK  1949-1950, Bijl. 1405, nr. 4, Nota van wijzigingen, p. 8).

399 Ibidem, p. 3.
400 J.J. van Steenbergen, De Zegelwet 1917 (4e druk; Alphen aan den Rijn 1927) p. IX.
401 Lindeijer, Enkele facetten der Registratie- en Zegelwet, p. 86.
402 HTK  1949-1950, Bijl. 1406, Wijziging en aanvulling van de Zegelwet 1917, nr. 3, MvT, p. 

3.
403 A.C.J. de Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen (Bussum 1969) p. 65.
404 Mobilair is geen vreemde schrijfwijze voor meubilair. Het omvat de stoffering van een 

perceel en de rijtuigen van de belastingplichtige.
405 De Vries, Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland, p. 110-113.
406 Eggermont, Rechtskundige Encyclopaedie voor iedereen II, p. 83.
407 P.J.A. Adriani, J. van Hoorn jr, Het Belastingrecht. Zijn grondslagen en ontwikkeling dl. 

1 (2e druk; Amsterdam 1954) p. 377.
408 HTK  1949-1950, Bijl. 1407, Heffing opcenten op de personele belasting naar de grondslag 

huurwaarde en bijzondere bepaling voor wat betreft nieuwe woningen, nr. 3, MvT, p. 1.
409 J.J.M. Ramakers, 'Twee onder één kap. De huurprijs- en huurbeschermingsregeling in de 

Huurwet 1950', Politiek(e) Opstellen 7 (Nijmegen 1987) p. 93.
410 HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400, Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën, p. 27.
411 Ibidem .
412 HTK  1949-1950, Bijl. 1408, Wet op de personele belasting, nr. 2, Ontwerp van wet.

353



Hoofdstuk ni Lieftincks financiële politiek

413 HTK  1949-1950, Bijl. 1407, nr.4, Nota van wijzigingen; H TK  1949-1950, Bijl. 1408, nr. 4, 
Nota van wijzigingen.

414 HTK  1949-1950, Bijl. 1403, nr. 6, VV, p. 17.
415 H TK  1946-1947, p. 1416-1417.
416 H TK  1949-1950, Bijl. 1403, nr. 6, VV, p. 18.
417 Request Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Holland, Zuid-Holland, 

Noord-Brabant, Utrecht, Verlaging inkomstenbelasting en loonbelasting (wetsontwerp 
1403), aan de Leden van de Staten-Generaal,14 okt. 1949. (Archief Kamer van Koop
handel en Fabrieken Amsterdam)

418 HTK  1949-1950, Bijl. 1403, nr. 6, VV, p. 20.
419 Ibidem, p. 18.
420 Ibidem, p. 23.
421 Ibidem, p. 21.
422 HTK  1946-1947, p. 1417.
423 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000 I, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949, nr. 4, VV, p. 17.
424 Ibidem, nr. 8, MvA, p. 43.
425 HTK  1949-1950, Bijl. 1403, nr. 3, MvT, p. 13.
426 Ibidem, nr. 6, VV, p. 19.
427 Ibidem, p. 23.
428 ARA, inv. nr. 20205, Notulen MR, doosnr. 394,24 april 1950.
429 HTK  1949-1950, Bijl. 1407, nr. 5, Brief, houdende intrekking van het wetsontwerp.
430 HTK  1949-1950, Bijl. 1403, nr. 12, Nota van wijzigingen, letter C, art. 5.
431 Ibidem, nr. 7, MvA, p. 33.
432 Ibidem, p. 31.
433 HTK  1950-1951, Bijl. 1403, nr. 14, Verslag p. 66. Met een gezin van 4 kinderen, waarvan er 

twee de middelbare school volgden, betaalde iemand met een inkomen van ƒ6.000 eerst ƒ 
132,— aan schoolgeld. Volgens het voorstel werd dit ongeveer ƒ20,--. Bij een inkomen van 
ƒ9.000 werd voor twee kinderen eerst ƒ304 betaald en volgens het voorstel ƒ 56,—, vgl. 
HTK  1949-1950, p. 248. Het maximumbedrag aan schoolgeld voor het lager onderwijs lag 
bij ƒ12.000 inkomen en zou na de verlaging vermoedelijk bij ƒ24.000 inkomen worden 
betaald.

434 Ibidem, nr. 18, Brief van de Minister van Financiën, p. 87.
435 HTK  1949-1950, Bijl. 1403, nr. 7, MvA, p. 36.
436 Ibidem, p. 35.
437 Van Raalte, Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes, p. 294. Vgl. ARA, inv. nr. 

2.02.05, Notulen REA, doosnr. 572, 30 aug. 1950.
438 HTK  1950-1951, Bijl. 1403, nr. 14, Verslag, p. 63.
439 Ibidem, p. 65.
440 Ibidem, p. 67.
441 HTK 1950-1951, p. 194.
442 Ibidem .
443 Ibidem .
444 Ibidem, p. 195.
445 Ibidem, p. 196.
446 Ibidem .
447 Ibidem, p. 198.
448 Ibidem, p. 199.
449 Centraal Economisch Plan 1950 ('s-Gravenhage 1950) p. 42 en p. 52.
450 HEK  1949-1950, Bijl. A, 1400-X, Rijksbegroting voor Economische Zaken voor het 

dienstjaar 1950, MvA, p. 8.
451 HTK  1950-1951, p. 202.
452 Ibidem, p. 201.
453 Ibidem, p. 203.

354



Noten

454 Ibidem, p. 206.
455 Ibidem, p. 207.
456 Ibidem .
457 Ibidem .
458 Ibidem, p. 210.
459 Ibidem, p. 211.
460 Ibidem, p. 215.
461 Ibidem, p. 218.
462 Ibidem, p. 221 en 222.
463 HTK  1950-1951, p. 223.
464 HTK  1950-1951, Bijl. 1408, nr. 18, Brief van de Minister van Financiën, p. 87.
465 HTK  1950-1951, p. 224.
466 Ibidem .
467 Ibidem, p. 225.
468 Ibidem, p. 518.
469 Ibidem, p. 225.
470 Ibidem, p. 231.
471 Ibidem, p. 232.
472 Ibidem, p. 239.
473 Ibidem .
474 Ibidem .
475 Ibidem, p. 240.
476 Ibidem .
477 Ibidem, p. 241.
478 Ibidem, p. 246.
479 Ibidem, p. 247.
480 Ibidem, p. 249.
481 Ibidem .
482 H TK  1950-1951, Bijl. 1403, nr. 17, Amendement van de heer Hofstra c.s.
483 HTK 1950-1951, p. 254.
484 HTK  1950-1951, Bijl. 1403, nr. 21, Amendement van de heer Hofstra c.s.
485 Ibidem, nr. 19, Amendement van de heer Lucas
486 HTK  1950-1951, p. 257.
487 Request Kamers van Koophandel en Fabrieken, Bijlage I.
488 HTK 1950-1951, p. 255.
489 Ibidem, p. 256.
490 Ibidem .
491 Ibidem, p. 267. In het aanvankelijke amendement-Lucas bedroeg het korte progressie- 

tarief slechts 25% (in het Regeringsvoorstel 27,5%). Dit had tot gevolg dat iedereen met 
een inkomen hoger dan ƒ49.500 2,5% minder inkomstenbelasting betaalde.

492 Ibidem, p. 259.
493 Ibidem, p. 258
494 Ibidem, p. 262.
495 Ibidem .
496 Ibidem .
497 Ibidem .
498 Ibidem, p. 263.
499 Ibidem .
500 Ibidem .
501 Ibidem .
502 Ibidem .
503 Ibidem, p. 267.
504 Ibidem .

355



Hoofdstuk III Lieftincks financiële politiek

505 Ibidem, p. 268.
506 Ibidem .
507 Ibidem .
508 Ibidem .
509 Ibidem, p. 269.
510 Ibidem .
511 Ibidem, p. 270.
512 Ibidem, p. 273.
513 ARA, inv. nr. 20205, Notulen REA, doosnr. 572,25 okt. 1950.
514 Ibidem .
515 Ibidem, p. 274.
516 Ibidem, p. 275.
517 Ibidem .
518 Ibidem, p. 276.
519 Ibidem .
520 H TK  1950-1951, Bijl. 1403, nr. 26, Gewijzigd amendement van de heer Hofstra c.s. ter 

vervanging van dat, gedrukt onder nr. 17.
521 HTK  1950-1951, p. 278.
522 Ibidem, p. 279.
523 Ibidem .
524 Ibidem, p. 280.
525 Ibidem .
526 Ibidem, p. 281.
527 HTK  1950-1951, Bijl. 1403, nr. 28, Verslag van het nader overleg tussen de Commissie van 

Voorbereiding en de Minister van Financiën.
528 Ibidem, nr. 29, Vierde Nota van Wijzigingen, Toelichting.
529 HTK  1950-1951, Bijl. 1404, nr. 12, Vijfde Nota van Wijzigingen, Toelichting.
530 HTK  1950-1951, p. 291.
531 Ibidem, p. 294.
532 Ibidem, p. 300.
533 Ibidem .
534 Ibidem, p. 304.
535 Ibidem, p. 314.
536 Ibidem .
537 Ibidem, p. 370.
538 HTK 1950-1951, Bijl. 1404, nr. 14, Amendement van de heer C. van den Heuvel c.s.
539 HTK  1950-1951, p. 339.
540 Ibidem .
541 Ibidem, p. 370.
542 Ibidem .
543 Ibidem, p. 371.
544 Het Parool, 26 okt. 1950.
545 Het Vrije Volk, 28 okt. 1950.
546 Ibidem, 7 nov. 1950.
547 Ibidem .
548 Trouw, 4 nov. 1950.
549 Algemeen Handelsblad, 26 okt. 1950.
550 De Volkskrant, 3 nov. 1950.
551 Ibidem .
552 De Gelderlander, 26 okt. 1950.
553 De Leidsche Courant, 27  okt. 1950.
554 De Maasbode, 27 nov. 1950.
555 HTK  1950-1951, Bijl. A, 1900-1, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, nr. 4, W ,  p. 19.

356



Noten

556 HTK  1950-1951, p. 400.
557 Ibidem, p. 410.
558 Ibidem, p. 411.
559 Ibidem .
560 Ibidem, p. 442.
561 Ibidem, p. 473.
562 HEK  1950-1951, p. 249.
563 Ibidem .
564 A.F. de Savornin Lohman, Over het totstand komen eener wet. Werkwijze der Tweede 

Kamer ('s-Gravenhage 1909) p. 13.
565 H TK  1950-1951, p. 250.
566 Ibidem, p. 251.
567 Ibidem .
568 Ibidem, p. 250.
569 Ibidem, p. 260.
570 Ibidem, p. 267.
571 HTK  1950-1951, p. 1033.
572 Ibidem .
573 Ibidem, p. 272.
574 C.P.M. Romme, Katholieke politiek (Utrecht enAntwerpen 1954) p. 32.

357





HOOFDSTUK IV
ECONOMISCHE EXPANSIE DOOR LIBERALISATIE

J.M.M.J. Clerx 

Inleiding

Overheidsbemoeiing of particulier initiatief

Door de eeuwen heen hebben de overheden maatregelen getroffen om 
de welvaart van land en volk te beschermen of te vergroten. Dergelijke 
maatregelen noemen we economische politiek. De vraag welke econo
mische politiek in bepaalde omstandigheden het beste is, laat zich niet een
duidig beantwoorden. Veel hangt af van de gekozen doelstellingen. Zo koos 
Lodewijk XIV voor verregaande staatsinmenging (Colbertisme) om zich te 
verzekeren van voldoende financiële middelen voor een hegemoniale bui
tenlandse politiek. Of een andere economische politiek dan het Colbertisme 
betere resultaten had opgeleverd, blijft een onbeantwoorde vraag.

Gedurende het interbellum lieten de overheden zich in hun economi
sche politiek leiden door de zgn. klassieke school.1 De denkers uit deze 
school meenden dat de markt zelf, 'the invisible hand', door het vrije spel 
van vraag en aanbod voor evenwicht zou zorgen. In deze opvatting diende 
de overheid vrij baan te geven aan de economische subjecten en alles te 
vermijden wat tot een verstoring van het vrije verkeer zou kunnen leiden. 
Geen overheidsinmenging derhalve, maar maximalisatie van de welvaart 
door de werking van het marktmechanisme, hetgeen onder meer open 
grenzen veronderstelde en vaste wisselkoersen, veelal in goud uitgedrukt.

De crisis van 1929 bracht een kentering in het denken over de rol van de 
overheid in het economische leven. De beurskrach van 1929 vormde de in
leiding van een forse daling van de wereldhandel hetgeen met enige ver
traging in 1931 leidde tot een daling van de economische groei van Neder
land met bijna 3%. De reactie van het derde kabinet-Ruys de Beerenbrouck 
(1929-1933) was nog geheel in de geest van de klassieke leer en bestond uit 
bezuinigingen en belastingverhogingen. Er was derhalve sprake van een 
pro-cyclisch beleid, dat de recessie eerder verdiepte dan afvlakte.

In 1933 besloot het kabinet tot een bescheiden koerswijziging. In dat jaar 
mislukte de Londense wereldconferentie over de bestrijding van de crisis 
waarmee de hoop op een internationale aanpak van de problemen ver
dween. De Nederlandse reactie bestond uit een versterkt protectionisme 
door contingentering van de invoer en verhoging van de tarieven. Maar 
aan de gouden standaard werd tot september 1936 vastgehouden. In het 
binnenland werd een deflatiepolitiek gevoerd gericht op prijs- en kostenda

359



Hoofdstuk IV Economische expansie door liberalisatie

ling teneinde het Nederlandse produkt weer concurrerend te maken. 
Tegelijkertijd werden maatregelen genomen om noodlijdende bedrijven te 
steunen. Gemeenschappelijk kenmerk van deze steunmaatregelen was dat 
het initiatief aan het bedrijfsleven gelaten werd. Te denken valt hierbij aan 
de Ondernemersovereenkomstenwet uit 1935 en de Vestigingswet kleinbe
drijf uit 1937. Deze maatregelen van de overheid werden voorbereid door 
het departement van Economische Zaken dat in 1931 werd opgericht mede 
als uitvloeisel van het veranderde denken over de rol van de overheid in 
het economische leven.

P.E. De Hen noemt een aantal oorzaken voor de langdurige passiviteit 
van de overheid.2 Politiek en bedrijfsleven streefden naar een vrije, onder
nemingsgewijze produktie en distributie, deels bij wijze van reactie op de 
frustrerende ervaringen met de diepingrijpende overheidsinterventies ge
durende de Eerste Wereldoorlog. Voorts was het ambtelijk apparaat dat tij
dens de Eerste Wereldoorlog was opgezet om produktie en distributie te re
guleren, direct na de oorlog weer snel afgebroken. Het ambtelijk apparaat 
voor een actieve economische politiek ontbrak derhalve. Bovendien had 
Nederland vanouds de neiging om de economische en de handelspolitiek 
van Groot-Brittannië te volgen, waar in de jaren twintig de conservatieven 
aan het bewind waren. Voor de conservatieven was 'free enterprise' een 
voorwaarde voor vrijheid en welvaart en staatsinterventie een socialisti
sche aberratie.

Noodgedwongen ging de overheid uiteindelijk over tot een actieve eco
nomische politiek, in het bijzonder na de devaluatie van september 1936. 
Dit geschiedde meer vanuit een pragmatische benadering dan uit econo- 
misch-ideologische overtuiging, maar de indruk ontstond toch ook, dat de 
regering de smaak van het ordenen te pakken kreeg. De schaarste als gevolg 
van de Tweede Wereldoorlog dwong de overheid vervolgens tot een heel 
vergaande bemoeienis met het economisch leven, welke ook na de oorlog 
nog een tijdlang noodgedwongen voortgezet werd. Naarmate er verrui
ming optrad in de goederenvoorziening en het economisch herstel vor
derde, ontstond bij het bedrijfsleven een sterker verlangen naar vrijheid 
van handelen. Tijdens de zittingsperioden van de kabinetten-Beel en Drees- 
Van Schaik werd in het parlement vaak gediscussieerd over de vraag of en 
in hoeverre de overheid in de economische ontwikkeling mocht of moest 
ingrijpen. Sterker nog: dit probleem vormde de rode draad in alle discussies 
over economische thema's. De meningsverschillen tussen vooral de PvdA 
en de KVP liepen zo hoog op dat fractievoorzitter M. van der Goes van 
Naters (PvdA) tijdens de algemene beschouwingen in 1949 met een kabi
netscrisis dreigde als het kabinet niet planmatiger optrad in zijn economi
sche politiek.

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Een dergelijke, sterk ideologisch bepaalde discussie werd ook gevoerd over 
het wetsontwerp op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). Dit 
wetsontwerp beoogde publiekrechtelijke bedrijfsorganen in het leven te
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roepen waarin werkgevers en werknemers zouden samenwerken. Deze or
ganen zouden verordenende bevoegdheden krijgen waarmee ze hun eigen 
aangelegenheden konden regelen.

G. Groen van Prinsterer had al in 1848 de aanzet gegeven tot het denken 
over de bedrijfsorganisatie in Nederland, hetgeen door A. Kuyper in 1874 
nader werd uitgewerkt.3 Volgens Kuyper moest er een organisch georde- 
nende samenleving ontstaan die niet van staatswege werd opgelegd, maar 
in het vrije leven zou ontstaan door gewoonte en onderlinge afspraken, 
waarna de staat een en ander een wettelijke basis zou geven. Bij gelegenheid 
van de inwijding van de Vrije Universiteit te Amsterdam in 1880 formu
leerde Kuyper het begrip soevereiniteit in eigen kring en de positie van de 
verschillende maatschappelijke organen, in zijn terminologie 'kringen' ge
naam d.4 Het gezin, maar ook het bedrijfsleven en de staat vormden soe
vereine 'kringen', onderworpen aan Gods almacht en hun gezag recht
streeks ontlenend aan diezelfde almacht. Tussen deze kringen bestond geen 
rangorde, want zij waren nevengeschikt in soevereiniteit. De staat mocht 
geen inbreuk maken op deze van God gegeven soevereiniteit in eigen 
kring.

Voor de PvdA was een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aanvanke
lijk weinig interessant omdat haar politiek gericht was op socialisatie van 
het bedrijfsleven. Eerst in de jaren dertig werd de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie in deze kring min of meer aanvaard als een stap op de weg 
naar socialisatie. Wanneer de inrichting van de bedrijfsorganen zo zou zijn 
dat de overheid daarin een doorslaggevende invloed had, dan kon de over
heid het beleid van de bedrijfsorganen wezenlijk beïnvloeden. Een derge
lijke bedrijfsorganisatie kon met recht als een vorm van, of een voorloper 
op de beoogde socialisatie aangemerkt worden. De PvdA zag immers als 
hoofdtaak voor de PBO de uitvoering van de door regering en parlement 
gegeven algemene richtlijnen van het sociaal-economisch beleid.

De katholieken zagen in de bedrijfsorganisatie een natuurrechtelijke be
langengemeenschap. Ondernemers en werknemers werkzaam in een be
paalde bedrijfstak, hadden een gemeenschappelijk doel en leverden een bij
drage aan de realisering van de gemeenschappelijke welvaart. In zijn boek 
Beginselen der economische bedrijfsorganisatie uit 1921, stelde J.A. Veraart, 
de gezaghebbende pleitbezorger van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa
tie, dat elk onderdeel van de samenleving dienstbaar moest worden ge
maakt aan het geheel van de maatschappij, zonder dat elk deel zijn indivi
dualiteit verloor.5 Daarmee borduurde Veraart voort op de pauselijke ency
cliek Rerum Novarum  uit 1891, waarin de gedachte van een organische 
samenwerking van werkgevers en werknemers was neergelegd.

In de pauselijke encycliek Quadragesimo Anno uit 1931 werd het subsi
diariteitsbeginsel geformuleerd dat als richtsnoer moest dienen bij de afba
kening van de bevoegdheden van staat, lagere overheden, maatschappelijke 
organen, bedrijfsleven en gezin. Voor het economisch leven en de econo
mische politiek betekende toepassing van het subsidiariteitsbeginsel dat de 
vrijheid voorop stond en regelgeving van overheidswege slechts aanvaard
baar was indien een overwegend maatschappelijk belang dit vorderde.
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Bedrijfstakken waren ledematen van een geheel, met eigen taken en be
voegdheden en alleen in zoverre de bedrijven niet voor hun taak berekend 
waren, was er een taak voor de overheid weggelegd.

De liberalen waren voorstander van ordening door het bedrijfsleven zelf. 
Ze toonden zich evenals de PvdA voorstander van functionele decentralisa
tie. Functionele decentralisatie is dan ook geen beginsel maar slechts een or
ganisatiem ethode.6 De liberalen waren van mening dat met behulp van 
deze organisatiemethode de overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven 
kon worden verminderd of tenminste beperkt. Immers, het bedrijfsleven 
kon dan zijn eigen belangen behartigen, waardoor de besluitvorming dich
ter bij de bron en derhalve beter gemotiveerd tot stand zou komen.

In de discussies over het wetsontwerp op de PBO hielden de VVD, ARP 
en CHU vanuit verschillende ideologische benaderingen gezamenlijk een 
pleidooi voor een geringe overheidsinvloed op de publiekrechtelijke orga
nen. De KVP daarentegen stelde conform het subsidiariteitsbeginsel, be
sluitvorming door de bedrijfsorganen zelf voorop, maar wenste wel dat bij 
die besluitvorming rekening werd gehouden met het algemeen welzijn. De 
PvdA wilde de overheid een dominante plaats geven binnen de PBO. Enkel 
langs die weg kon het algemeen belang veilig gesteld worden en de PBO 
dienstbaar gemaakt worden aan de centrale sturing van overheidswege. 
Zonder voldoende overheidsinvloed dreigde het gevaar van corporatisme 
en eenzijdige bevoordeling van de bedrijfsgenoten ten koste van de ge
meenschap.

Industrialisatie als economisch panacee

De industrialisatiepolitiek kan als de hoeksteen van de economische poli
tiek van het kabinet-Drees-Van Schaik worden beschouwd. Via de indu
strialisatiepolitiek wilde het kabinet het tekort op de lopende rekening van 
de betalingsbalans opheffen en tevens werk verschaffen aan de groeiende 
arbeidsreserve. In het verlengde van de industrialisatiepolitiek lag derhalve 
het streven naar vergroting van de export.

De noodzaak van een industrialisatiepolitiek, ter verbetering van onze 
positie op de wereldmarkt, kan worden geïllustreerd aan de hand van de cij
fers van de lopende rekening over 1946 en 1947. Het saldo op de lopende re
kening van een betalingsbalans geeft het verschil aan tussen de in- en uit
gaande geldstroom in een land met het buitenland, als gevolg van het goe
deren- diensten- en kapitaalopbrengstenverkeer (rente, dividend, e.d.).

TABEL 1

Saldo lopende rekening 
op kasbasis (miljoen gids.)

1946 -1375
1947 -1651

Bron: M. van Nieuwkerk en R.P. Sparling, De betalingsbalans van Nederland: Methoden, 
begrippen en gegevens (1946-1985). Monetaire Monografieën nr. 7. (Deventer 1987) p. 
81.
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Oorzaak van het grote tekort op de lopende rekening van de betalingsba
lans was primair de grote importbehoefte voor het herstel van zowel de 
menselijke produktiefactor als het industrieel apparaat, terwijl de export 
maar moeizaam op gang kwam onder meer door de grote binnenlandse be
hoefte. Voorts droogde de deviezenstroom vanuit Nederlands-Indië op, 
omdat het produktieapparaat in dit land grotendeels uitgeschakeld was. 
Tevens vormde het wegvallen van Duitsland als handelspartner een belan
grijke belasting voor de Nederlandse betalingsbalanspositie. Voor de oorlog 
was de Nederlandse handel immers in overwegende mate op dit land ge
richt.

Opzet van de industrialisatiepolitiek was nieuwe basisindustrieën (b.v. 
chemie, staal) in Nederland te stichten waarvan een inktvlekwerking 
mocht worden verwacht voor wat betreft de vestiging van andere bedrij
ven. Het bestaande industriële apparaat was vooral gericht op de produktie 
van consumptiegoederen. Het lag voor de hand dat nu de industrialisatie 
gericht werd op de produktie van investeringsgoederen. In herstellend 
Europa bestond een enorme behoefte aan dergelijke goederen, terwijl de 
vraag naar goederen van eerste levensbehoeften bij een stijgend inkomen 
inelastisch werd en derhalve relatief weinig zou stijgen.

Ook de sterke aanwas van de bevolking noodzaakte tot een industrialisa
tiepolitiek. De bevolkingsgroei verliep in een belangrijk sneller tempo dan 
in de andere landen van West- en Noord-Europa. Dit blijkt uit de cijfers 
over de aanwas van de bevolking tussen 1900 en 1948 in een aantal landen.

Tabel 2
Totale bevolking Toeneming sedert

1900 1948 1900

Nederland 5.104.000 9.793.000 92%
België 6.694.000 8.557.000 28%
Luxemburg 236.000 292.000 24%
Frankrijk 38.451.000 40.800.000 6%
Zwitserland 3.315.000 4.609.000 39%
Groot-Brittannië 37.000.000 50.033.000 35%
Noorwegen 2.221.000 3.181.000 43%
Zweden 5.136.000 6.883.000 34%
Denemarken 2.450.000 4.190.000 71%
Bron: Vijfde Verslag van de Nederlandse Regering aangaande de werking van het Europese

Herstelprogramma behandelende de periode Juli tot en met September 1949  ( ’s- 
Gravenhage 1949) p. 76.

Nederland kende het hoogste geboortecijfer en het laagste sterftecijfer van 
de in tabel 2 genoemde landen.

Nederland had er gegeven het grote betalingsbalanstekort en het groei
ende arbeidsaanbod alle belang bij de industrialisatie op te voeren. J.R.M. 
van den Brink voerde daartoe geen gerichte industrialisatiepolitiek, maar 
bevorderde de investeringen van het bedrijfsleven door een voorwaarden-
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scheppend beleid. Dit kwam het kabinet op scherpe kritiek te staan van de 
PvdA, die sterk aandrong op een veel actievere rol van de overheid in het 
industrialisatieprogramma. De andere grote politieke partijen konden zich 
in grote lijnen verenigen met het industrialisatiebeleid van het kabinet. De 
discussies in het parlement concentreerden zich ook nu weer op de rol van 
de overheid in het industrialisatiebeleid.

De ruimte om het industrialisatieprogramma te financieren werd vooral 
gevonden in de Marshall-hulp, die Nederland in staat stelde grondstoffen 
en halffabrikaten in de Verenigde Staten aan te schaffen met behulp van de 
verkregen dollars. Eind 1952 zou de Marshall-hulp aflopen en moest de eer
ste fase van de industrialisatie zijn voltooid. Het vervolgprogramma op de 
industrialisatie kon dan mede worden gefinancierd uit de revenuen van de 
eerste industrialisatiefase.

Industrialisatie door liberalisatie

Het kabinet beschouwde de liberalisatie van het handels- en betalings
verkeer als voorwaarde voor het welslagen van het industrialisatiepro
gramma. Het gebonden handels- en betalingsverkeer beperkte de mogelijk
heden om de groeiende stroom industriële produkten in het buitenland af 
te zetten. De binnenlandse markt was daarvoor te klein. Daarnaast had 
Nederland als handelsnatie een overwegend belang bij vrijmaking van het 
internationale verkeer. De vrijmaking van de handel van allerlei belem
meringen kon dan ook met recht als een levensvoorwaarde voor Neder
land worden beschouwd.

Daarom opende het kabinet de aanval op de kwantitatieve beperkingen 
op de import van goederen. Deze restricties waren een uitvloeisel van de 
naoorlogse economische problemen. Een onbelemmerde import van goede
ren zou op dat moment nog desastreuze gevolgen hebben gehad voor de 
beperkte deviezenreserves van de landen. De afbraak van deze kwantitatie
ve restricties, ook wel horizontale liberalisatie genaamd, werd sterk ge
stimuleerd door de Marshall-hulp. Aan deze hulpverlening verbonden de 
Verenigde Staten de voorwaarde dat de handel bevrijd zou worden van 
kwantitatieve restricties. Bovenop de kwantitatieve restricties hanteerden 
vele landen ook nog hoge invoertarieven, waardoor de afbraak van alleen 
de kwantitatieve beperkingen nog niet leidde tot onbelemmerde handelsbe
trekkingen.

Nederland hanteerde evenals zijn Benelux-partners wèl lage invoerta
rieven zodat vergaande horizontale liberalisatie dit land in een nadelige po
sitie bracht ten opzichte van landen met hoge importtarieven. Via het plan- 
Stikker (1950) nam Nederland het initiatief tot verticale liberalisatie waarbij 
alle handelsbelemmeringen inclusief de tarieven, in samenhang konden 
worden aangepakt.

Het streven naar een vrij handelsverkeer als voorwaarde voor de indu
strialisatiepolitiek, vormde een centrale doelstelling van het economische 
beleid van het kabinet, hetgeen met zoveel woorden in het regeerakkoord 
was vastgelegd. Des te opmerkelijker was het dat het parlement weinig aan-
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dacht schonk aan de liberalisatiepolitiek. Blijkbaar bestond hierover in het 
parlement een onuitgesproken consensus. Eerder had het parlement door 
de aanvaarding van de overeenkomst van Bretton Woods en het GATT- 
verdrag principieel ingestemd met de liberalisatiepolitiek. Deze overeen
komsten kenden immers bepalingen die de landen verplichtten te streven 
naar een vrij betalings- en handelsverkeer. Het parlement had tevens de 
Marshall-hulp aanvaard, die liberalisatie van de handel als voorwaarde 
kende. De gesloten verdragen, de dringende behoefte aan Marshall-hulp en 
het gevaar van retorsiemaatregelen van andere landen, lieten parlement 
noch kabinet veel keuze, nog afgezien van het overwegende belang dat 
Nederland bij liberalisatie had.

De debatten in het parlement over de liberalisatiepolitiek beperkten zich 
dan ook tot een bespreking van de voortgang en de aard (horizontaal en/of 
verticaal) van de liberalisatie. De PvdA wilde de liberalisatie coördineren 
door een of meer internationale organen met vérstrekkende bevoegheden. 
De overige partijen in het parlement behoudens de CPN, wensten op grond 
van hun principes ook wel coördinatie, maar deze moest niet door een or
gaan worden opgelegd maar de vrucht zijn van de naar elkaar toegegroeide 
economische ontwikkeling van de landen. De CPN wees de Marshall-hulp 
af als zijnde een kapitalistisch instrument van de Verenigde Staten om hun 
economische en politieke macht over West-Europa uit te breiden. De CPN 
vertaalde de liberalisatiepolitiek in termen van toenemende kapitalistische 
expansie van de VS, gericht tegen de Sovjet-Unie. Tevergeefs drong de CPN 
aan op versterking van de handelsbetrekkingen met het Oostblok. Oriën
tatie op de USSR zou Nederland vrijwaren van het Amerikaans imperi
alisme en derhalve de soevereiniteit van Nederland onverlet laten.

De onderhandelingen over de liberalisatiepolitiek werden vooral ge
voerd in de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES). 
De invloed van Nederland op de besluitvorming binnen de OEES werd ver
groot doordat Nederland zoveel mogelijk in Benelux-verband opereerde. 
De andere Europese landen konden bij hun besprekingen rond verder
gaande Europese samenwerking profiteren van de ervaringen, opgedaan in 
de 'proeftuin Benelux'. De Verenigde Staten versterkten het politieke pres
tige van de Benelux doordat zij de Marshall-hulp inzetten om de voortgang 
in de economische samenwerking tussen de Benelux-landen extra te 
stim uleren.

België en Luxemburg maar vooral Nederland hadden belang bij hun on
derlinge samenwerking. België was een belangrijk industrieel land dat in 
het bezit was van industriële goederen (kolen, ijzer en staal), die voor de 
wederopbouw van Nederland van eminent belang waren. In het kader van 
de Benelux-overeenkomst werden onder meer deze goederen, op krediet, 
door België aan Nederland geleverd. De voortgang binnen de Benelux in de 
richting van een economische unie was aanvankelijk vooral te danken aan 
Belgische kredieten. België ontving hiervoor extra Marshall-hulp en kon 
aldus een deel van zijn produkten bij zijn armlastige Benelux-partner afzet
ten.
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Het Nederlandse standpunt inzake het internationale financieel-econo- 
misch overleg werd voorbereid en vastgesteld in de Raad voor Econo
mische Aangelegenheden (REA), een onderraad van de ministerraad. De 
besprekingen over verdergaande integratie binnen de Benelux werden 
meestal gevoerd door een zeer uitgebreide ministersdelegatie, waarmee het 
belang van deze samenwerking nog eens werd onderstreept.

In 1933 was het handelspolitieke beleid van het departement van 
Buitenlandse Zaken overgebracht naar dat van Economische Zaken.7 Sedert 
dat jaar behoorden verdragen en overeenkomsten met een overwegend 
economisch karakter, tot de competentie van de minister van Economische 
Zaken, met als gevolg dat hij dergelijke verdragen in het parlement moest 
verdedigen. De verantwoordelijkheid voor de onderhandelingen over de 
internationale liberalisatie bleef evenwel bij de minister van Buitenlandse 
Zaken berusten. De instructies voor de Nederlandse delegatie werden in de 
REA besproken en vastgesteld. De ambtelijke voorbereiding van REA-ver- 
gaderingen werd verzorgd door het Bureau van de Regerings-Commissaris 
dat was belast met de begeleiding van het Nederlandse aandeel in het 
Europese Herstel Programma. In de REA conformeerden de verantwoorde
lijke ministers zich doorgaans aan de opvattingen en voorstellen van rege
ringscommissaris H.M. Hirschfeld. Het internationale liberalisatiebeleid 
lokte zelden discussies in de ministerraad uit. De veelal ingewikkelde en 
technische problemen leenden zich beter voor bespreking in de REA. 
Bovendien slokte de Indonesische kwestie vrijwel alle vergadertijd van de 
ministerraad op.

Financieel-economische positie

Van herstel naar groei

Tijdens het kabinet-Drees-Van Schaik kon geleidelijk aan omgeschakeld 
worden van een economische politiek, gericht op herstel naar een politiek 
die de economische groei wilde bevorderen.8 De goederenschaarste was gro
tendeels opgeheven en het herstel vorderde snel. Economische groei was 
nodig om de snel groeiende beroepsbevolking aan werk te helpen en de te
korten op de betalingsbalans te bestrijden. Deze groei zou tot stand moeten 
komen door middel van een expansieve structuurpolitiek, gericht op indu
strialisatie en export, waarvoor Van den Brink een vergaande liberalisatie 
van het economische leven noodzakelijk oordeelde. Deze expansieve struc
tuurpolitiek moest de voorwaarden scheppen voor de groei van het pro- 
duktieapparaat, hetgeen zonder overheidsinmenging niet of onvoldoende 
zou geschieden. Zonder economische groei zou de verwezenlijking van een 
aantal doelstellingen van het kabinet in gevaar komen.9

Nederland, een relatief klein land met een sterke oriëntatie op de handel 
en met een open economie, kon een dergelijke politiek alleen voeren wan
neer de internationale economische verhoudingen dit toelieten. Externe 
factoren die Nederland slechts ten dele kon beïnvloeden, bepaalden der-
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halve in belangrijke mate de Nederlandse economische politiek. Bepalende 
factoren waren bijvoorbeeld het dollarvraagstuk, de mate waarin het han
dels- en betalingsverkeer werd geliberaliseerd, de ontwikkelingen in Indo
nesië en in het handelsverkeer met Duitsland en in mindere mate de voort
gang op weg naar een economische unie met de Benelux-partners.

Een beleid gericht op liberalisatie van het internationale handelsverkeer 
vereiste vrijmaking van het goederenverkeer in Nederland. Nederland kon 
onmogelijk in het buitenland liberalisatie bepleiten, terwijl tegelijkertijd 
het Nederlandse rantsoeneringssysteem de import belemmerde. Over de af
schaffing van de rantsoenering bestond overeenstemming tussen het kabi- 
net-Drees-Van Schaik en de politieke partijen waarop het steunde. De distri
butie met zijn bureaucratische rompslomp en verlammende werking op 
het particulier initiatief was zeer impopulair bij de bevolking.

Vooral de PvdA had grote moeite met de liberalisatiepolitiek van de mi
nister van Economische Zaken. De sociaal-democraten zagen daarin een te
rugkeer naar het laissez-faire, terwijl zij méér overheidsinvloed op het eco
nomisch leven geboden achtten. De PvdA wilde planning, centrale sturing 
en zeggenschap van overheidswege teneinde het economisch leven dienst
baar te kunnen maken aan de belangen van de gemeenschap. Zo wilde de 
PvdA het wetsontwerp betreffende de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
enkel aanvaarden indien de overheid voldoende zeggenschap behield.

Reeds tijdens het kabinet-Beel (1946-1948) was over de economische poli
tiek bij de PvdA-fractie grote verontrusting ontstaan. De minister van 
Economische Zaken, G.W.M. Huysmans (KVP), kreeg daarover van kamer
lid G.M. Nederhorst (PvdA) felle kritiek te verduren, omdat zijn economi
sche politiek steeds 'liberaler' werd. 'Wie thans nog denkt uit deze moeilijk
heden te kunnen komen zonder leiding, is als een schipper, varende in de 
mist zonder kompas.'10

Een heerschap in het bedrijfschap?

Al voor het uitbreken van de oorlog hadden de verschillende politieke 
partijen zich uitgesproken over de wenselijkheid, structuur en bevoegdhe
den van enigerlei vorm van bedrijfsorganisatie. Voor liberalen en socialis
ten zou een dergelijke organisatie een vorm van functionele decentralisatie 
moeten zijn, uiteraard zonder het Führer-beginsel.11 Voor de liberalen was 
ordening van het bedrijfsleven alleen aanvaardbaar voor zover die van het 
bedrijfsleven zelf uitging. Uitgangspunt vormde de opvatting dat de be- 
drijfsgenoten hun eigen belangen het beste kenden en derhalve de eerst 
aangewezenen waren om hun belangen te behartigen en zo nodig te rege
len. De socialisten hadden in het 'Plan van de Arbeid' (1935) hun gedachten 
over ordening van het bedrijfsleven nader uitgewerkt. Zij wilden het pro- 
duktieproces meer doelmatig laten verlopen. Er moest een hiërarchisch op
gebouwd stelsel komen dat uitging van gecentraliseerde besluitvorming en 
gedecentraliseerde uitvoering. Niet langer was de socialisatie van de eigen
dom van de produktiemiddelen, maar de socialisatie van de beschikkings-

367



Hoofdstuk IV Economische expansie door liberalisatie

macht over de produktiemiddelen het streefdoel en tevens voorwaarde 
voor een rechtvaardiger samenleving.12

De katholieken en protestanten probeerden, ieder vanuit hun eigen ideo
logische opvatting, een verzoening tot stand te brengen tussen het indivi
dualisme van het liberalisme en het collectivisme van het socialisme. De 
protestanten legden op grond van het beginsel van soevereiniteit in eigen 
kring de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van een kring. Het pu
bliekrechtelijk karakter van een orgaan moest het eindpunt zijn van een ge
leidelijk groeiproces. In de opvattingen van de katholieken over de be
drijfsorganisatie stond het subsidiariteitsbeginsel centraal. Het streven was 
erop gericht de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal te overbruggen. De 
bedrijfsorganisatie had tot taak te zorgen voor de belangen van haar leden 
terwille van het algemeen welzijn. Om dat laatste veilig te stellen moest de 
centrale overheid controlerende bevoegdheden bezitten.

De Duitsers ondernamen tijdens de bezetting pogingen om ook in 
Nederland de belangen van bedrijfsleven en staat te integreren. In Duits
land was dit reeds eerder geschied. De bezetter wilde het bedrijfsleven 
dienstbaar maken aan zijn ideologische doeleinden en beval de instelling 
van nieuwe organen met verordenende bevoegdheden. De uitvoering van 
dit bevel werd met ingang van 12 november 1940 opgedragen aan de com- 
missie-Woltersom. De nieuwe organen werden geschapen op basis van de 
artikelen 152 e.v. van de Grondwet, die de mogelijkheid boden tot het stich
ten van lichamen met verordenende bevoegdheid voor het beroeps- en be
drijfsleven. De organisatie-Woltersom kende een bedrijfstakgewijze inde
ling van de bedrijven. Zo ontstonden horizontale organisaties omdat be
drijven met een gelijksoortige functie in het produktieproces werden sa
mengevoegd. De voorzitters van de verschillende organen hadden conform 
het Führer-beginsel dictatoriale bevoegdheden en werden door de bezet- 
tingsautoriteiten benoemd c.q. ontslagen. De organisatie-Woltersom kan als 
een voorloper van de naoorlogse publiekrechtelijke bedrijfsorgsanisatie 
worden beschouwd.

Na de bevrijding bleef de organisatie-Woltersom bestaan in afwachting 
van een regeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Wel zuiver
de de overheid de organisatie van nationaal-socialistische uitwassen, zoals 
de toepassing van het leidersbeginsel. Bovendien mochten de Woltersomse 
organen vooralsnog geen gebruik maken van hun verordenende bevoegd
heden, waardoor zij de facto overleg-organen werden.

In zijn regeringsverklaring van 27 juni 1945 stelde de eerste naoorlogse 
premier, Schermerhorn (NVB), een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in 
het vooruitzicht.13 Overheid, ondernemers en werknemers zouden in or
ganen gaan samenwerken en onder toezicht van 'hoger' gezag, voor de af
zonderlijke bedrijfstakken, algemeen bindende regels op sociaal en econo
misch terrein vaststellen. H. Vos (SDAP), de minister van Handel en Nij
verheid in het kabinet-Schermerhorn-Drees werkte deze toezegging uit in 
een voorontwerp van wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het 
ontwerp wilde het bedrijfsleven ordenen in produktschappen. Een produkt- 
schap omvat de bedrijven die een produkt moet doorlopen van grondstof
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tot eindprodukt (bijv. het produktschap voor de zuivel).14 Een produktschap 
moest volgens het ontwerp-Vos bij wet worden ingesteld. Het was de 
bedoeling om door middel van de PBO 'een planmatige economische ont
wikkeling in Nederland institutioneel mogelijk te maken'.15 Het Centraal 
Planbureau zou een Centraal Economisch Plan moeten opstellen dat ver
volgens door de produktschappen moest worden uitgevoerd. De overheid 
moest in de schappen zijn vertegenwoordigd om de eenheid in het beleid te 
waarborgen. Daartoe werd voor elk afzonderlijk produktschap een door de 
Kroon benoemde commissaris aangesteld, die zowel met het voorzitter
schap van het bestuur van het produktschap als met de dagelijkse leiding 
werd belast. Tussen de bedrijfskolommen zouden bedrijfschappen van on
dernemingen met een gelijksoortige functie kunnen ontstaan.16 Een be
drijfschap is een horizontale organisatie voor ondernemingen die werk
zaam zijn in eenzelfde bedrijfstak of in eenzelfde sector (bv. het landbouw
schap omvat akkerbouw, tuinbouw etc.).17 De besturen van de produkt
schappen zouden bestaan uit een economische en een sociale kamer. De 
economische kamer kreeg regelgevende, bestuurlijke en adviserende taken 
en bevoegdheden inzake prijzen, goederen, diensten en concurrentie. De 
sociale kamer kreeg bevoegdheden ten aanzien van lonen en andere ar
beidsvoorwaarden, vakopleiding en omscholing etc. De schappenstructuur 
zou worden overkoepeld door de Sociaal Economische Raad (SER), die de 
regering zou adviseren over het sociaal-economisch beleid en voorts over 
de regelingen die door de bedrijfschappen waren getroffen.

Vooral van katholieke zijde en uit het bedrijfsleven kwam felle kritiek 
op het voorontwerp van Vos. De katholieken zagen in de concentratie van 
macht bij de commissaris een miskenning van het subsidiariteitsbeginsel. 
Er werd gesproken van een 'heerschap in het bedrijfschap'.18 Wanneer dit 
voorstel werd aangenomen, zou het bedrijfsleven volledig onder curatele 
van de staat komen.19 Het Centrum voor Staatkundige Vorming (KVP) 
kwam vervolgens met een proeve van een PBO-ontwerp. Hierin lag de na
druk op een horizontale, dus op een bedrijfstaksgewijze organisatie, terwijl 
de regeringscommissaris in de proeve was verdwenen. De centrale overheid 
zou slechts indirect en marginaal participeren in de bedrijfsorganisatie, door 
zogenaamde waarnemers bij de vergaderingen van de besturen. De sociale 
partners hadden eveneens grote bezwaren tegen het ontwerp-Vos. De werk
gevers zagen in het ontwerp-Vos een aantasting van de vrije onderne
mingsgewijze produktie, terwijl de vakcentrales hun greep dreigden kwijt 
te raken op de onderhandelingen over lonen en overige arbeidsvoorwaar
den. De economische en sociale kamers kregen immers vergaande be
voegdheden op het gebied van lonen en prijzen.

Na de scherpe kritiek op het voorontwerp-Vos besloot het kabinet-Beel 
om de Stichting van de Arbeid te raadplegen. Met medewerking van de 
Stichting van de Arbeid werd een commissie onder voorzitterschap van de 
Tilburgse hoogleraar F.J.H.M. van der Ven gevormd, welke tot taak had op 
basis van het voorontwerp-Vos en de proeve van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming een nieuw voorontwerp te formuleren. Het resul
taat was een combinatie van horizontale organisaties (bedrijfschappen) met
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een door het bedrijfsleven gekozen voorzitter en verticale organisaties 
(produktschappen) met een door de overheid benoemde voorzitter. De in
vloed van de voorzitter van een produktschap was vrij gering omdat hij 
bijvoorbeeld niet het uitvoerend secretariaat leidde. Het bestuur bestond in 
meerderheid uit bedrijfsgenoten en kon de personeelsleden van de secreta
riaten benoemen en ontslaan. De schappen werden volgens het ontwerp in
gesteld via een wet na het inwinnen van een SER-advies. De SER moest 
zich op zijn beurt laten adviseren door een representatieve vertegenwoor
diging van de betrokken ondernemers en werknemers. De commissie-Van 
der Ven bracht haar advies op 1 maart 1948 uit aan minister Van den Brink. 
Vervolgens diende het kabinet in juni 1948 een vrijwel identiek wetsont
werp bij het parlement in.

Dollartransfusie van Marshall redt Europa

Internationaal konden de door de oorlog verbroken economische betrek
kingen slechts langzaam worden hersteld. Dit proces werd vergemakkelijkt 
en versterkt door de oprichting van wereldomvattende financieel-economi
sche organen, zoals voorzien in de overeenkomst van Bretton Woods 
(IMF). De betekenis van het verdrag was aanvankelijk nog gering door de 
vele uitzonderingsbepalingen als gevolg van de naweeën van de oorlog, 
maar principieel legden de verdragspartners zich vast op het streven naar 
liberalisatie van het betalingsverkeer.

Begin 1948 werd te Havana onderhandeld over een handelspolitieke 
aanvulling op de overeenkomst van Bretton Woods. De bedoeling was de 
bestaande handelspolitieke regels en restricties met behulp van een Inter
nationale Handelsorganisatie (IHO) zodanig te liberaliseren dat het streven 
naar een vrijer multilateraal betalingsverkeer niet gefrustreerd bleef door 
handelsbeperkingen. Deze Handelsorganisatie moest worden beschouwd als 
het handelspolitieke complement van het IMF. Een voorbereidende com
missie kreeg als taak een handvest voor de IHO op te stellen. Er bestond 
echter al een akkoord dat de inhoud en de organisatie van periodieke tarief- 
onderhandelingen regelde met als complement een aantal handelspolitieke 
regels. Dit akkoord, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
genaamd, was op 1 januari 1948 van kracht geworden. De GATT-over-een- 
komst behoefde aanvullende handelspolitieke regelgeving om te ver-hin- 
deren dat tariefverlagingen konden worden ontkracht door andere han
delsbelemmeringen. Wanneer de landen zouden overeenkomen om bij
voorbeeld hun invoertarieven met 10% te verlagen, dan kon dit resultaat 
teniet worden gedaan door een eenzijdige verhoging van de kwantitatieve 
invoerrestricties.

Hierdoor was een merkwaardige situatie ontstaan.20 Enerzijds waren 
enige handelspolitieke regels als kader van een tariefverlaging al vastgelegd, 
terwijl anderzijds de onderhandelingen over het handvest van de IHO nog 
moesten worden gevoerd. Deze situatie had als gevolg dat de GATT-part- 
ners de resultaten van de conferentie over het handvest afwachtten alvo
rens hun nationale wetgeving aan te passen. De werking van het GATT-ak-
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koord bleef daardoor vooralsnog beperkt. Als het handvest was aanvaard, 
zou de GATT vanzelf gereduceerd worden tot een overeenkomst betref
fende tariefconcessies. De GATT-overeenkomst werd echter van eminent 
belang omdat de IHO nooit tot stand kwam. Het handvest werd uiteindelijk 
niet geratificeerd door het Amerikaanse congres.21

Ondanks de positieve aanzetten tot internationale samenwerking, kon 
Europa niet op eigen kracht een groeipolitiek voeren. De produktiecapaciteit 
in de Europese landen kon alleen worden hersteld en uitgebreid met behulp 
van Amerikaanse importgoederen. In Europa was sprake van een verko- 
persmarkt. Op een dergelijke markt was de vraag naar goederen groter dan 
het aanbod zodat de verkoper de voorwaarden kon dicteren. Van dergelijke 
marktcondities gaat geen prikkel tot innovatie uit. Voor zover onderne
mers exporteerden, zochten ze afzetgebieden dicht bij huis. Er bestond geen 
enkele noodzaak om de markt in de Verenigde Staten te bewerken. Van de 
verkopersmarkt ging ook geen stimulans uit voor ondernemers om te zoe
ken naar nieuwe en kwalitatief betere produkten teneinde de kansen op af
zet in de VS te vergroten. Bij gebrek aan voldoende export naar de dollarge- 
bieden vormde de dollarpositie van Europa de achillespees van de herstel
en groeipolitiek.

De Marshall-hulp voorkwam een dreigende economische stagnatie en 
depressie in Europa. Met de Marshall-hulp kon Nederland het tekort op de 
lopende rekening van de betalingbalans voorlopig financieren. De hulp 
werd in een bilaterale overeenkomst tussen de Verenigde Staten en 
Nederland vastgelegd.22 De hulpverlening vond aanvankelijk op vier ver
schillende manieren plaats:
1. In de vorm van schenkingen van dollarbedragen van door de Economic 

Cooperation Administration (ECA) goedgekeurde aankopen.
2. Schenkingen van trekkingsrechten op de valuta van de deelnemende 

landen. Deze trekkingsrechten waren gebaseerd op te verwachten 
onevenwichtigheden in het bilaterale betalingsverkeer. Het tekortland 
ontving trekkingsrechten op de Europese valuta en het overschotland de 
dollars ('conditional aid')-

3. In de vorm van schenkingen in dollars waartegen trekkingsrechten lui
dend in guldens aan tekortlanden moesten worden gegeven.

4. In de vorm van leningen.23
De schenkingen onder 1 en 2 gingen gepaard met storting van de tegen

waarde in guldens op een speciale rekening. De stortingen werden verricht 
door de importeurs van Marshall-goederen. Hierdoor bleef de geldcirculatie 
beheersbaar. De tegenwaarde-rekening voorkwam de inflatie, die anders ten 
gevolge van de Marshall-hulp zou zijn opgetreden. Van de tegenwaarde in 
guldens zou 95% in overleg met de regering van de Verenigde Staten wor
den besteed aan projecten ten voordele van de economie van Nederland. 
Het restant van 5% bleef beschikbaar voor de Verenigde Staten. De hulpver
lening van de Verenigde Staten had drie effecten:
- de wederopbouw werd mogelijk en versneld doordat de hulpverlening 

Europa in staat stelde levensmiddelen, machines en halffabrikaten aan te 
kopen;

371



karikatuur 
De 

Jong, De 
O

pm
ars, 3 

decem
ber 

1948

Hoofdstuk IV Economische expansie door liberalisatie

- de interne monetaire sanering in de afzonderlijke landen werd verge
makkelijkt doordat de tegenwaarde op een bijzondere rekening werd ge
stort;

- de doorbreking van het bilaterale handels- en betalingsverkeer in Europa 
werd door de hulp sterk gestimuleerd en vergemakkelijkt. Daarom werd 
op 16 april 1948 de Organisatie voor Europese Economische Samen
werking opgericht.

Ook Nederland zat 
met een nijpend dol- 
lartekort.
V ergelijkbare cijfers 
van voor en na de 
Tweede Wereldoorlog 
illustreren dit. Voor 
de oorlog moest een- 
vijfde deel van de im
port in dollars worden 
afgerekend, in 1947 
was dit aandeel al ver
dubbeld, terwijl de to
tale waarde van de in
voer in 1947 drie keer 
zo groot was als in 
1938. 'Dit alles bete
kent, dat voor de lo
pende invoer zesmaal 
zoveel dollars nodig 
zijn als vóór de oor
log.’24 Daar kwam bij 
dat de export naar de 
dollargebieden minder 
was dan voor de 
Tweede Wereldoorlog. 
Mede door de stijgen
de prijzen en de koude 
winter dreigden in het 
laatste halfjaar van
1947 de dollar-reserves 
uitgeput te raken.

Op 1 januari 1948 beschikte minister P. Lieftinck (PvdA) over slechts 15 
miljoen dollars. Wanneer Nederland geen Marshall-hulp zou hebben ont
vangen zou het gedwongen zijn geweest de 'dollarimport', essentieel voor 
de wederopbouw, belangrijk in te krimpen. Zonder Marshall-hulp zou ook 
het consum ptiepeil belangrijk zijn verlaagd. Tot 1947 was de netto 
Nederlandse produktie ontoereikend om de toch al sterk beperkte con
sumptie te financieren. Enkel door intering op vermogen en door kredieten 
kon het consumptieniveau gehandhaafd worden. In 1947 was bijvoorbeeld

Marshall-hulp, een welkom geschenk.
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de netto produktie gelijk aan de consumptieve uitgaven. De investeringen 
moesten derhalve betaald worden door liquidatie van activa en uit kredie
ten.25 Aangezien de Marshall-hulp slechts voor een periode van vijf jaar 
werd gegeven stond Nederland voor de opgave een economische politiek te 
voeren die het mogelijk maakte in 1953 op eigen benen te staan. De 
Marshall-hulp had zodoende het karakter van een financieel-economische 
'bloedtransfusie (...) teneinde de patiënt door de crisis heen te helpen'.26

Van clearing naar swings

Voor de Tweede Wereldoorlog voltrok het internationale betalingsverkeer 
zich steeds meer door een systeem van 'clearing’ van vorderingen en 
schulden. Als land A voortdurend meer exporteerde dan importeerde, kon
den de onderlinge vorderingen en schulden slechts gedeeltelijk worden ge
saldeerd. In land A resteerde na saldering een vordering die eerst kon wor
den geïnd nadat land A weer nieuwe goederen uit land B had geïmporteerd. 
In land A ontstond zodoende een wachttermijn, ook wel clearingspits ge
noemd.27

Een dergelijk systeem van vereffening kon een nadelige invloed uitoefe
nen op het vlot verlopen van het internationale handels- en betalingsver
keer. Een land met een clearingspits had de neiging het min of meer na
tuurlijke handelsproces aan te tasten door ofwel de uitvoer te verkleinen 
dan wel de invoer te vergroten, teneinde de clearingspits op te lossen.

Als gevolg van onevenwichtigheden voortvloeiend uit de Tweede 
Wereldoorlog, kende Europa de eerste jaren na de oorlog een bilateraal 
handels- en betalingsverkeer. De vraag naar goederen en daarmee de import 
in de Europese landen was zo groot dat de handel een eenzijdig karakter 
dreigde te krijgen. Lieten de overheden de import onbelemmerd toe, dan 
zou de toch al geringe deviezenvoorraad van de Europese landen snel uit
geput raken met als uiteindelijk gevolg algehele stopzetting van de import. 
De mogelijkheid om te importeren werd derhalve uiteindelijk bepaald door 
de exportmogelijkheden en de beschikbare deviezenvoorraad van een land. 
Met behulp van betalingsregelingen probeerde elke overheid haar devie
zenvoorraad zoveel mogelijk te sparen.

Het bilaterale betalingsverkeer werd versoepeld door de introductie van 
de 'swing'. Dit was een rentevrije, tweezijdige kredietmarge die er voor 
zorgde dat het onderlinge handelsverkeer niet volledig synchroon behoefde 
te verlopen. Het handelsverkeer verkreeg hiermee een ruimere armslag. 
Door de introductie van de 'swing' verdwenen deels de wachttijden voor 
betaling ten gevolge van een exportsaldo, hetgeen een verbetering bete
kende ten opzichte van de vooroorlogse clearing. Nederland sloot op deze 
'swingende' manier monetaire akkoorden met de voornaamste handels
partners in Europa. Op 17 maart 1947 bestonden er akkoorden met veertien 
landen. Ten opzichte van acht landen tezamen, had Nederland een vorde
ring van ƒ65 miljoen en tegenover de andere zes landen een tekort van 
ƒ142 miljoen. De totale kredietmarge van ƒ360 miljoen ten opzichte van de 
veertien landen was toen al verbruikt voor ƒ77 miljoen.28
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In de loop van 1947 raakten steeds meer 'swings' in het Europese beta
lingsverkeer uitgeput waardoor goud- en dollarafgiften dreigden. Op twee 
manieren trachtten de landen aan deze afgifte te ontkomen:
- door te streven naar evenwicht in het bilaterale handelsverkeer. Dit bete

kende een beperking van de inter-Europese handel tot op het niveau van 
de zwakste.

- door invoering van een 'praatgrens'. Dit hield in dat de partijen zich met 
elkaar trachten te verstaan over de middelen die dienstig waren om een 
eenzijdige ontwikkeling in het onderlinge handelsverkeer te voorko
m e n .29 Vooral bij structurele onevenwichtigheden in het handels
verkeer, waarbij tekortlanden (debiteuren) tegenover overschotlanden 
(credi-teuren) stonden, kon zo'n praatgrens uitkomst bieden.
Het bijzondere van de Nederlandse positie was, dat Nederland weliswaar 

binnen de totale kredietmarge bleef ten opzichte van alle landen gezamen
lijk, maar dat er desalniettemin in belangrijke mate goud en dollars moes
ten worden afgedragen,30 De debetposities overschreden de kredietmarges 
en kostten goud of dollars, maar de creditposities bleven in het algemeen 
binnen de kredietmarges en leverden zo geen goud en dollars op. 
Nederland 'verloor' hierdoor goud en dollars in het Europese betalingsver
keer.

Daartoe opgeroepen door Marshall, kwamen in Parijs de vertegenwoor
digers van zestien Europese landen in de zogenaamde Marshall-conferentie 
bij elkaar, teneinde een economisch herstelprogramma te ontwerpen en te 
beraadslagen over de manier, waarop de landen door hun individuele en 
gezamenlijke pogingen het welslagen van dit programma konden bevorde
ren. Tijdens de Marshall-conferentie werd door de Benelux-landen een plan 
ingediend dat aansloot bij de opvattingen van Marshall. De kern van het 
plan hield in:
- een zekere mate van transferabiliteit van de Europese valuta’s tot het 

maximum van de nu bestaande kredietmarges. Met transferabiliteit wordt 
de substitutie van valuta bedoeld in het internationale betalingsverkeer. 
Het bezit van bijvoorbeeld Duitse marken zou in het Benelux-voorstel 
kunnen worden ingezet ter dekking van een tekort in Belgische franken, 
voor zover dat binnen de kredietmarges viel.

- dat de surplusstaten in Europa boven dit maximum de saldi in Europese 
valuta's konden omzetten in goud of dollars. De Verenigde Staten zou
den voor deze dollars dienen te zorgen door een speciaal te creëren 
'dollarpool', De facto zouden de deficitstaten in het Europese betalings
verkeer het mogelijk maken dat de surplusstaten in het bezit kwamen 
van deze dollars.31
Nederland had een duidelijk belang bij dit plan omdat hiermee kon wor

den voorkomen dat het goud en dollars aan andere Europese landen moest 
betalen ondanks het feit dat het totale betalingsverkeer met die partners in 
evenwicht was.

Tijdens vervolgconferenties verklaarden alleen de vertegenwoordigers 
van Frankrijk, Italië, België, Luxemburg en Nederland zich bereid, te over-
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wegen ’op welke wijze zij tot onverwijlde samenwerking zouden kunnen 
geraken'.32

Het uiteindelijke resultaat dat de 'Finebel' bereikte, was een soort multi
laterale 'clearing' zoals ook voorgesteld door de Duitsers in 1940.33 Van een 
beperkte transferabiliteit zoals voorgesteld door de Benelux, kwam niets te
recht. De financieel-economische positie van de landen liep daarvoor teveel 
uiteen. Een compensatiesysteem met zo'n beperkt aantal landen bood on
voldoende mogelijkheden voor een doorlopend gesloten circuit. Een beta- 
lingscircuit tussen landen is gesloten als de vorderingen ten gevolge van 
export en de schulden als gevolg van import tegen elkaar wegvallen. 
Lieftinck meende 'dat bij de huidige stand van zaken automatische com
pensatie tussen de vier deelnemende landen niet mogelijk is, aangezien het 
reeds geschetste gesloten circuit zich niet voordoet'.34 Achteraf bleek dat op 
grond van dit akkoord slechts compensaties tot stand kwamen tot een be
drag van $ 5 miljoen, op een totaal betalingsverkeer van $ 4.000 miljoen.

Nederlands-Indië

Ook de financieel-economische gevolgen van de dekolonisatie van Indo
nesië moeten betrokken worden bij een beschouwing over de uitgangs
positie van het kabinet-Drees-Van Schaik. Deze gevolgen bepaalden in 
belangrijke mate de marges van de financieel-economische politiek.

Gedurende de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was de Neder
landse deviezenpositie uiterst zorgelijk. De laatste jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog had Nederland weliswaar een tekort op de handelsbalans van 
ƒ0,5 miljard maar dit tekort werd ruimschoots gedekt door de opbrengsten 
van beleggingen in het buitenland en het verlenen van diensten.35 Vooral 
Nederlands-Indië vervulde hierin een belangrijke rol. De Nederlandse 
beleggingen in dit gebied beliepen voor de Tweede Wereldoorlog een bedrag 
van ongeveer ƒ4 miljard. Deze investering vertegenwoordigde ongeveer 
15% van het totale Nederlandse vermogen.36 Uit Nederlands-Indië vloei
den belangrijke bedragen aan rente, dividenden en winsten naar Neder
land. Nederlands-Indië kon aan deze verplichtingen voldoen door de sterk 
actieve handelsbalans waarbij veel dollars werden verdiend door de leve
ring van belangrijke grondstoffen als rubber en tin aan het westelijk half
rond. Het belang van Nederlands-Indië voor ons land werd geraamd op 
circa 9% van het nationaal inkomen.37 Na de oorlog veranderde deze 
verhouding, omdat het produktieapparaat van Nederlands-Indië groten
deels was vernield. De Nederlandse deviezenpositie werd nu door Neder- 
lands-Indië belast, onder meer door het verlenen van reconstructie- 
kredieten aan Nederlands-Indië, welke het Indië mogelijk maakten goe
deren in guldens te betalen die voorheen in deviezen werden afgerekend. 
Daarnaast m oest Nederland zich deviezenoffers getroosten voor de 
militaire aanwezigheid in Nederlands-Indië. Bij de start van het kabinet- 
Drees-Van Schaik waren de normale economische verhoudingen met 
Nederlands-Indië nog steeds niet hersteld. Rust en orde in geheel Indonesië
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was een eerste vereiste voor het herstel van een normaal economisch ver
keer.

Duitsland

De belangrijkste handelspartner van voor de oorlog, Duitsland, viel na de 
oorlog voor een groot deel weg. De Nederlandse export, import en doorvoer 
waren altijd in overheersende mate verbonden met het Duitse achterland. 
Voor de oorlog bestond ruim 65% van het Nederlandse havenverkeer uit 
transitoverkeer bestemd voor, of afkomstig uit Duitsland en het achter
land.38 Met de hieruit voortvloeiende deviezenontvangsten werden voor de 
oorlog grondstoffen, halffabrikaten en machines in Duitsland aangekocht. 
De deviezenontvangsten vervielen goeddeels terwijl de aankopen voortaan 
moesten geschieden in het dollargebied (vnl. de Verenigde Staten) hetgeen 
de deviezenpositie ook in kwalitatieve zin aantastte.

Voor de Nederlandse economische ontwikkeling was het voornemen 
van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië om de Duitse economie in 
West-Europa te integreren van groot belang. De Duitse produktie kon zich 
zo sneller herstellen. Op korte termijn mochten hiervan, gegeven het lage 
Duitse produktieniveau, nog geen wonderen worden verwacht, maar op 
langere termijn zou de Nederlandse economie van deze ontwikkeling pro
fiteren. De Nederlandse export zou hierdoor worden bevorderd terwijl de 
import van basisprodukten als machines weer mogelijk werd. Ook de posi
tie van de Nederlandse havens als doorvoerhaven zou hierdoor worden 
hersteld en versterkt.

De Benelux

Sinds de scheiding van Nederland en België werden vele pogingen gedaan 
tot toenadering in de vorm van een douane-unie. Vóór 1900 zocht vooral 
België toenadering. Het zou door een douane-unie onbeperkte toegang 
krijgen tot zowel de Nederlandse markt, alsook tot de markt van de 
Nederlandse koloniën. Het Nederlandse belang hierbij was onduidelijker. 
Volgens K.F.E. Veraghtert was een douane-unie in 1869 reeds 'realiseerbaar 
gelet op het gunstige politieke en economische klimaat. De realisatie werd 
echter gedurende decennia onmogelijk gemaakt door de belastingstruc- 
tuur.'39Bij gebrek aan een moderne inkomstenbelasting zorgden accijnzen 
en douanerechten voor de inkomsten van de overheden. Nederland had 
hogere accijnzen en lagere douanerechten dan België. Harmonisatie van de 
tarieven bleek onmogelijk, omdat Nederland uit budgettaire overwegingen 
de accijnsheffing niet wenste te verlagen, terwijl België uit protectie- 
overwegingen de douanerechten niet wilde verminderen.40

Ook na de Eerste Wereldoorlog bleef economische samenwerking uit. 
Ditmaal waren internationale, politieke en economische factoren hiervan 
oorzaak.41 Er was evenwel sprake van toenadering tussen beide staten om
dat Nederland in de jaren dertig de vrijhandelspolitiek deels losliet ten 
gunste van enige protectie. Volgens M. Weisglas was zo 'een overeenkom-
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stige grondslag gegroeid, waarop Nederland en België-Luxemburg een op 
elkaar afgestemde en gecoördineerde handelspolitiek zouden kunnen voe
ren en waardoor tevens een basis voor verdergaande en economische coör
dinatie en wellicht integratie gevonden kon worden'.42

Op 5 september 1944 werd te Londen tussen de regeringen van de 
Beneluxlanden een douane-overeenkomst gesloten. Bij een douane-unie is 
het onderlinge goederenverkeer geheel vrij. De invoerrechten en de andere 
handelsbelemmeringen worden tussen de deelnemende landen afgeschaft. 
Tegenover het buitenland hanteren zij gemeenschappelijke invoerrechten 
en contingenten.

De volledige doorvoering van de douane-unie stuitte op moeilijkhe
den.43 België was reeds in september 1944 van het Duitse juk bevrijd. De 
veel latere bevrijding van Nederland had ernstige gevolgen voor zijn eco
nomische potentieel, omdat gedurende die maanden vele belangrijke kapi
taalgoederen uit Nederland werden geroofd. België had veel minder gele
den als gevolg van de oorlog en was bovendien in het rustige bezit gebleven 
van de Kongo en daarmee van een lucratieve deviezenstroom. Voorts was 
de financiële sanering in België eerder doorgevoerd dan in Nederland, 
waardoor het monetaire evenwicht daar eerder was hersteld. België had bo
vendien voor de vestiging en de doorgang der geallieerde troepen dollarbe- 
talingen verkregen, waardoor de aankoopmogelijkheden in het buitenland 
waren verruimd. Tenslotte bezat België een sterke economische positie om
dat het industrieprodukten bezat, welke van groot belang waren voor de 
herindustrialisatie van de Westeuropese landen. Door al deze factoren kon 
België de contingenteringen voor het grootste deel snel afschaffen. De 
Belgische handelspolitiek hanteerde in de veelal bilaterale naoorlogse ver
houdingen de leuze 'dat hoe meer in België geïmporteerd kon worden uit 
derde landen, over des te meer francs konden landen beschikken om aan
kopen in België te verrichten’.44

Nederland daarentegen had een streng gereglementeerd deviezen- en 
handelsregime nodig, onder meer ten opzichte van de Belgisch-Luxem- 
burgse Economische Unie (BLEU), teneinde te voorkomen dat de aan
vankelijk overmatige geldstroom een uitweg zou vinden in het buitenland 
hetgeen de Nederlandse deviezenvoorraad zou uitputten. In de handels
politiek werd het 'do ut des’ uitgangspunt. Dit hield in dat Nederland bereid 
was de invoercontingenten te verruimen als daar concessies van derde 
landen tegenover stonden in de vorm van import van Nederlandse pro- 
dukten, dan wel export naar Nederland van voor ons land belangrijke pro- 
dukten.

De douane-unie trad uiteindelijk op 1 januari 1948 in werking, waarbij 
een gemeenschappelijk buitentarief was vastgesteld en de onderlinge tarie
ven op nul gefixeerd waren. Voor een volledige douane-unie was het nog te 
vroeg. Dit stadium wordt bereikt als aan de onderlinge grens geen heffingen 
meer plaatsvinden. In de landen van de Benelux werden verschillende per
centages gehanteerd voor zowel accijnzen als omzetbelasting. Dit maakte bij 
invoer compenserende heffingen noodzakelijk om het geïmporteerde pro- 
dukt op gelijke voet te brengen met hetzelfde produkt van eigen bodem. In
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de loop van 1948 besloten de Benelux-partners om te streven naar verwe
zenlijking van een economische unie. Een economische unie vergt volle
dige integratie, hetgeen alleen bereikt kan worden door harmonisatie van 
het financieel en economisch beleid van de toekomstige unie-leden, terwijl 
tegenover derden een gemeenschappelijke handelspolitiek moet worden 
gevoerd.45 Een economische unie heeft tot doel de schepping van een gebied 
waarbinnen personen, goederen en kapitalen vrij kunnen bewegen. Deze 
unie betekende voor Nederland afschaffing van de omvangrijke voed
selsubsidies waarmee de kosten van levensonderhoud kunstmatig werden 
verlaagd.

In de REA-vergadering van 2 juni 1948 ter voorbereiding van de confe
rentie te Chateau dArdenne, merkte Drees op dat de economische unie 
binnen de gestelde termijn van 1 juli 1949 niet kon worden verwezenlijkt. 
Het was naar zijn mening onmogelijk voor de genoemde datum de subsi
dies af te schaffen. Volgens G. Brouwers, directeur-generaal voor de Prijzen 
waren Nederlandse deskundigen van opvatting dat de economische unie 
eerst in de loop van de Marshall-periode kon worden gerealiseerd. De 
Belgen verzetten zich tegen een dergelijke lange periode. Volgens Brouwers 
was België bang dat Nederland zich economisch sterk zou maken met be
hulp van Belgische kredieten, ten koste van de Belgische marktpositie.46

Tijdens de conferentie van Chateau d'Ardenne (7 en 8 juni) werd over
eenstemming bereikt over de realisering van de economische unie op 1 ja
nuari 1950.47 De voorwaarden daarvoor werden op deze conferentie nader 
omschreven. Zo spoedig mogelijk zou worden teruggekeerd naar een stelsel 
van vrije consumptie, terwijl de voedselsubsidies zouden worden vermin
derd. Deze subsidies werden voornamelijk in Nederland verstrekt. Er moest 
een gecoördineerde investeringspolitiek worden gevoerd, waarbij de par
tijen elkaar op de hoogte hielden van hun respectieve investeringsactivi
teit. Tot op zekere hoogte was tot deze coördinatie reeds besloten tijdens de 
ministeriële conferentie van 29 tot en met 31 januari 1948 te Luxemburg.48 
Er werd een lijst van industrieën opgesteld waarvoor bij uitbreiding een 
voorafgaande goedkeuring van de regeringen van de partnerlanden vereist 
was. Voor de overige industrieën zouden de drie regeringen elkaar op de 
hoogte stellen van eventuele uitbreidingen of diepte-investeringen.

Zwaar beproefd en diep verarmd

De economische positie van Nederland was bij de start van het kabinet- 
Drees-Van Schaik verre van florissant. De internationale handel, essentieel 
voor een handelsnatie als Nederland, stagneerde door het veelal bilaterale 
handels- en betalingsverkeer. Het totaal van de rijksbegroting, alsook de lo
pende rekening en de totale rekening van de betalingsbalans vertoonden 
een tekort. De bevolkingsgroei bleef explosief terwijl de produktietoename 
te gering was om volledige werkgelegenheid te garanderen. De loonmati
ging was deels kunstmatig, omdat deze gebaseerd was op relatief lage kosten 
van levensonderhoud als gevolg van overheidssubsidies.
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Voor alles diende de produktie verder te groeien. Over 1947 bedroeg de 
algemene produktie-index 92 met een index van 86 voor de industrie 
(1938=100).49 Aan het einde van het eerste halfjaar van 1948 bedroeg de al
gemene produktie-index reeds 106, terwijl de index voor industriële pro
duktie in november 1947 boven het peil van 1938 uitkwam. Belangrijke be
lemmeringen voor de produktiegroei direct na de Tweede Wereldoorlog, 
namelijk de gebrekkige steenkolenvoorziening en de onvoldoende ver
voerscapaciteit, waren in 1948 voor een groot deel verdwenen. Ook de ar- 
beidsproduktiviteit steeg, zij het erg langzaam. Weliswaar bedroeg de alge
mene produktiviteits-index in 1948 90 (1938=100), maar dit cijfer was verte
kend door de goede oogst in de landbouw. In de industrie lag de index op 
ongeveer 80, terwijl het cijfer in de mijnindustrie nog lager lag.50

Een knelpunt voor de produktiegroei in 1948 vormde het tekort aan 
(geschoolde) arbeidskrachten en een gebrek aan voldoende grond- en hulp
stoffen als gevolg van de deviezenschaarste. De werkloosheid bedroeg in 
1948 gemiddeld slechts 45.000 personen op een totaal werkzame beroepsbe
volking van 3.698.000; dit is slechts ongeveer 1%. Deze gunstige werkgele- 
genheidspositie leidde echter niet tot krachtige looneisen. De lonen lagen op 
een niveau van 90 k 100% vergeleken met het vooroorlogse niveau. Dit was 
opmerkelijk omdat deze loonmatiging slaagde in een periode van relatieve 
overbesteding.51

De na-oorlogse kabinetten kozen bewust voor loonmatiging en wel om 
drie redenen. Door loonmatiging bleven goederen beschikbaar voor de ex
port. Voorts vormde loonmatiging een voorwaarde voor een concurre
rende positie op de internationale markten. Bovendien leidde loonmatiging 
tot een toename van de winsten. Hogere winsten stimuleerden de investe
ringen alsmede de financiering daarvan.

Deze loonmatiging was mogelijk omdat ook de kosten van levensonder
houd na 1945 slechts beperkt stegen. De kosten van levensonderhoud kon
den, ondanks de snel stijgende prijzen op de wereldmarkt relatief stabiel 
blijven door de kostprijsverlagende subsidies van de overheid. In totaal was 
sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog voor ƒ2,5 miljard aan derge
lijke subsidies uit de schatkist gefinancierd, terwijl de kosten voor 1948 op 
ongeveer ƒ650 miljoen gulden werden geraamd.52

Deze kunstmatige stabilisatie van de kosten van levensonderhoud kon 
moeilijk worden gehandhaafd omdat de belastingopbrengsten daarvoor on
toereikend waren. Er moest voor worden geleend. Bovendien was Neder
land in Benelux-verband akkoord gegaan met verlaging van de subsidie.

Produktiegroei was noodzakelijk om evenwicht op de betalingsbalans te 
bereiken. De import nam van een maandgemiddelde van ƒ179 miljoen in 
1946, toe tot een gemiddelde van ƒ407 miljoen in de maand augustus 1948, 
vooral als gevolg van de sterk gestegen vraag naar grond- en hulpstoffen en 
voordien naar consumptiegoederen. De export steeg minder; van een 
maandgemiddelde van ƒ66 miljoen in 1946 tot ƒ211 miljoen in de maand 
augustus 1948. Het dekkingspercentage steeg weliswaar van 37 in 1946 tot 52 
in augustus 1948, maar had daarmee nog lang niet het vooroorlogse niveau 
van 73 uit 1938 bereikt.53 Bij de export speelde het exportpakket Nederland
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parten omdat de vraag primair gericht was op kapitaalgoederen en grond
stoffen en het Nederlandse exportpakket vooral bestond uit afgewerkte pro- 
dukten. De produktiegroei was voorts noodzakelijk om werkgelegenheid te 
verschaffen aan de sterk groeiende beroepsbevolking. Vergeleken met het 
jaar 1900 was in 1948 de bevolking bijna verdubbeld (92%). Dit was veruit de 
grootste procentuele groei van alle Westeuropese landen.54 De werkgele
genheid steeg vooral in industrie, handel en verkeer, terwijl het aantal in 
de landbouw werkzame personen sedert 1900 nauwelijks toenam. Om bo
vengenoemde redenen koos het kabinet-Drees-Van Schaik voor een krach
tige industrialisatiepolitiek, omdat enkel industrialisatie tot economisch 
herstel en welvaart voor toekomstige generaties kon leiden. Het land was 
'zwaar beproefd en diep verarmd’ aldus Drees bij zijn aantreden als pre
mier.

De bewindslieden en hun beleid

Veelzeggende en toch vage partijprogramma's

De economische malaise dwong de politieke partijen veel aandacht te 
schenken aan de toekomstige economische politiek.55 Opvallend was hun 
aandacht voor de ideologische grondslag van hun opvatting. De partijen 
wilden zich blijkbaar duidelijk uitspreken over de wijze en mate van stu
ring van het economisch leven door de overheid.

Op dit punt markeerden de partijen hun maatschappijbeschouwing. 
ARP, CHU, KVP en de VVD benadrukten dat de overheid alleen in uitzon
deringsgevallen een taak te vervullen had in het economische leven. Van
uit verschillende uitgangspunten kozen ze voor de vrije ondernemings
gewijze produktie. De staat diende zich in beginsel te beperken tot het hand
haven van de staats- en rechtsorde. Alleen als het algemeen belang dit 
vereiste, diende de staat zelf initiatief te ontwikkelen in het sociaal-econo
misch leven. In deze opvatting viel zowel het subsidiariteitsbeginsel van de 
KVP als het beginsel van soevereiniteit in eigen kring van ARP en CHU te 
herkennen. Ook de VVD wees vanuit haar liberale visie de staatsalmacht af. 
Voor de bevrediging van de behoeften bood het gesocialiseerde bedrijf geen 
goede waarborg omdat in een dergelijk systeem het eigenbelang van en 
voor de burgers ontbrak. Wie met het eigenbelang als krachtigste drijfveer 
onvoldoende rekening hield, miskende de werkelijkheid en was zodoende 
tot mislukken gedoemd. De overheid had naar haar opvatting tot taak elke 
rechtstreekse bemoeienis overbodig te maken. De staat zou alleen een toe
zichthoudende taak hebben op de verschillende groepsbelangen. Deze 
groepsbelangen zouden immers met elkaar in strijd kunnen komen en 
daardoor het algemeen belang kunnen schaden.

De linkerzijde wenste geen 'staatsalmacht' maar wel dat de overheid een 
centrale rol zou vervullen in de sturing van het economische leven. De 
PvdA bestreed principieel het kapitalisme omdat in een dergelijk systeem 
door particulieren werd gestreefd naar een onbeperkte beschikkingsmacht
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over de produktiemiddelen. In dit streven stond het winstmotief centraal 
waarbij het algemeen belang uit het oog werd verloren. Het kapitalisme 
voedde tevens de klassentegenstellingen die de maatschappij verscheurden 
en het leidde tot verspilling of oorlogsdreiging. De PvdA streefde naar 
planning ten aanzien van zowel de voortbrenging als de verdeling van de 
produktie. Produktie en distributie behoorden allereerst aan de gemeen
schap in zijn totaliteit ten goede te komen. Als uitvloeisel van deze opvat
tingen wilde de PvdA de voornaamste produktiemiddelen op het gebied 
van industrie, bankwezen en transport nationaliseren. Bij de overige be
drijven behoorde de beschikkingsmacht van de particuliere eigenaren te 
worden beperkt om daarmee de nadelen van het particuliere bezit zoveel 
mogelijk te ondervangen.

De CPN formuleerde een soortgelijk uitgangspunt ten aanzien van haar 
economische politieke opstelling. Zij wenste nadrukkelijk de overgang te 
bewerkstelligen van een kapitalistische naar een socialistische economie. 
Daarin paste alleen een planmatig geleide economie, gericht op verhoging 
van de produktie via een op wetenschappelijke basis georganiseerde indu
strie. Socialisatie van het kredietwezen en van de belangrijkste produktie
middelen was daarvoor een vereiste.

Uit hun opvattingen over de positie van de staat in het economische le
ven, kon worden afgeleid hoe de partijen zich de opbouw van de maat
schappij voorstelden. ARP, CHU, KVP en VVD stonden voor een organi
sche opbouw van het maatschappelijk leven gebaseerd op persoonlijke ver
antwoordelijkheid. Volgens de ARP en de CHU behoorde de sociale recht
vaardigheid en volgens de KVP de naastenliefde het allesoverheersende be
ginsel te zijn.

Als tegenstander van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie liet de VVD 
de PBO ongenoemd in haar beginsel- en verkiezingsprogramma. Zij legde 
sterke nadruk op het beginsel dat economische ordening moest voort
vloeien uit het vrije maatschappelijke leven. De overheid mocht dit proces 
enkel bevorderen. De overige partijen bepleitten een horizontale opbouw 
van het bedrijfsleven in de vorm van publiekrechtelijke bedrijfsorganisa
ties. In de bedrijfsorganisatie behoorden de ondernemingsraden de samen
werking van werkgevers en werknemers te bevorderen. Naar de opvatting 
van de KVP behoorden binnen de PBO de arbeiders ook medezeggenschap 
te verkrijgen in economische vraagstukken zodat harmonie kon ontstaan 
tussen de belangen van de kapitaalverschaffers en van de arbeiders. Het ini
tiatief tot de instelling van PBO's moest van de maatschappelijke organisa
ties uitgaan.

De CPN wenste een veel verdergaande ordening van het sociaal-econo
mische leven door socialisatie van de voornaamste produktiemiddelen om 
zo een plan-economie mogelijk te maken. Daarmee werden de voorwaar
den geschapen om de maatschappij om te vormen van een kapitalistische 
maatschappij in een communistische. De CPN wees de PBO af omdat deze 
binnen het kapitalistische stelsel zou functioneren. Van een werkelijke be
langengemeenschap van werknemers en ondernemers kon dan geen sprake 
zijn omdat de belangen niet gelijk v/aren. De PBO kon de klassenstrijd niet
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tegengaan omdat de oorzaken ervan in de vorm van uitbuiting en winstbe
jag bleven voortbestaan.

De PvdA legde in het verkiezingsprogramma-1948 de nadruk op de rol 
van de overheid in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ter waarborging 
van het algemeen belang. De publieke controle op en leiding van de volks
huishouding moest plaatsvinden door middel van aan de Staten-Generaal 
overgelegde (meer)jaarlijkse concrete plannen. De PvdA hechtte er zeer aan 
dat werkgevers en werknemers gelijkelijk vertegenwoordigd waren binnen 
de PBO en bepleitte bovendien een vertegenwoordiging van de consumen
ten.

Uitgewerkte plannen ter oplossing van de grote economische problemen 
werden in de verkiezingsprogramma’s veelal niet genoemd. De nadruk lag 
op de ideologie van waaruit de concrete opstelling ten aanzien van de grote 
vraagstukken van industrialisatie, het loon- en prijsbeleid en de internatio
nale samenwerking zou worden afgeleid.

De wenselijkheid van een doelbewuste industrialisatiepolitiek werd 
slechts expliciet genoemd door de KVP en de PvdA. De inhoud van zo'n 
industrialisatie was weer ideologisch bepaald. De KVP wenste de industria
lisatie te bevorderen door het particuliere initiatief te stimuleren. De PvdA 
toonde zich voorstander van een planmatige industrialisatie, ook interna
tionaal. Het internationale industrialisatieproces moest zo nodig geleid 
worden door gemeenschappelijke organen.

Volgens de ARP en de CHU moest de middenstand zich zo vrij en zelf
standig mogelijk kunnen ontwikkelen. De CHU benadrukte dat de midden
stand gelijke ontplooiingskansen moest krijgen vergeleken met andere be
roepsgroepen die eveneens gericht waren op het leveren van goederen en 
diensten aan de bevolking. Noodzakelijk geachte prijs- en distributierege- 
lingen moesten een eenvoudig karakter dragen, tijdig worden gepubliceerd 
en vooral een redelijke beloning voor kleine zelfstandigen mogelijk ma
ken. De KVP toonde zich voorstander van een doelmatige organisatie van 
de middenstandsbedrijven, gericht op het versterken van deze bedrijven. 
Het midden- en kleinbedrijf moest speciale bescherming krijgen van de 
overheid tegen onredelijke en onnodige uitbreiding van het grootbedrijf. 
De PvdA wenste bescherming van het gezonde midden- en kleinbedrijf 
binnen het kader van de op het algemeen belang gerichte welvaartspolitiek. 
Het gezonde midden- en kleinbedrijf moest worden bevorderd door de
loyale concurrentie tegen te gaan en rationalisatie op vrijwillige basis te be
vorderen. Tevens moesten de kredietmogelijkheden worden verruimd.

Samenvattend kan opgemerkt worden dat de partijprogramma's vooral 
beginselen en algemene doelstellingen opsomden en niet een gedetailleerd 
overzicht van maatregelen ter bevordering van het economisch leven ga
ven.

De PvdA en in versterkte mate de CPN wilden de overheid van vol
doende wettelijke mogelijkheden voorzien voor krachtige leiding aan en 
sturing van de economische activiteiten. De overige partijen wilden het 
economisch leven veeleer overlaten aan de verantwoordelijke onderne
mers en organisaties, tenzij het algemeen belang overheidsbemoeiing vor-
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derde. De KVP was eerder dan VVD, ARP en CHU geneigd tot overheidsin
terventie en stond daardoor het dichtst bij de PvdA, waarvan evenwel dui
delijk afstand genomen werd o.m. in de wijze van formuleren van beginse
len en doelstellingen. De formuleringen waren evenwel dermate vaag of 
rekbaar dat het geen verbazing behoeft te wekken dat PvdA en VVD in een 
en hetzelfde kabinet samenwerkten. De problemen deden zich pas voor bij 
concreet beleid en uitgewerkte wetsvoorstellen. Kabinetsformateur L.J.M. 
Beel typeerde het Indië-beleid in de verschillende partijprogramma's op een 
wijze die ook van toepassing was op de economische paragrafen. 'Bij het 
formuleren van deze paragraaf stuitte ik op de moeilijkheid, dat de partij
programma's mij niet veel wijzer maakten omtrent de concrete verlangens 
van de vier (...).' 'Het klonk in beginsel allemaal ongeveer eender maar on
der de bijna gelijk vallende plooien van die vier mantels gingen de zeer 
verschillende lichamen van vlees en bloed schuil (~.).'56

Het regeerprogramma

In het regeerprogramma konden de hoofdlijnen van de partijprogramma's 
worden teruggevonden.57

De coalitiepartners zouden streven naar een gezond kleinbedrijf in am
bacht en verkeer. Zijn kredietmogelijkheden zouden worden verruimd en 
de winkelsluitingswet gewijzigd. Voorts zou worden gestreefd naar een wet
telijke regeling van het cadeaustelsel.

Het wetsontwerp op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie dat nog 
door het kabinet-Beel was ingediend, zou worden afgehandeld. Naar aan
leiding van het reeds uitgebrachte voorlopig verslag kon het wetsontwerp 
worden gewijzigd. De leidende gedachte achter het wetsontwerp bleef echter 
het subsidiariteitsbeginsel. De wettelijke regeling voor de instelling van 
produkt- en bedrijfschappen zou worden bevorderd, waarna de relevante 
overheidsbevoegdheden naar de schappen konden worden overgeheveld 
met inachtneming van het algemeen belang.

De tegenstellingen tussen de regeringspartners over de industrialisatie- 
en investeringspolitiek, zoals die waren gebleken uit de respectieve verkie
zingsprogramma's, werden in het regeerakkoord gecamoufleerd door vage 
formuleringen. Terwijl de PvdA een door de overheid geleide industrialisa
tie- en investeringspolitiek wenste, waren de overige coalitiepartners voor
stander van een door het particuliere bedrijfsleven verzorgde industrialisa
tie. Volgens het regeerprogramma zou een stelselmatige investerings- en 
industrialisatiepolitiek worden gevoerd. Dat met dit vaag geformuleerde 
compromis de tegenstellingen tussen de partijen niet waren overbrugd zou 
in het parlement nog overduidelijk blijken!

De industrialisatiepolitiek moest worden gericht op een herschikking 
van de produktie in de vorm van minder consumptie- en meer investe- 
ringsgoederen waardoor de exportmogelijkheden zouden worden ver
ruimd. De opheffing van handelsbelemmeringen was een voorwaarde om 
de toegankelijkheid van de buitenlandse markt te vergroten.
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Een stimulans voor verdere Westeuropese economische integratie kon 
uitgaan van de samenwerking in Beneluxverband. Het regeerprogramma 
sprak zich uit voor verdere integratie tussen de drie landen op basis van het 
akkoord van Chateau d'Ardenne. In de overgangsfase naar een 
economische unie zou worden gestreefd naar een onderlinge aanpassing op 
financieel, sociaal-economisch, monetair en fiscaal gebied. De eerste stap 
daartoe vormde de in het regeerprogramma genoemde geleidelijke liqui
datie van het distributiestelsel en de verruiming van de bewegingsvrijheid 
voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Opvallend was dat in het regeerprogramma niets stond vermeld over een 
planmatige economische coördinatie in Benelux- en in Westeuropees ver
band. Zowel in het akkoord van Chateau d'Ardenne als in het verdrag tot 
oprichting van de OEES werd immers wel over een dergelijk gecoördineerd 
beleid gesproken. Socialisatie van bedrijven zou worden overwogen voor 
openbare nutsbedrijven, die nog in particuliere handen waren, alsmede 
voor bedrijven met een monopolistisch karakter, waarvan de noodzaak tot 
socialisatie uit onderzoek was gebleken. Het toezicht op het kartel- en con- 
cernwezen zou wettelijk worden geregeld. Wat betreft socialisatie kende het 
regeerprogramma een nagenoeg gelijke formulering als het regeerpro
gramma van het kabinet-Beel. Gelet op de partijprogramma's konden alle 
partijen zich met de gekozen formulering over socialisatie verenigen. Ook 
de VVD sloot immers nationalisatie van monopolistische bedrijven van 
algemeen nut niet uit.

J.R.M. van den Brink, het jonge paradepaardje van de KVP58

Op 12 april 1915 werd in Laren (NH) Johannes Roelof Maria van den Brink 
geboren. Hij groeide op in een hecht gezin waar een liberaal katholieke sfeer 
heerste, met tegelijkertijd een sterke verbondenheid met het kerkelijk 
leven. De vier broers Van den Brink kregen van hun ouders veel vrijheid 
en verantwoordelijkheid.59 Van dichtbij maakte Johannes de crisis van de 
jaren dertig mee. Zijn vader bezat samen met een zwager een tapijtfabriek 
en vocht jarenlang onder de druk en de bedreiging van de grote depressie 
voor het voortbestaan van het bedrijf.

De jonge Van den Brink doorliep de katholieke HBS te Hilversum en 
rondde vervolgens cum laude de studie economie aan de Katholieke 
Economische Hogeschool te Tilburg af. Bij de schaarste aan katholieke aca
demici in een vak als economie, lag voor iemand met zulke begaafdheden 
en geloofsbrieven een schitterende carrière in het verschiet. Zijn loopbaan 
begon kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op het minis
terie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Hij kreeg een functie bij het 
directoraat voor Handel en Nijverheid. In 1941 volgde zijn aanstelling bij 
de dienst tot regeling van de prijzen en kort daarna werd hij chef van de af
deling prijzenpolitiek. Hij nam evenwel ontslag uit deze functie in februari 
1942, zat ondergedoken en verrichtte illegaal werk, onder meer voor het 
verzetsblad Je Maintiendrai en in studiegroepen. Tijdens de oorlogsjaren 
schreef hij enkele artikelen op zijn vakgebied, vooral in het M aandschrift
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Econom ie. Bovendien zag hij kans om in 1942 aan de Katholieke Eco
nomische Hogeschool te promoveren. De titel van de met het judicium 
cum laude beoordeelde dissertatie luidde: Maatschappijstructuur en werkge
legenheid.60 H et proefschrift bevatte een onderzoek naar het verband tussen 
de economische structuur der maatschappij en het probleem van de werk
gelegenheid.

Van den Brink beschouwde de maatschappij als een laat-kapitalistische 
samenleving, een mengvorm van een vrij en een gebonden stelsel, die zich 
kenmerkte door monopolistische concurrentie, door hevige wisselingen in 
de omstandigheden waarbinnen zich het economisch proces afspeelde en 
door een evenwicht in de economische activiteit dat beduidend beneden de 
topcapaciteit lag. Volledige werkgelegenheid kon volgens hem in een derge
lijk laat-kapitalistisch systeem nooit tot een stabiel evenwicht leiden, omdat 
dan steeds de neiging tot het stellen van looneisen en daardoor inflatie zou 
ontstaan. Een realistische werkgelegenheidspolitiek eiste naar zijn mening 
bewuste handhaving van een arbeidsreserve ter grootte van ongeveer 3% 
van de beroepsbevolking, een gedachte die in zijn eerste Industrialisatienota 
was terug te vinden. Voor zover de werkloosheid een gevolg was van on
derbesteding - wij bevinden ons in die tijd in de nadagen van het verschij
nen van J.M. Keynes General Theory - zouden de economische bestedingen 
door inkomensegalisatie (stimulering van het verbruik) en overheidsop
treden (stimuleren van de investeringen) moeten worden opgevoerd. Door 
een dergelijk beleid zou beter worden voorzien in zowel individuele als de 
collectieve behoeften. De belangstelling voor deze problematiek was al tij
dens zijn jeugd gewekt ten tijde van de economische crisis. Hij had destijds 
werknemers van vaders tapijtfabriek in de rijen voor het stempellokaal 
zien staan, hetgeen een onuitwisbare indruk op hem had gemaakt.

Oorlogseinde en bevrijding

Gedurende de Tweede Wereldoorlog hield Van den Brink zich diepgaand 
bezig met de vraag naar de politieke verhoudingen na de bevrijding. Hij 
had uiteraard nog geen helder inzicht in de politieke haalbaarheid van zijn 
ideeën, maar het was hem duidelijk dat de verzuilde samenleving van 
voor de oorlog moest verdwijnen. Van den Brink raakte ervan overtuigd 
dat na de bevrijding geen behoefte meer zou zijn aan een confessionele par
tij. Partijvorming op confessionele grondslag achtte hij geen doel op zich en 
inmiddels achterhaald. Een drietal overwegingen bracht hem tot dit stand
punt: de emancipatie van de katholieken was goeddeels voltooid, het libera
lisme in ons land was nooit echt anti-godsdienstig of anti-clericaal geweest 
en het socialisme had zijn revolutionair-dogmatisch en anti-godsdienstig 
karakter al voor de oorlog grotendeels verloren.61

Hij 'droomde’ van een grote, progressieve volkspartij. Deze zou in staat 
moeten zijn de bestaande klassentegenstellingen te doorbreken. De partij 
zou sociaal-economisch pragmatisch behoren te zijn en gericht op een 
rechtvaardige en economisch-doelmatige samenleving. Van den Brink on
derhield tijdens de oorlog ook contacten met de geïnterneerden van het gij-
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zelaarskamp St. Michielsgestel (J.E. de Quay). Kopstukken uit de politiek, de 
zakenwereld en de cultuur verbleven daar als gijzelaars van de bezetters. 
Ook bij vele gijzelaars leefde de wens om na de bevrijding te komen tot een 
grote progressieve volkspartij. Deze drang naar vernieuwing kwam voort 
uit de eensgezindheid in het verzet van mensen met verschillende poli
tieke overtuiging. In augustus 1942 vond een aantal van hen elkaar rond de 
figuur van Willem Schermerhorn. Enthousiast nam Van den Brink gedu
rende de laatste oorlogsjaren deel aan de discussies. De gedachtenwisselin- 
gen van de groep Schermerhorn-Banning leidden tot de oprichting van de 
Nederlandse Volksbeweging (NVB). Bij de illegale voorbereidingen van 
deze NVB was Van den Brink nauw betrokken. Zo werd in 1944 met zijn 
hulp de grondslag gelegd voor het programmagedeelte over de verheffing 
van de arbeid.62

Onmiddellijk na de bevrijding presenteerden de Gestelse maatschappij
hervormers zich. De NVB werd in mei 1945 officieel opgericht, onder lei
ding van Schermerhorn en W. Banning. Een maand later zou Schermer
horn geïnstalleerd worden als de eerste naoorlogse minister-president. De 
NVB-ers streefden een radicale vernieuwing van het politieke en maat
schappelijke leven in Nederland na. Kenmerkende elementen van deze 
vernieuwing waren: personalistisch socialisme, gemeenschapszin, corpora
tieve ordening van het sociaal-economische leven, cultureel nationalisme 
en volkseenheid. De vernieuwing zou het antwoord geven op de voor
oorlogse cultuurcrisis waarvan de oorzaken dieper werden gezocht dan 
alleen in het politieke leven. De vernieuwers waren de mening toegedaan 
dat ook de tekortkomingen van de vooroorlogse politiek een uitvloeisel 
waren van diepere oorzaken van geestelijke aard. Een latere versie van het 
manifest, waarmee de NVB zich tot de Nederlandse bevolking wendde, 
droeg ook de naam Van den Brink als ondertekenaar. De NVB beleefde een 
vlotte start. In korte tijd kreeg ze een grote aanhang. Intern lagen de zaken 
moeilijker. Hoe moesten de vernieuwingsideeën praktisch verwezenlijkt 
worden? Moest de NVB zich beschouwen als stimulator dan wel als poli
tieke uitkomst van de vernieuwingsdrang?

Ofschoon hij inmiddels deel uitmaakte van het hoofdbestuur begon bij 
Van den Brink langzaam een gevoel van onbehagen te ontstaan over de 
koers van de NVB.

Een eerste aarzeling ontstond naar zijn zeggen bij de formulering van de 
sociaal-economische paragrafen van het NVB-programma. Daarin werd 
bijvoorbeeld een onomwonden pleidooi gehouden voor de instelling van 
een planeconomie. De NVB ging daarmee in de ogen van Van den Brink 
steeds duidelijker de weg op van het socialisme en dat was voor hem moei
lijk te verkroppen. Ook de bejegening van De Quay door de NVB-bestuur- 
ders droeg bij tot zijn gereserveerde opstelling. Vanwege zijn deelname aan 
de oprichting van de omstreden Nederlandse Unie en aan het Drieman
schap in de beginjaren van de oorlog, werd De Quay niet opgenomen in het 
hoofdbestuur van de NVB.

De derde belangrijke reden om de NVB de rug toe te keren, lag in de 
sfeerverandering bij de katholieke achterban. Kort voor de bevrijding had
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A.C. de Bruijn, een van de voormannen van de Katholieke Arbeiders
beweging, Van den Brink gevraagd om economisch adviseur van dit 
vakverbond te worden. Deze had daarin toegestemd. Uit gesprekken bleek 
hem, dat de KAB instandhouding van een katholiek partijverband bepaald 
gewenst achtte en voor dat doel al haar niet geringe invloed zou aan
wenden. Het KAB-bestuur achtte namelijk een nauwe samenwerking met 
een eigen staatkundige organisatie een noodzakelijke voorwaarde voor het 
voortbestaan van een katholieke arbeidersbeweging, die het eigen karakter 
moest bewaren en ontwikkelen.

Ook de bisschoppen wensten in de jaren 1944-1946 herstel van de katho
lieke organisaties. De soms ongezouten kritiek op de vooroorlogse toestan
den door de vernieuwers riep een reactie op bij mensen als Frans Teulings, 
Brabants bestuurslid van de RK-Staatspartij, die later minister van Binnen
landse Zaken zou worden in het kabinet-Drees-Van Schaik. De historicus 
A.F. Manning zag het zo: ’(...) de voorstanders van een politiek-maat- 
schappelijke vernieuwing - de Gestelse groep en de toekomstige NVB-ers - 
hebben de vooroorlogse prominenten uitgedaagd tot een optreden, dat niet 
anders dan restauratief kon zijn'.63

Doorslaggevend bij dit alles was ook het feit dat de NVB, een progres
sieve 'eenheidspartij', zich ook inzette voor een gemeenschappelijk verkie
zingsprogramma en een gemeenschappelijke kandidatenlijst van de belan
grijkste politieke partijen bij de eerste naoorlogse verkiezingen voor de 
Tweede Kamer (mei 1946). Tot dit laatste bleek alleen de KVP bereid. Met 
name de inmiddels opgerichte PvdA voelde er niets voor, omdat zij een 
grote verkiezingsoverwinning verwachtte.64

Uit een eind augustus 1945 uitgebrachte persverklaring bleek een toena
dering van leidende katholieken binnen de NVB in de richting van de 
RKSP. Voor Van den Brink gold dit ook. Begin oktober 1945 meldde hij in 
het hoofdbestuur van de NVB dat hij evenals de vermaledijde De Quay zit
ting had genomen in het hoofdbestuur van de RKSP. Daarmee nam Van 
den Brink meer en meer afstand van de NVB.

Minister in de periode van opbouw en herstel

De KVP wilde personeel noch programmatisch een voortzetting zijn van de 
Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP). De oprichters wilden een 'ver
nieuwde', maar ook 'verjongde’ partij, hetgeen sterk in het voordeel werkte 
van 'jongeren' als Van den Brink. Naast het hoogleraarschap in de 
staathuishoudkunde en de statistiek aan de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen, (1945-1948) bekleedde Van den Brink ook politieke functies. Hij 
maakte zoals gezegd deel uit van het partijbestuur van de RKSP, waarvan 
de naam bij de officiële heroprichting vlak voor de jaarwisseling werd om
gedoopt in Katholieke Volkspartij (KVP); later ging hij ook deel uitmaken 
van het dagelijks bestuur van de KVP.

De tijdelijke Staten-Generaal werden op 20 november 1945 vervangen 
door de voorlopige Staten-Generaal. Vanaf deze datum was Van den Brink 
lid van de Eerste Kamer van dit voorlopige parlement; hij was destijds het
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jongste parlementslid. Veertien maanden later nam hij achter de rege
ringstafel plaats. Op 3 juli 1946 had het kabinet-Beel, het tweede kabinet na 
de oorlog, zijn werkzaamheden aangevangen. In dit kabinet beheerde mi
nister Huysmans (KVP) het departement van Economische Zaken, maar hij 
werd in de loop van 1947 ernstig ziek. Als gevolg van zijn ziekte zag hij zich 
genoodzaakt om af te treden. Een week lang nam minister S.L. Mansholt 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening de lopende zaken op het 
departement waar. Minister-president Beel zocht intussen naarstig naar een 
geschikte opvolger en werd op het Eerste Kamerlid Van den Brink geatten
deerd. Aangemoedigd door de voorzitter van de Tweede Kamerfractie en 
politiek leider van de KVP, C.P.M, Romme, aanvaardde Van den Brink het 
ministersambt. Op 21 januari 1948 beëdigde Wilhelmina hem als de nieuwe 
bewindsman van Economische Zaken. Met zijn 32 jaar was Van den Brink 
de jongste minister die ons land ooit gekend had. Hem wachtte een onge
kende uitdaging. Een verder herstel alsmede een forse uitbreiding van de 
Nederlandse economie was noodzakelijk om de snel groeiende bevolking te 
kunnen onderhouden.

AI voor de oorlog had het departement ideeën geopperd om een gerichte 
industrialisatiepolitiek te voeren en waren de wettelijke grondslagen ge
legd. Direct na de oorlog zette minister Vos (PvdA) van het toenmalige de
partement van Handel en Nijverheid de industrialisatiepolitiek in de stei
gers. Aan uitvoering van zijn plan-socialistische industriepolitiek, kwam 
Vos echter niet toe. Het tekort aan onmisbare deviezen, het te korte minis
terschap en zijn grote belangstelling voor meer algemene economische, po
litieke en maatschappelijke ordevraagstukken verhinderden dit.65Maar bo
venal ontbrak het aan politieke steun van met name de KVP. Volgens 
Lieftinck voerde Vos dan ook geen industriepolitiek, zodat 'Financiën' 
hiervoor de ruimte kreeg.66

Minister Van den Brink gaf wel voorrang aan de industrialisatie. Hij 
wilde een industriepolitiek voeren, die zich zou richten op een groei en 
kwalitatieve versterking van de nationale economie. Ruim zes maanden 
regeerde het kabinet-Beel nog. De Grondwetsherziening van 1948 bracht 
verkiezingen met zich, waarna het eerste kabinet-Drees (Drees-Van Schaik) 
geformeerd werd. Het heroptreden van Van den Brink was tijdens de for- 
matiebesprekingen in PvdA-kring omstreden. In een interne nota Enkele 
kernpunten van het te voeren beleid,67 werd ernstige kritiek geuit op het 
functioneren van het departement van Economische Zaken. Na het vertrek 
van Vos waren de progressieve ambtenaren ook grotendeels verdwenen. 
Wat er aan ambtenaren overbleef, was in de ogen van de PvdA onbekwaam 
en fantasieloos. Van den Brink gaf in hun ogen onvoldoende leiding aan 
het departement en moest zich daar meer mee gaan bemoeien. Een staatsse
cretaris van PvdA-huize moest de coördinatie van het economische beleid 
gaan behartigen. Dat zou bovendien de PvdA-greep op de benoemingen 
versterken, waarvoor intern al een lijst met namen circuleerde.68

De PvdA kon haar wensen tijdens de formatiebesprekingen niet door
drukken. Van den Brink behoorde tot de vijf ministers die van het kabinet- 
Beel naar het kabinet-Drees-Van Schaik overstapten terwijl later de KVP-er
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W.C.L. van der Grinten tot staatssecretaris werd benoemd. Hij kon derhalve 
zijn beleid continueren. Samen met de energieke directeur-generaal voor de 
Industrialisatie, A. Winsemius, ontwierp hij in de loop van 1948 en de eer
ste maanden van 1949 de aangekondigde industrialisatiepolitiek. Win- 
semius was voor de Tweede Wereldoorlog verbonden aan de Economische 
Voorlichtingdienst en van 1940-1942 hoofd prijsvorming en derhalve niet 
eerder betrokken bij de industrialisatie. Beiden waren er van overtuigd, dat 
de georiënteerde markteconomie als uitgangspunt voor de industrialisatie 
moest dienen. In een georiënteerde markteconomie richt de overheid zich 
in overleg met het bedrijfsleven, op de realisering van enkele hoofddoel
stellingen van economische politiek. De overheid vervult in een dergelijke 
economie drie functies. Allereerst een allocatiefunctie die gericht is op de 
beïnvloeding van het Nederlandse goederen- en dienstenpakket. Voorts 
probeert de overheid via haar economische politiek de conjunctuur en 
structuur van de economie onder controle te houden (stabilisatiefunctie). 
Tevens heeft de overheid een her verdelingsfunctie op grond waarvan ze de 
inkomensverdeling beïnvloedt.69 Een tweeledige doelstelling lag aan de 
ontworpen politiek ten grondslag. Allereerst behoorde de betalingsbalans 
sluitend gemaakt te worden. Vervolgens vroeg de explosieve groei van de 
beroepsbevolking om de schepping van aanzienlijk méér arbeidsplaatsen.70

Minister van den Brink legt op 28 juli de eerste steen voor de breedband-walserij van 
Hoogovens. Op de steen staat: 'Ik lig en tors de vrucht van samen streven, vemuft en 
stage vlijt. Brengt gij elk d'ander toegewijd, o mens, het al tot vruchtbaar leven.'

Voor het welslagen van de industrialisatie waren dringend deviezen no
dig. Daar ontbrak het aanvankelijk aan. De Marshall-hulp bood hier uit
komst. Het karakter van zijn industrialisatiebeleid zou volgens de minister 
fundamenteel verschillen van dat van zijn voorganger Vos. Was Vos er
van overtuigd, dat resultaten slechts bereikt konden worden langs de weg 
van taakstellende en dus dwingende planning, minister Van den Brink 
wilde de industrialisatie bevorderen door een minder imperatief industria- 
lisatieschema. Dit schema zou niet te veel in details treden en geen bin-
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dende kracht hebben. Het schema bevatte een richtsnoer voor alle belang
hebbenden en de overheid zou haar instrumentarium in de vorm van glo
bale maatregelen daarop afstemmen. Zijn denkbeelden werden vervat in 
'industrialisatienota's', welke aan het parlement werden toegezonden. Tij
dens zijn bewind verschenen er drie en werd een vierde nota voorbereid.

De industrialisatiepolitiek moest leiden tot aanpassingen in de produk- 
tieve sector. Het ging vooral om een uitbreiding van de basisindustrieën 
(d.w.z. industrieën die grondstoffen produceerden voor de verwerkende in
dustrie), van arbeidsintensieve, meer traditionele bedrijfstakken en van in
dustrieën voor hooggekwalificeerde (export)produkten.71 Als voorwaarde 
voor het slagen van deze industrialisatiepolitiek noemde minister Van den 
Brink de liberalisatie ofwel vrijmaking van het handels- en betalingsver
keer. Naar zijn mening beletten de aanwezige handelsbelemmeringen een 
voldoende export. Wilde het industrialisatiebeleid kans van slagen hebben, 
dan moest de op gang gekomen liberalisatie in 1952 zijn voltooid.

Vele critici beschouwden de industrialisatiepolitiek, zoals de minister die 
voor ogen had, als een vrijwel onuitvoerbare opgave. Na aanvankelijke 
scepsis nam het vertrouwen van zowel werkgevers als werknemers snel toe 
omdat zijn beleid duidelijke resultaten afwierp. Dit verbreedde de steun in 
het parlement naar de linkerzijde. Die steun was minister Van den Brink 
welkom. Hij trachtte een economische politiek te ontwikkelen die enerzijds 
voldoende marktconform was en anderzijds door de overgrote meerder
heid van het volk kon worden aanvaard en gedragen.

De doelstellingen van de industrialisatiepolitiek konden echter niet wor
den gerealiseerd omdat meningsverschillen tussen de Tweede Kamerfractie 
van de VVD en VVD-minister van Buitenlandse Zaken, D.U. Stikker over 
de kwestie Nieuw-Guinea begin 1951 de val van het kabinet veroorzaakten. 
Binnen het demissionaire kabinet kwamen bovendien principiële m e
ningsverschillen aan het licht tussen de ministers Lieftinck (PvdA) en Van 
den Brink.72 De gevolgen van de hausse veroorzaakt door de Korea-oorlog, 
plaatsten de ministers regelrecht tegenover elkaar. Minister Lieftinck sloot 
deliberalisatiemaatregelen niet uit, teneinde langs die weg een beperking 
van de import te bewerkstelligen en daarmee een vermindering van het be
talingsbalans tekort. Om zijn industrialisatiepolitiek niet op de tocht te zet
ten, hield minister Van den Brink onverkort vast aan de liberalisatie. Hij 
toonde zich een voorstander van een binnenlandse bestedingsbeperking 
door toepassing van globaal werkende maatregelen (rente-, krediet- en fis
cale maatregelen), die vanzelf de invoer zouden beperken tot het gewenste 
niveau. Protectionistische maatregelen gericht op bescherming van de eigen 
industrie door bijvoorbeeld hogere invoertarieven, zouden daarentegen 
een bedreiging vormen voor de industrialisatiepolitiek vanwege te ver
wachten tegenmaatregelen van de handelspartners.73

W.C.L. van der Grinten, m eer w etenschapper dan politicus

W illem Christiaan Leonard van der Grinten werd op 7 september 1913 
geboren, als zoon van J.H.P.M. van der Grinten, de latere hoogleraar staats-
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en administratiefrecht in Nijmegen. Hij kwam uit een groot gezin van ne
gen kinderen met een sterke rooms-katholieke signatuur, hetgeen zijn le
ven sterk beïnvloedde. Zo ontpopte hij zich als fervent voorstander van het 
huwelijk en een groot gezin, dat door de overheid moest worden be
schermd. Hij zag de plaats van de vrouw allereerst als middelpunt van het 
gezinsleven. Derhalve diende de overheid het buitenshuis werken van ge
huwde vrouwen niet te stimuleren. Illustratief voor zijn denkwijze was de 
laatste stelling van zijn proefschrift (1937): 'Kinderbeperking is in het alge
meen en zeker in de huidige tijdsomstandigheden economisch verwerpe
lijk.'74 Let wel, deze stelling werd verdedigd in een periode van dramatische 
werkloosheid en armoede.

Van der Grinten begon zijn stu
die rechten in Nijmegen in 1931.
Hij toonde zich tijdens zijn studie
tijd actief in het studentenleven.
Zo maakte hij deel uit van de se
naat van het Nijmeegse studenten
corps.75 Dit actieve studentenleven 
ging echter geenszins ten koste van 
zijn studie, want al in 1934 stu
deerde hij cum laude af. Daarna 
ging hij in de advocatuur. Van 
1936 tot 1945 was hij werkzaam bij 
Unilever. Na de bevrijding werkte 
hij bij het Nederlands Beheers
instituut.76 Dit instituut voerde het 
beheer over de in beslag genomen 
en verbeurd verklaarde vermogens 
en goederen. Intussen was Van der 
Grinten in 1937 bij Willem Duyn
stee, CssR hoogleraar strafrecht, op 
een proefschrift getiteld De recht
matigheid van de doodstraf ge
promoveerd.

Hij verdiepte zich onder meer in het werk van Thomas van Aquino en 
in zijn proefschrift concludeerde hij dat de staat het recht had om met de 
dood te straffen. Dat impliceerde overigens niet dat de staat de plicht had tot 
het instellen van de doodstraf.77 In tegenstelling tot veel strafrechtdes
kundigen achtte hij de doodstraf niet in strijd met de geest van het christen
dom. Het verzet tegen de doodstraf was veeleer het gevolg van het feit, dat 
het christendom in intellectuele kring steeds minder erkenning vond.78

Van der Grinten toonde als jurist interesse in een breed scala van vraag
stukken. Hij schreef over vennootschapsrecht, arbeidsrecht en ordenings- 
vraagstukken. In De organisatie van het bedrijfsleven dat in 1944 verscheen, 
beschreef hij onder meer de Woltersomse organisatie. Het bedrijfsleven was 
in deze organisatie gestructureerd volgens het leidersbeginsel. In het voor
woord schreef hij 'dat organisatie van het bedrijfsleven ook in vredestijd

Staatssecretaris van Economische Zaken 
W.C.L. van der Grinten.
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noodig is. De ervaring die wij in dezen tijd met de bedrijfsorganisatie ver
werven, zullen wij ons na den oorlog ten nutte kunnen en moeten ma
ken.'79 In deze bespreking ontbreekt elke kritische kanttekening bij het af
gedwongen en nationaal-socialistische karakter van de Woltersomse be
drijfsorganisatie. Het een was puur juridisch-technische verhandeling. Na 
de oorlog werd hij lid van de KVP en voorzitter van de KVP-afdeling Rot
terdam. Tevens fungeerde hij als voorzitter van het Centrum voor Staat
kundige Vorming, het wetenschappelijk bureau van de KVP.

Minister van Economische Zaken Van den Brink vroeg hem staatssecre
taris te worden - de eerste in de Nederlandse parlementaire geschiedenis - in 
het kabinet Drees-Van Schaik. Zijn benoeming ging op 25 januari 1949 in en 
hij kreeg de organisatie van het bedrijfsleven als taakopdracht. Per 13 ja
nuari 1950 werd zijn portefeuille uitgebreid met middenstandszaken. Hij 
vermoedde dat Romme bij zijn uitverkiezing een rol gespeeld had 'maar ik 
denk dat ik als staatssecretaris vooral de keuze van Van den Brink ben ge
w eest'.80 Hij kende Van den Brink uit naoorlogse discussies rond de her
oprichting van een katholieke partij.

Volgens Van der Grinten was ontlasting van de centrale overheid een 
van de grote doeleinden van de PBO. Het bedrijfsleven besteedde enorm 
veel tijd aan improduktieve arbeid als gevolg van de bureaucratie. 'Om in 
het economische leven te slagen, is bijna niet meer het belangrijkst de be
schikking over bekwaamheid, maar het hebben van vriendjes. Op alle bu
reaus heeft het verderfelijke vriendjessysteem ingang gevonden. De ambte
naar is koning geworden.'81 Van der Grinten rondde de PBO-wetgeving 
succesvol af. De wettelijke regeling bleek echter geen garantie voor de 
daadwerkelijke introductie van de PBO in de maatschappij. Vijf en dertig 
jaar later weet hij de mislukking van de PBO aan een verkeerde taxatie. 'Ik 
heb mezelf in 1949 vergist, het bleek alras dat de industrie heel moeilijk te 
vangen viel in sectoren met gemeenschappelijke belangen. Maar het zijn 
vooral de ontwikkelingen in de maatschappij geweest die anders liepen dan 
ik had verwacht.'82 Hij doelde daarbij vooral op de verwijdering tussen de 
sociale partners.

Zijn houding tegenover het parlement werd door een interviewer in 
1984 als tamelijk 'Brinkmanniaans' omschreven 'nogal autoritair en arro
gant, zo van waar bemoeien die nitwits zich mee, als ik toch zeg dat het 
goed is'.83 Van der Grinten was in het parlementaire debat vooral pragmati
cus, en trapte hierdoor gemakkelijk op zere tenen van kamerleden, die het 
debat vooral ideologisch inkleurden. Zij verweten hem dat hij het wets
voorstel weliswaar met veel zakenkennis, maar niet op de juiste toon ver
dedigde. Zijn uitspraak dat de Kamer als medewetgever zelf over de grond
wettigheid van de instellingsprocedure besliste, waarmee hij deze gevoelige 
kwestie als afgedaan beschouwde, riep veel wrevel op. Het propagandablad 
De Opmars van de KVP constateerde dat de Eerste Kamer tijdens het PBO- 
debat allesbehalve vriendelijk was voor Van der Grinten. 'Het deed dan ook 
een beetje vreemd aan, dat Zijne Excellentie de Raad der Wijzen en Ouden 
een lesje in de geschiedenis der arbeidswetgeving ging geven, terwijl spre
kers als Anema en De Bruijn politieke rotten zijn al sinds 1921 en 1929 en
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sprekers als Oosterhuis en Schipper, voorzitter van het NVV en onder
voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond, wel geacht kunnen 
worden enigszins op de hoogte te zijn.'84

Van der Grinten wekte de indruk dat het parlement een vervelende vlieg 
was, die men maar moeilijk van zich af kon slaan. Vrij Nederland meende 
dat de functie van staatssecretaris vaak werd beschouwd als een examen 
voor het ministerschap. Het blad vreesde dat 'indien we de stemming in het 
parlement goed hebben gepeild, de eerste staatssecretaris mr. Van der 
Grinten reeds gezakt is’.85 Van der Grinten zelf ervoer het optreden in de 
Kamer in het geheel niet als vervelend. 'Al sta je natuurlijk wel eens paf 
van de vragen die je krijgt. Dan denk je: dit is zo simpel, dit moet zo'n ka
merlid toch weten. Ik zou zelf inderdaad niet in de Kamer hebben willen 
zitten. Al dat gepraat en vergader, nee. Maar dat staatssecretariaat vond ik 
leuk.'86 Hij vond dat de pers in het algemeen te kritisch stond tegenover een 
kabinet. 'De journalisten gaan er teveel vanuit dat ministers te kwader 
trouw handelen, idioten zijn, persoonlijk belang nastreven, niet uitsteken 
boven de meeste journalisten in begaafdheid en maatschappelijke positie. 
Nou, dat is natuurlijk niet waar.'87

Na zijn kortstondig staatssecretariaat dat na de reconstructie van het ka
binet Drees-Van Schaik op 17 maart 1951 afliep, bouwde Van der Grinten 
een imposante carrière op als hoogleraar burgerlijk- en handelsrecht aan de 
Katholieke Hogeschool Tilburg en aan de Katholieke Universiteit Nijme
gen, met tal van veel maatschappelijke nevenfuncties zoals het Kroon-lid- 
maatschap van de SER.

Van den Brink wil industrialisatie en meer export door liberalisatie

Een groot deel van de overigens korte regeringsverklaring was gewijd aan 
de economische situatie en het te voeren economisch beleid.88 In feite gaf 
Drees in algemene bewoordingen het reeds gememoreerde regeerakkoord 
weer.

Hij constateerde dat grote vooruitgang was geboekt sedert het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. De totale produktie was inmiddels tot boven het 
vooroorlogse niveau gestegen en de goederenvoorziening voor de bevol
king verruimd. Door de ontvangst van de Marshall-hulp behoefde niet 
verder ingeteerd te worden op het nationale vermogen, ook niet als de im
port op voldoende niveau werd gebracht, Drees gaf geen uitputtend over
zicht van het regeerprogramma. Dat bewaarde hij voor de troonrede en, 
voor wat betreft het economische beleid, vooral voor de begroting van 
Economische Zaken.

Van den Brink gaf in de eerste begroting een 'college' over de algemene 
economische situatie, gevolgd door een toelichting op zijn centrale doelstel
lingen.89 De economische situatie werd ongunstig beïnvloed door de lage 
export. De export bedroeg slechts de helft van de import. Een hogere export- 
quote was vereist door het wegvallen van veel vooroorlogse hulpbronnen 
zoals de opbrengsten van beleggingen in Nederlands-Indië, welke het ex- 
porttekort destijds nog dekten. Voorts maakte de snelle bevolkingsgroei in-
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dustrialisatie noodzakelijk, hetgeen meer export vergde om zodoende de 
benodigde import van kapitaalgoederen mogelijk te maken. Ook het 
Nederlandse exportpakket deugde niet omdat dit vooral bestond uit eind
produkten. De vraag naar dergelijke goederen zou volgens verwachting ge
leidelijk dalen. De import bestond voornamelijk uit grondstoffen en kapi
taalgoederen waarnaar de vraag zowel internationaal als nationaal sterk zou 
groeien. De consequentie van de samenstelling van het Nederlandse ex
portpakket was dat de Nederlandse exportprijzen in de hand moesten wor
den gehouden, wilde men van afzet verzekerd zijn. Dit betekende dat de 
Nederlandse loonontwikkeling sterk aan banden moest worden gelegd. De 
prijsontwikkeling werd nog eens extra bedreigd door de lage stand van de 
arbeidsproduktiviteit (index industrie =  80, 1938 = 100) wat een kostenver
hogende invloed had. De loon- en prijspolitiek moest derhalve afgestemd 
worden op de mogelijkheden tot exportbevordering.

Volgens de troonrede was het industrialisatievraagstuk in de eerste plaats 
een economisch probleem. De taak van de overheid in het industrialisatie- 
proces bestond uit het scheppen van de economische omstandigheden die 
het bedrijfsleven tot een gezonde uitbreiding van de industriële capaciteit 
zouden prikkelen. Het industriële apparaat diende te worden gemoderni
seerd om daarmee te kunnen concurreren op de internationale markten. 
Sterk nadelig voor Nederland waren de verstoorde verhoudingen met 
Duitsland en Indonesië. Het wegvallen van de Indonesische produkten uit 
het Nederlandse exportpakket had een nadelige invloed op de kwalitatieve 
samenstelling van de deviezenvoorraad. De Indonesische produkten wer
den immers in dollars afgerekend, terwijl Duitsland dollarbesparend had 
kunnen werken door importvervanging van produkten die nu in dollars 
moesten worden afgerekend. De deviezenvoorraad maar vooral ook de 
kwalitatieve samenstelling ervan, vormde daarmee het knelpunt voor de 
Nederlandse industrialisatiepolitiek.90 De Marshall-hulp zorgde vanaf begin
1948 voor een kwantitatieve aanvulling en een kwalitatieve verbetering 
van de deviezenvoorraad. Ondanks deze hulp bleef importbeperking on
vermijdelijk. Bij het einde van de Marshall-hulp (1952), moest Nederland 
zelfstandig de benodigde deviezen kunnen verwerven.

Als gunstige factoren noemde Van den Brink de heersende sociale vrede 
en het relatief lage loon- en prijspeil.91 Mede door de Marshall-hulp kreeg 
Nederland voldoende tijd om het verstoorde interne evenwicht te herstel
len. De eerste resultaten waren bereikt door de afremming van de groei van 
de geldcirculatie. In 1948 was de geldcirculatie als percentage van het natio
naal inkomen al weer teruggebracht tot het niveau van 1945. Gunstig voor 
het interne evenwicht was bovendien ook de afnemende schaarste in het 
binnenland. Hierdoor kon de interne liberalisatie worden bevorderd, met 
als gevolg een afnemende overheidsbemoeienis met het economische le
ven.

De subsidies op levensmiddelen zouden geleidelijk worden verminderd 
en tenslotte beëindigd. Dit vloeide deels voort uit de noodzaak de schatkist 
te ontlasten. Het was tevens een gevolg van het streven naar een economi
sche unie met de Beneluxpartners. Tijdens besprekingen op het Chateau
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d'Ardenne begin 1948 was in beginsel de beslissing genomen om tot een 
economische unie met de partners te komen. De economische politiek van 
Nederland en de BLEU verschilde sterk als gevolg van het feit dat het voor- 
zieningenpeil in Nederland veel lager lag dan in de BLEU. Omwille van de 
economische unie zouden de verschillen in de economische politiek op 
korte termijn moeten worden overbrugd. De vermindering van subsidies 
op levensmiddelen zou leiden tot minder ambtelijke bemoeienis met het 
economische leven waardoor de uitgaven werden verlaagd. De verlaging 
van de subsidies zouden echter ook leiden tot verhoging van de kosten van 
levensonderhoud. De regering zou volgens de troonrede van 1948 'sociaal 
gerechtvaardigde en economisch verantwoorde loon- en prijsnormen blij
ven bevorderen'.92

De prijscontrole op eerste levensbehoeften zou eerst worden verminderd 
als duidelijk was dat de doelstelling van het prijsbeleid, namelijk zoveel 
mogelijk stabiele prijzen, niet in gevaar kwam.

In de middenstandspolitiek stond de opvoering van handels- en vakbe
kwaamheid centraal. Tevens zou getracht worden de economische organisa
tie en haar financiële positie te verbeteren. De minister nam zich voor tij
dens het zittingsjaar 1948-1949 wetsontwerpen in te dienen betreffende de 
vestigingseisen kleinbedrijf, de winkelsluiting, het cadeaustelsel en de 
Kamers van Koophandel.

Van den Brink zag als centrale doelstellingen van zijn politiek de indu
striële ontwikkeling en de bevordering van de internationale economische 
samenwerking.

De PvdA wil meer plan-economie

De discussies in het parlement naar aanleiding van de regeringsverklaring 
bleven beperkt bij gebrek aan een meer concrete uitwerking van de be
leidsvoornemens op economisch terrein. Troonrede en miljoenennota 
zouden meer inzicht verschaffen over het te voeren beleid. Naar aanleiding 
van de miljoenennota 1949 ontspon zich in de Kamer een principieel debat 
met name tussen PvdA, KVP en VVD over economische ordening en de rol 
die de staat daarin te vervullen had.

Uit de bijdrage van Van der Goes van Naters aan het voorlopig verslag 
over de miljoenennota 1949 bleek dat de PvdA een vooruitstrevende soci- 
aal-economische politiek van het kabinet verlangde. Concreet betekende dit 
dat het beleid gericht moest zijn op het bereiken van maximale welvaart. 
Een welvaartspolitiek gebaseerd op het socialistische gedachtengoed vereiste 
een billijke verdeling van de zeggenschap over de produktiemiddelen. 
Voorts moest een billijke verdeling van de opbrengst der produkten tot 
stand worden gebracht, waarbij de meerwaarde boven de compensatie van 
het ondernemërsrisico aan de gemeenschap moest toevallen. Verder diende 
gestreefd te worden naar een eerlijke spreiding van de koopkracht. Het so
cialisme was voor deze doeleinden niet alleen het meest doelmatig, het 
legde tevens de grondslag voor een nationaal geleide welvaartspolitiek,
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waarbij het stoffelijke particuliere belang diende te wijken voor het belang 
van de gemeenschap in haar geheel.

De uitvoering van een dergelijke politiek moest worden overgelaten aan 
gedecentraliseerde organen waarvoor socialisatie van de produktiemidde
len overigens geen absolute eis was. Criterium bij de uitwerking behoorde 
de doelmatigheid te zijn, bezien vanuit het algemeen belang. 'Het moderne 
socialisme wordt echter niet alleen door deze doelmatigheidsgedachte ge
dragen, doch vooral door de overtuiging, dat juist de nieuwe grote proble
men van demografische en conjuncturele aard slechts hun oplossing kun
nen vinden door een nationaal - en voorzover mogelijk reeds internatio
naal - geleide welvaartspolitiek (..,).'93

De KVP liet bij monde van Romme in het voorlopig verslag aantekenen 
dat de KVP niet te vinden was 'voor een ander beleid op het economisch- 
sociale terrein dan een, waarin de Overheid weliswaar een leidende taak 
vervult, maar waarin de overheidstaak beperkt blijft tot het geven van al
gem ene leiding'.94 Voor Romme had de staat een eigen taak van algemene 
leiding ook in het economisch-sociale leven 'en wel die taak, die door geen 
ander kan worden vervuld, omdat geen ander in staat is, het geheel van 
gemeenschapsleven te overzien'.95 Voor wat betreft de invulling van die 
taak verwees hij naar het subsidiariteitsbeginsel. 'Daarnaast meen ik, dat de 
Staat alles, ook wat betreft de leiding, moet overlaten aan anderen, wat die 
anderen wel kunnen. En ik meen dit op grond van de waarde van de per
soonlijke zelfstandigheid, die wij zover mogelijk tot ontplooiing moeten 
brengen en waaraan wij dus moeten overlaten te doen, wat hij even goed of 
wat hij beter kan dan hogere organen.'96

P.J. Oud verdedigde het standpunt dat de staat een rechtsvereniging be
hoorde te zijn. 'De Staat heeft er zich toe te beperken de voorwaarden te 
scheppen en te handhaven, die het bestaan van goede rechtsverhoudingen 
op alle terreinen van het maatschappelijk leven verzekeren. Dit betekent al
lerminst Staatsonthouding op economisch en sociaal gebied. Immers, ook 
op die gebieden behoort een goede rechtsorde te heersen. Maar het betekent 
wel dat de Staat zich van rechtstreekse bemoeiing zoveel mogelijk dient te 
onthouden.'97

Van der Goes nam met verbazing kennis van de herleving van de 
'nachtwaker'-theorie, die naar zijn mening sterk verouderd was. Hij maak
te een duidelijk onderscheid tussen staat en maatschappij. De gerneen- 
schapsbemoeiing met de maatschappij moest bij voorkeur worden uitgeoe
fend door nieuwe maatschappelijke organen en wel door toepassing van 
functionele decentralisatie.98

Romme constateerde dat in het kabinet de drie richtingen waren verte
genwoordigd die ieder afzonderlijk hun positie hadden bepaald 'tegenover 
de taak van de Staat, in het bijzonder met betrekking tot het economisch-so- 
ciale leven'.99 Bij de fractievoorzitter van de KVP rees de relevante vraag of 
die drie richtingen 'in het kabinet wel te zamen tot vruchtbare economisch- 
sociale politiek zullen kunnen komen'.100

Daartoe was verduidelijking van het standpunt van de politieke partijen 
noodzakelijk. Aan Van der Goes van Naters vroeg Romme of deze voor de
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particuliere sector uitsluitend als taak zag de uitwerking en uitvoering van 
de plannen gemaakt door de staat. Anders gezegd: was functionele decentra
lisatie alleen 'decentralisatie van wat toch altijd is een Staatstaak?'101

Aan Oud stelde Romme de vraag, 'gaat uw opvatting dus toch niet zo 
ver, dat gij voor de Staat alle leiding geven verwerpt?'102 Een staat die alleen 
een 'nachtwakersfunctie' had, bezat volgens Romme een te beperkte taak. 
Naar zijn opvatting had de staat primair een welvaartstaak. Dit was 
noodzakelijk om te bereiken dat de maatschappelijke krachten tot het hoog
ste rendement kwamen voor zowel hun eigen welzijn als voor het alge
meen belang.

Oud erkende in zijn reactie dat de taak van de overheid door de ontwik
keling binnen het kapitalisme zich moest uitbreiden van 'nachtwaker' tot 
een meer actieve bemoeienis met het maatschappelijke leven. In deze 
maatschappij moesten de mensen primair uit eigen kracht recht en moraal 
verwezenlijken. Wanneer ze daartoe onvoldoende in staat waren diende de 
overheid te hulp te komen. Volledige vrijheid vormde het tegendeel van 
ongebondenheid. 'Zij bestaat in gebondenheid aan de in eigen geweten 
vrijwillig aanvaarde norm, waar het kan, aan de door de Overheid opge
legde norm, waar het moet.'103 De overheid behoorde de door haar gehan
teerde normen te wijzigen in het licht van de dynamiek van de maatschap
pij. De overheid had niet principieel tot taak in het economische leven in te 
grijpen. Sterker nog: overheidsinterventie moest tot doel hebben, 'waar het 
kan, zich zelf overbodig te maken'.104

Van der Goes repliceerde op de vraag van Romme dat de PvdA een recht
vaardige en doelmatige behoeftenvoorziening wilde. Wie leiding diende te 
geven aan dit proces hing af van de kwantiteit en kwaliteit van belangen. 
Hij erkende het beginsel van subsidiariteit bij de beantwoording van de 
vraag wie leiding had te geven. 'Inderdaad kan alleen het subsidiariteits
beginsel eigenlijk beslissen en het antwoord geven op de vraag: wie heeft 
die leiding? Moet in deze Kamer nog gezegd worden, dat Staatsover- 
schatting ons vreemd is, laat staan Staatsvergoding? Zeker is het niet zo, dat 
naar onze opvattingen alleen de Staat een originaire bevoegdheid heeft. 
Wel meen ik, dat voor de tegenwoordige tijd het richten van de economie, 
zoals dat door de Minister-President is geformuleerd, voor zover het niet 
beter door andere organen kan gebeuren, door de Staat dus door de 
Regering, dient te geschieden, want de Regering is in de eerste plaats ver
antwoordelijk voor het algemeen welzijn.'105

De uitkomst van dit debat maakte duidelijk dat praktische overeen
stemming mogelijk was over de uitgangspunten van beleid tussen KVP, 
PvdA en VVD. De overheid mocht van de VVD een actievere rol spelen in 
het maatschappelijke leven, terwijl de PvdA erkende dat maatschappelijke 
organen leiding konden geven aan overheidstaken op basis van het subsi
diariteitsbeginsel. Uiteraard kon de KVP met deze opvattingen van haar 
coalitiepartners leven. Toch bleven er essentiële verschillen bestaan tussen 
de partijen die een belangrijke rol vervulden bij de bepaling van het eco
nomisch beleid. Het leidinggeven door maatschappelijke krachten behoorde 
volgens de PvdA ingebed te zijn in een algemeen plan, terwijl de VVD niets
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wilde weten van een dergelijke bevoogding door de overheid en voor de 
overheid enkel een rol weggelegd achtte, indien verstoringen in het 
marktmechanisme de rechtsstaat dreigden aan te tasten.

De KVP legde de verantwoordelijkheid voor de economische ontwikke
ling primair bij het particulier initiatief onder erkenning van de eigen ver
antwoordelijkheid van de overheid voor de verwezenlijking van het alge
meen welzijn.

Koerswijziging economische politiek?

Over de voorgenomen economische politiek van het kabinet-Drees-Van 
Schaik bleek vooral verschil van mening te bestaan tussen de KVP en de 
PvdA.

De PvdA hechtte eraan dat de regering overwegende invloed kon blijven 
uitoefenen op de richting waarin het economische leven zich ontwikkelde. 
De binding van het bedrijfsleven aan algemene richtlijnen van de overheid 
stond voorop, terwijl vrijheid alleen was toegestaan wanneer dit maat
schappelijk was vereist.

Minister Van den Brink, daarin gesteund door de KVP, toonde zich voor
stander van het doelmatigheidsprincipe binnen de economische politiek 
van de overheid, die gebaseerd werd op het subsidiariteitsbeginsel.106 Bin
nen een dergelijke politiek van de overheid stond de vrijheid van het eco
nomische leven voorop, terwijl gebondenheid slechts moest worden nage
streefd wanneer dit maatschappelijk werd vereist. De binding van het be
drijfsleven aan algemene regels door de overheid had alleen de bedoeling 
de subordinatie van het bedrijfsleven aan het algemeen belang te verzeke
ren.

Binnen de PvdA-fracde bestond bezorgdheid over de in haar ogen te libe
rale economische politiek van Van den Brink. Deze bezorgdheid werd mede 
gevoed door ernstige kritiek in de socialistische pers. Aanvankelijk was er 
na de formatie nog sprake van een zekere euforie in socialistische kring.

In Paraat van 13 augustus 1948 constateerde de socialistische partijvoor
zitter Koos Vorrink: Nu 'het kabinet is geformeerd, dat de weerslag vormt 
voor de politieke verhoudingen, zoals die door de volksuitspraak van 7 Juli 
werden geschapen, aarzel ik niet vast te stellen, dat de PvdA ten tweede 
male de storm heeft doorstaan. De storm, die trachtte het roer om te gooien 
met behulp van een vier-partijen-kabinet, steunend op een vier-partijen- 
program .'107 Deze koersverandering in het beleid zou in eerste instantie 
vooral op sociaal-economisch gebied moeten blijken. Vooral de benoeming 
van Drees tot minister-president en het behoud van J. in 't Veld, Mansholt 
en Lieftinck voor hun respectieve departementen gaf grond aan deze eufo
rie. Iedereen 'weet bij voorbaat, dat er van 'het roer om' geen sprake zal zijn 
en die begrijpt de azijnzure commentaren van de heer Lunshof, die woor
delijk verklaarde: "De socialisten hebben met het ministerie Drees-Van 
Schaik een volledige overwinning geboekt".'108
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In de persreacties naar aanleiding van de regeringsverklaring bleken de 
eerste tekenen van bezorgdheid over de te volgen sociaal-economische 
koers.

In De Vakbeweging van 24 augustus 1948 sprak J.G. Suurhoff van een vrij 
vage sociaal-economische politiek, waarvan niet veel goeds mocht worden 
verwacht. 'Wijlen minister Huysmans heeft vrij 'stelselmatig' afgebroken, 
wat zijn voorganger, minister ir. H. Vos aan 'planning’ voor het economi
sche leven had opgebouwd. Van een krachtige politiek tot uitbreiding van 
de industrie en tot beheersing van eventuele conjunctuurschommelingen 
hebben we bij minister Van den Brink nooit veel gemerkt. En minister Van 
den Brink heeft in het nieuwe kabinet ook weer zitting en wordt daar nu ge
flankeerd door figuren, die menen, dat geleide economie elke energie 
doodt.'109

Vervolgens constateerde G.M. Nederhorst in Paraat van 8 oktober 1948 
dat de troonrede 1948 de indruk had gewekt 'dat de regering geleidelijk aan 
alle bindingen wil loslaten met uitzondering van die van de lonen'.110 Tal 
van principiële verlangens van de PvdA waren volgens Nederhorst niet in 
de regeringsverklaring opgenomen. Zo werd het onderzoek naar socialisatie 
alleen nog gericht op bedrijven met een monopolistisch karakter en werden 
geen wettelijke maatregelen tegen het trust- en kartelwezen in uitzicht ge
steld. Een positieve investeringspolitiek waarbij de overheid zelf in het be
drijfsleven deelnam, werd afgewezen, terwijl de winsten niet onder pu
blieke controle werden gesteld. 'Onmiskenbaar duidelijk blijkt hieruit de li
berale ondergrond van het regeringsbeleid, die in duidelijke tegenspraak is 
met de opvattingen zoals zij leven in onze partij.'111 De toenemende onrust 
binnen de PvdA bleek nog nadrukkelijker uit een artikel in Paraat van 15 
oktober 1948 met als kop 'Gaat het roer toch om?' 'Na de kabinetsformatie is 
onzerzijds luide betoogd, dat ondanks het gejuich bij de vroegere oppositie 
het roer niet om was. Het was duidelijk, dat dat in de eerste plaats op soci
aal-economisch gebied zou moeten blijken. Wij zijn op dat punt door de 
thans bekend zijnde regeringsstukken allesbehalve gerustgesteld.'112 'Dat 
departement (Economische Zaken, JC) was reeds in het vorige kabinet een 
zwakke stee in onze ogen. Het is er in het nieuwe kabinet zoals te verwach
ten viel, niet beter op geworden.'113

De bezorgdheid over de invulling van de economische politiek werd 
door Van der Goes van Naters in de Tweede Kamer tot uitdrukking ge
bracht tijdens de beraadslagingen over het te voeren regeringsbeleid. In de 
regeringsverklaring stond dat het kabinet een stelselmatige investerings-, 
industriële en conjunctuurpolitiek wenste te voeren. Van der Goes consta
teerde dit met genoegen en met een zekere geruststelling, 'maar ik zou toch 
willen vragen: waarop wordt die politiek gericht, op maximale winst of op 
maximale welvaart?'114 Hij vond het woord stelselmatig niet goed gekozen, 
men moest planmatig te werk gaan en er was geen enkele reden om zich 
voor dat woord te schamen. Volgens een overwogen, goed voorbereid en 
goed opgezet plan zou de regering haar investerings-, industriële en con
junctuurpolitiek kunnen voeren.115 Ook Het Vrije Volk kwam in een arti-

399



karikatuur 
Van 

W
ieringen, 

Het 
Vrije 

Votk, 8 
juni 1950

Hoofdstuk IV Economische expansie door liberalisatie

kei over het economische beleid getiteld 'Gevaarlijke helling' tot eenzelfde 
conclusie (Het Vrije Volk, 20 oktober 1948).

Drees toonde zich tijdens de beschouwingen over de regeringsverklaring 
voorstander van afschaffing van de distributie zodra de goederenvoorzie- 
ning dit toeliet. 'Ik kan mij echter niet voorstellen, dat ook een warm voor
stander van een geleide economie zou menen, dat men niet zo spoedig mo
gelijk moet terugkeren naar het stelsel van vrij verbruik. Ik voor mij heb 
geen behoefte te proberen, de Nederlanders te blijven voorschrijven hoe
veel melk en brood zij mogen gebruiken, hoeveel schoenen, fietsbanden, 
vlees en textiel zij mogen kopen. Zodra het werkelijk kan, zodra wij een re
delijk ruime voorziening kunnen verkrijgen, zodra het werkelijk mogelijk 
is, moeten wij tot afschaffing van distributie overgaan.'116 Voor de toekomst 
gold dat een constructieve politiek moest worden gevoerd met een plan in 
zeer algemene zin maar 'dat sluit volstrekt niet in, dat men gedetailleerde 
richtsnoeren vaststelt voor alle bedrijven, richtsnoeren die grote be
lemmeringen aan die bedrijven in de weg zullen leggen'.117 Ten aanzien 
van condities die de grote lijnen van de economische ontwikkeling raken, 
bleef een zekere bemoeiing noodzakelijk. 'We hebben geen onbeperkte 
middelen om maar investeringen te doen plaatshebben voor een productie, 
die niet nodig is, waardoor een teveel aan goederen zou optreden.'118 M et 
deze opvatting nam Drees een tussenstandpunt in over de aard van de te 
voeren economische politiek.119

De argwaan binnen de PvdA werd aange- 
wakkerd toen de voorzitter van de KVP, 
W.J.A. Andriessen tijdens de algemene en 
financiële beschouwingen voor het begro
tingsjaar 1949 constateerde 'dat de Regering 
voor wat de economische politiek betreft een 
andere koers wil varen'.120 Volgens An
driessen werd weliswaar nog gesproken over 
een gerichte economische politiek, maar de 
invulling was gewijzigd. Hij betoogde dat de 
koerswijziging een drietal punten betrof.121 
Allereerst zou de overheidsbemoeienis op 
economisch gebied worden beperkt. De 
rantsoenering en de distributie moesten in 
versneld tempo worden afgebroken. Tevens 
moesten de prijsreguleringen meer en meer 
worden losgelaten. Andriessen stemde prin
cipieel in met deze koerswijziging omdat 
hiermee de kunstmatige elementen werden 
afgebroken, waarmee de werkelijke verhou
dingen meer in zicht kwamen.

De teneur van het beleid werd daarmee aanpassing aan het internationale 
kostenpeil.

In zijn reactie gaf Drees het kader aan waarbinnen de economische poli
tiek van de overheid zich diende te voltrekken. Hij week daarbij niet af van

Te veel 'laisser faire', 
aldus Het Vrije Volk.
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het standpunt dat hij had ingenomen tijdens de debatten rond de rege
ringsverklaring. Er was alleen sprake van een wijziging in het economische 
beleid in zoverre de schaarste-economie noodmaatregelen had vereist 
welke nu geleidelijk konden worden afgeschaft dank zij de Marshall-hulp. 
Een gerichte economische politiek bleef noodzakelijk, deze werd bepaald 
door 'een richten van de productie, zover dat door algemene maatregelen 
mogelijk is, in het algemeen belang, zonder te veel details te willen rege
len’.122 Te denken viel hierbij aan een zekere beheersing van de prijzen en 
een regulering van de invoer in verband met de deviezenschaarste. Voorts 
aan de bevordering van de industrialisatie door het voorkomen van ver
spilling bij investeringen. Ook moest een gericht beleid worden gevoerd ter 
waarborging van een redelijke mate van bestaanszekerheid.

Deze begrenzing van de economische politiek gaf geen garantie voor een 
probleemloze uitvoering. Dit zou nog volop blijken uit soortgelijke discus
sies die werden gevoerd rond 1950, zoals vervat in paragraaf IV 'Het roer 
om bij industrialisatiepolitiek'.

Het roer om bij industrialisatiepolitiek

Industrie- en industrialisatiepolitiek

Allereerst dient te worden verduidelijkt wat onder een industrialisatie
politiek van de overheid moet worden verstaan. Bij een dergelijke politiek 
gaat het volgens J. Pelkmans en H. van der Ven om de rechtstreekse over
heidsinvloed op een 'structurele verhoging van het aandeel van het indu
striële produkt in het bruto nationaal produkt (...)'.123 De overheid kan 
daartoe meerdere instrumenten hanteren. Volgens W.J. Dercksen is het in
dustrialisatiebeleid van de overheid daarmee 'een verzamelnaam voor 
meerdere onderdelen van overheidsbeleid die onder verschillende noe
mers en ook onder verantwoordelijkheid van meerdere departementen 
werden gevoerd'.124 Loon- en prijspolitiek, fiscale politiek, de financiering 
van industriële investeringen, het produktiviteitsbeleid, het technologiebe
leid en het regionale industrialisatiebeleid onderscheidt hij in zijn disserta
tie Industrialisatiepolitiek rondom de jaren vijftig, als relevante onderdelen 
van een industrialisatiepolitiek. In een dergelijke multi-departementale po
litiek vormde het directoraat generaal voor de Industrialisatie, 'onderdeel 
van het ministerie van Economische Zaken, de plannende, coördinerende 
en medeuitvoerende ambtelijke instantie',125

In de jaren dertig werd voornamelijk een industriepolitiek gevoerd. In 
tegenstelling tot de industrialisatiepolitiek betreft het hier geen verhoging 
van het aandeel van het industriële produkt in het bruto nationaal produkt, 
maar gaat het om 'alle overheidsbemoeienissen met de industrie die struc
turele veranderingen in de industriële produktie kunnen beïnvloeden'.126 
In de jaren dertig lag de nadruk binnen de industriepolitiek vooral op de 
ordening. Gedurende de periode 1945-1950 bestond die industriepolitiek 
vooral uit het verlenen van vergunningen tot vestiging van bedrijven en
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uit de verdeling van de schaarse hulp- en grondstoffen.127 Een industrialisa
tiepolitiek werd met name bedreven vanaf 1949 toen een doelbewuste po
ging werd ondernomen de sterk groeiende beroepsbevolking vooral in de 
industrie werk te verschaffen, omdat groei van de werkgelegenheid in de 
landbouw niet te verwachten viel.

Offensieve en defensieve industriepolitiek

De industriepolitiek in de jaren dertig kan worden onderscheiden in een 
'defensief' en in een 'offensief' spoor.128

Het defensieve industriebeleid beoogde vooral een correcte werking van 
het marktmechanisme te garanderen. Alleen voor zover die werking werd 
bedreigd en zich crisisverschijnselen voordeden, mocht de overheid ingrij
pen om een dergelijke verstoring zoveel mogelijk te verhelpen. De over
heidsinterventie tijdens de economische crisis van de jaren dertig voldeed 
aan deze voorwaarden. De verstoring die van de crisis uitging op de 
Nederlandse industrie werd door de overheid onder meer bestreden met de 
Crisisinvoerwet. Deze wet uit 1931 die in 1933 nog werd verscherpt, gaf de 
overheid de mogelijkheid bij Koninklijk Besluit (KB) invoerbeperkende 
maatregelen te treffen. Bij wetswijziging in 1938 ontstond de mogelijkheid 
contingentering toe te passen ter verdediging van bedrijven en bevordering 
van de export. Naast handelspolitieke maatregelen werden in die jaren ook 
ordeningswetten van kracht, om de levensvatbaarheid van sectoren binnen 
nijverheid en ambacht te beschermen.

De Ondernemersovereenkomstenwet uit 1935 bood de minister de moge
lijkheid bij algemene maatregel van bestuur een kartelovereenkomst bin
dend te verklaren voor ondernemers die geen partij waren in de overeen
komst. Het criterium daartoe was het essentiële belang van de kartelover
eenkomst voor de economische verhoudingen en voor het algemeen be
lang. De algemeen verbindendverklaring kon overigens alleen plaatsvin
den op initiatief van een aantal ondernemers in de betreffende sector. Hier
mee had de overheid een instrument in handen om de negatieve gevolgen 
van de moordende concurrentie tegen te gaan. Ook de Bedrijfsvergun- 
ningenwet uit 1938 liet het initiatief tot ordening aan het bedrijfsleven, 
maar verruimde de mogelijkheden tot overheidsingrijpen. Krachtens deze 
wet kon de Kroon in een bepaalde bedrijfstak op verzoek van een of meer 
ondernemers bepalen dat voor vestiging of uitbreiding een vergunning was 
vereist.129 De betreffende bedrijfstak werd daarmee in feite gesloten ver
klaard. De Bedrijfsvergunningenwet vormde een aanvulling op de Onder
nemersovereenkomstenwet. Toepassing van deze wet had geleid tot betere 
bedrijfsresultaten in bedrijfstakken die voorheen door moordende con
currentie werden bedreigd. Aangetrokken door de betere bedrijfsresultaten 
wilden meer bedrijven zich vestigen binnen zo'n beschermde bedrijfstak. 
Aangezien produktiequotering binnen een kartel meestal onbereikbaar was, 
zou vrije vestiging tot verscherping van de concurrentie leiden. Via een 
vergunningenstelsel kon de overheid dat verijdelen. De wet verhinderde 
tevens dat buitenlandse ondernemers zich in Nederland konden vestigen
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ter ontduiking van de invoercontingentering. Dit betekende een belangrijke 
beperking van het vrije ondernemersinitiatief.

Naast de defensieve industriepolitiek werd voor de Tweede W ereld
oorlog ook een offensieve industriepolitiek gevoerd die gericht was op het 
stichten van nieuwe bedrijven. Met deze politiek poogde de overheid 
vooral de industriële werkgelegenheid te beïnvloeden. De roep om een 
actiever economisch beleid vormde de aanleiding tot de stichting van het 
departement voor Economische Zaken in 1931. Dat departement stelde in 
1934 het Werkfonds in. Dit fonds gaf steun aan bedrijven waardoor deze in 
staat waren betere of nieuwe produkten te maken. De Maatschappij voor 
Industriefinanciering (Mavif) die voor 99% in staatshanden was en in 1936 
werd opgericht, gaf steun aan projecten die niet zonder overheidshulp mo
gelijk waren. Ze vormde de voorloper van de Herstelbank en de Export- 
financieringsmaatschappij (EFM). De Economisch Technologische Insti
tuten hadden de bevordering van de regionale industrialisatie tot doel. Ze 
werden overkoepeld door het Centraal Instituut voor de Industrialisatie 
(CIVI).

In de vooroorlogse wetgeving betreffende vestiging en uitbreiding van 
bedrijven stond vrijheid van vestiging en uitbreiding voorop. Inbreuk op 
dit principe vond slechts incidenteel en dan nog alleen op initiatief van het 
bedrijfsleven plaats. Terugkijkend op de periode voor de Tweede W ereld
oorlog, zei Van den Brink dat volop mocht worden 'geëxperimenteerd en 
afgetast - binnen ruime grenzen -, maar het uitgangspunt van alle beleids
makers was in wezen hetzelfde; het is "binnenordelijk"; men beweegt zich 
bewust binnen de georiënteerde markteconomie en gaat uit van markt
conform gedrag'.130

Plan-industrialisatie?

In 1941 werd de Bedrijfsvergunningenwet in opdracht van de Duitse be
zettingsmacht vervangen door het Bedrijfsvergunningenbesluit. Het besluit 
werd formeel uitgevaardigd door Hirschfeld, de secretaris-generaal van zo
wel de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart als van 
Landbouw en Visserij.131

Zoals altijd in een oorlogseconomie was er weinig ruimte voor vestiging 
en uitbreiding van bedrijven in de civiele sector. Op grond van het 
Bedrijfsvergunningenbesluit was het de industrie en de groothandel verbo
den een industrieel bedrijf te vestigen of uit te breiden of in een bestaand 
bedrijf nieuwe produkten te vervaardigen. Alleen met een vergunning van 
de secretaris-generaal mocht van dit verbod worden afgeweken. Overigens 
werden in het Bedrijfsvergunningenbesluit daarvoor geen richtlijnen gege
ven. Het verkrijgen van een vergunning tot vestiging of uitbreiding werd 
zo overgelaten aan het persoonlijk oordeel van de secretaris-generaal.

Het Bedrijfsvergunningenbesluit bevatte uitvoerige strafbepalingen bij 
overtreding van het besluit. Werden zonder goedkeuring van de secretaris
generaal toch bedrijven opgericht of vond uitbreiding van bestaande bedrij
ven plaats, dan kon dit leiden tot een gevangenisstraf van maximaal vijf
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jaar en een boete met een maximum van ƒ100.000. Voorts kon de rechter 
sluiting van het betrokken bedrijf gelasten.

Het Bedrijfsvergunningenbesluit was een van de vele bezettingsmaatre- 
gelen die door de Duitsers werden getroffen. Na de Tweede Wereldoorlog 
bleven veel bezettingsregelingen nog lange tijd van kracht. In het parle
ment bestond veel wrevel over de traagheid waarmee dergelijke regelingen 
werden opgeruimd. Tijdens de begrotingsbehandeling van justitie voor het 
dienstjaar 1949 constateerden veel leden in de Tweede Kamer dat er voor de 
opheffing van de bezettingsregelingen een voortdurende strijd moest wor
den gevoerd 'tegen de laksheid en soms zelfs tegen de onwil van de 
Departementen (...)'.132 Volgens Th.R.J. Wijers, minister van Justitie, was er 
van onwil geen sprake, 'wel bestaat er somtijds een zekere schroom om 
wijziging van een bepaalde wet ter incorporatie van bezettingsrecht te on
dernemen, wanneer andere, meer materiële wijzigingen dier wet ten depar- 
temente nog in beraad zijn'.133

Van den Brink hanteerde dit argument ook om het Bedrijfsver
gunningenbesluit te handhaven. Direct na de Tweede Wereldoorlog was 
het besluit nog onmisbaar om onverantwoorde vestiging en uitbreiding 
van bedrijven tegen te gaan. Speciaal dacht Van den Brink hierbij aan de 
stichting van niet levensvatbare bedrijven bij normale concurrentiever
houdingen. Het besluit was na de Tweede Wereldoorlog bovendien ook 
nodig om te voorkomen dat de schaarse grondstoffen versnipperd werden 
over teveel bedrijven.

In werkgeverskring werd de toepassing van het besluit als een oneigen
lijk machtsmiddel van de overheid beschouwd om aan de ontplooiing van 
de economie 'leiding te geven door uit de voorgelegde projecten tot vesti
ging en uitbreiding, die plannen te kiezen en uit de schaarse middelen te 
doen verwezenlijken, waardoor naar haar inzicht de nationale economie 
het meest gediend zou worden'.134

Eind 1949 kwamen normale concurrentieverhoudingen meer en meer in 
zicht waarmee de bestaansgrond aan het Bedrijfsvergunningenbesluit weg
viel. Het besluit werd toch nog gehanteerd 'om in afwachting van het tot 
stand komen van de in de Memorie van Toelichting reeds aangekondigde 
Bedrijfsvergunningenwet de uitbreiding en vestiging van daarvoor nog in 
aanmerking komende bedrijfstakken te beheersen'.135 Eerst op 15 februari 
1953 werd het Bedrijfsvergunningenbesluit ingetrokken.136 Dit gebeurde in 
het kader van een nieuwe regeling omtrent vestiging en uitbreiding van 
ondernemingen die op 20 maart 1952 bij het parlement was ingediend.137

H. Vos, de eerste naoorlogse minister van Economische Zaken, was wei
nig geïnteresseerd in de industrialisatiepolitiek. Hij was vooral gebiologeerd 
door vraagstukken van planning en publiekrechtelijke ordening. Van den 
Brink typeerde hem later als 'de van zijn planidealen bezeten intellectueel, 
een socialistische "belijder" die, na jaren achter de tekentafel te hebben geze
ten, van de daken schreeuwt dat hij een "socialistisch huis" zal gaan bou
wen. Maar aan bouwen komt hij niet echt toe; hij en zijn medestanders 
verzuimen hun bouwmaterialen grondig op hun deugdelijkheid - in het 
Nederlandse klimaat - te beproeven.'138 De industrialisatieproblem atiek
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werd in eerste instantie door de ambtenaren aangepakt. Ze stelden een ge
richte aanpak van de industrialisatie voor, welke echter een tweeslachtig 
karakter had. De nadruk lag op het particuliere initiatief, waarbij de over
heid tot taak had het ondernemersklimaat te verbeteren. Maar anderzijds 
was er ook een taakstellende planning, 'zonder dat het iemand precies dui
delijk was hoe de taakstelling aan het bedrijfsleven kon worden doorgege
ven’.139 Hun industrialisatieopvattingen hadden daarmee 'de innerlijke te
genstrijdigheid tussen het planideaal van de minister en de om ondubbel
zinnige erkenning vragende werkelijkheid van de markteconomie',140 al
dus Van den Brink.

Met de komst van minister G.W.M. Huysmans (KVP) op Economische 
Zaken in het kabinet-Beel (1946-1948) trad een verandering op in de aard 
van de economische politiek van de overheid. Hij wenste de overheidsbe
moeienis met het economische leven tot meer normale proporties terug te 
brengen.141 Dit kwam hem op felle kritiek te staan van Nederhorst. Volgens 
Nederhorst ontwikkelde het beleid zich steeds meer in conservatief-liberale 
richting. Vele toezeggingen die in de troonrede-1946 waren opgenomen 
zoals een onderzoek naar socialisatie, dat aanleiding zou kunnen zijn voor 
meer centrale sturing, waren niet gestand gedaan. 'Wij hadden verwacht op 
economisch gebied te krijgen, niet de straffe, maar wel de krachtige leiding, 
welke ons land in deze tijd behoeft. Wie thans nog denkt uit deze moeilijk
heden te kunnen komen zonder leiding, is als een schipper, varende in de 
mist zonder kompas.'142

De veranderde toonzetting in het beleid van Huysmans ging samen met 
een diep wantrouwen van zijn kant tegen een aantal hoge ambtenaren op 
zijn departement, die nog door Vos waren benoemd.143 Een ware uittocht 
van topambtenaren was het gevolg. P. Kuin144, secretaris-generaal op het 
departement, trad op 1 januari 1948 in dienst van Unilever. E.D.M. Koning, 
hoofd van het directoraat Handels- en Industrieel Beleid kreeg in het najaar 
van 1946 een directiefunctie bij Daf. Zijn directoraat bestond uit de afdeling 
Bedrijfsstatistiek en de afdeling Technisch Economische Vraagstukken.145 
Deze laatste afdeling werd belast met de industriële ontwikkeling. Het hoofd 
van deze afdeling, G.A. Kohnstamm trad na een reeks van conflicten met 
de minister, in dienst van Philips. Illustratief voor de geestesgesteldheid 
van de minister was het feit dat geen enkele ambtenaar van het departe
ment vrij kreeg om de promotie van Kohnstamm in Delft bij te wonen.146

In zijn dissertatie De toekomst van Nederlands industriële ontwikkeling 
had Kohnstamm zijn opvattingen neergelegd over de toekomstige indu- 
strialisatie-politiek. De keuze voor bedrijfsuitbreiding of -vestiging, moest 
worden overgelaten aan het particulier initiatief, 'daar de Overheid (als ver
tegenwoordiger van de gemeenschap) nooit bij machte zou zijn voldoende 
feeling, kennis en ervaring op te brengen voor dit grote aantal beslissingen - 
en dat zeker niet als men vasthoudt aan ambtelijke behandeling en minis
teriële verantwoordelijkheid ook voor details'.147

De overheid mocht duidelijk bindingen opleggen aan de particuliere on
dernemer, 'mits hij een eigen vrije verantwoordelijkheid behoudt èn een 
prikkel tot inspanning'. Binnen deze randvoorwaarde mocht de overheid
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'zo nodig regels stellen betreffende de rangorde der verschillende projecten 
uit nationaal-economisch standpunt bekeken en aan deze rangorde priori- 
teitsbegunstigingen verbinden, e.d.. Zij kan daardoor ook desgewenst pro
jecten opgezet uitsluitend-om-particulier-winstbejag verbieden, als daar 
gem eenschapsbelangen voor pleiten.'148 Als belangrijkste taak voor de 
overheid zag Kohnstamm het verbeteren van het industrieel klimaat. De 
overheid diende tevens cijfer- en beleidsmatig materiaal aan het bedrijfsle
ven beschikbaar te stellen, zodat het bedrijfsleven dit bij zijn besluitvor
ming kon betrekken.

Op 21 januari 1948 volgde Van den Brink Huysmans op als minister van 
Economische Zaken in het kabinet-Beel. Ook in het kabinet-Drees-Van 
Schaik bezette hij deze post. Anders dan in de jaren dertig werd onder zijn 
verantwoordelijkheid vooral een industrialisatiepolitiek gevoerd. Beoogd 
werd immers het aandeel van de industriële produktie in het nationaal 
produkt te verhogen.

In de door Van den Brink uitgebrachte industrialisatienota's kon veel 
van het gedachtengoed van Kohnstamm worden teruggevonden. In navol
ging van zijn voorganger en partijgenoot Huysmans, beperkte Van den 
Brink wel drastisch de rol van de overheid in het industrialisatieproces. 
Van den Brink kon deze koerswijziging, door Huysmans ingezet, nu in de 
praktijk doorzetten, omdat de PvdA het politieke gevecht met de KVP over 
een sterke overheidsinvloed op het industrialisatiebeleid al tijdens het ka
binet-Beel had verloren. Hij ging in zijn industrialisatienota’s uit van de 
georiënteerde markteconomie. De ondernemingsgewijze produktie stond 
daarin centraal. De overheid vervulde alleen een subsidiaire rol in het in
dustrialisatieproces. Ze had de zorg voor een goed ondernemingsklimaat en 
mocht alleen overgaan tot directe ingrepen wanneer het particulier initia
tief in gebreke bleef. Volgens Van den Brink was er in een dergelijke ge
oriënteerde markteconomie 'geen plaats voor ideologisch gekleurde keuzen 
die zich niet met de bestaande maatschappelijke orde verdragen'.149

De eerste industrialisatienota

Tijdens de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 1949 kondigde Van 
den Brink aan dat er een industrialisatienota zou komen.150 In de memorie 
van antwoord op de rijksbegroting voor Economische Zaken, schilderde hij 
de contouren van zijn industrialisatiebeleid. De industrialisatie zou niet ge
schieden aan de hand van een industrialisatieplan, maar aan de hand van 
een industrialisatieschema. Een dergelijk schema bevatte een terugblik op 
het verleden van een bedrijfstak waardoor na extrapolatie ook de waar
schijnlijke toekomstige ontwikkeling voorspeld kon worden. De tekortko
mingen in technisch opzicht zouden worden geschetst en voorts zou duide
lijk gemaakt worden in hoeverre er economisch plaats was voor deze be
drijfstak.

De industrialisatienota zou niet teveel in details treden en geen bindende 
kracht hebben, maar alleen een algemeen richtsnoer geven en de beleidsin
strumenten opsommen. Bij de samenstelling ervan zou rekening worden
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gehouden met de samenwerking in de Benelux en in Westeuropees ver
band.

De betekenis van het schema was hierin gelegen, 'dat de centrale 
Overheid beter in staat is dan de individuele ondernemer om te bepalen 
wat in totaal aan productieve prestaties nodig is om zekere nationale wel- 
vaartsdoeleinden te kunnen vervullen'.151

In de eerste industrialisatienota werden de centrale doelstellingen van 
het beleid ten aanzien van de industrialisatiepolitiek - opheffing van het be- 
talingsbalanstekort en bestrijding van de structurele werkloosheid - nader 
gekwantificeerd.152 Gedurende de eerste fase in de industrialisatie, die de pe
riode betrof van medio 1948 tot 1 januari 1953, zou er op grond van de be
volkingsontwikkeling sprake zijn van een toename van de beroepsbevol
king met 157.000. De omvang van de beroepsbevolking werd ook beïnvloed 
door de werkloosheidsontwikkeling. Deze bedroeg in 1948 gemiddeld 45.000 
personen ofwel 1,2% van de beroepsbevolking, zodat kon worden gespro
ken van een overspannen arbeidsmarkt. Bij het wegvallen van deze span
ningen moest worden gerekend op een gemiddelde werkloosheid van 2,5 k 
3% van de beroepsbevolking. Dit betekende een verlichting van de werkge- 
legenheidsproblematiek met 60.000 personen. Verder werd rekening ge
houden met een zekere demobilisering; voor de periode 1948-1952 werd 
deze geraamd op 40.000. Dit alles betekende dat er per saldo werk geschapen 
moest worden voor 137.000 personen in vier jaar tijds. In andere sectoren 
dan de industrie konden hiervan naar verwachting 42.000 personen worden 
geplaatst, waardoor de werkgelegenheid in de industrie met 95.000 arbeids
plaatsen diende toe te nemen.

Daarnaast werd het aantal te scheppen arbeidsplaatsen beïnvloed door de 
stijging van de arbeidsproduktiviteit. Het niveau van de arbeidsproduktivi- 
teit in de industrie bedroeg in 1946 nog slechts 66% van het niveau uit 1938. 
Van 1946 op 1947, respectievelijk 1947 op 1948 steeg de produktiviteit met 14 
en 9% waarmee het indexcijfer in 1948 op 82 kwam (1938 = 100).153 M en 
hield er rekening mee dat de snelle stijging in de eerste naoorlogse jaren 
minder zou worden, maar in ieder geval meer zou zijn dan het vooroor
logse gemiddelde van 2 k 3%. Als de vooroorlogse trendmatige ontwikke
ling niet onderbroken was door de oorlog, zou de arbeidsproduktiviteit 'in 
1952/53 tenminste enkele tientallen punten boven het vooroorlogse peil (...) 
moeten staan'. Derhalve was 'deze 100 inderdaad een minimum dat zeker 
bereikt kan en moet worden'.154 W anneer de arbeidsproduktiviteit het 
vooroorlogse peil weer zou bereiken, betekende dit in het algemeen dat er 
meer arbeidsplaatsen nodig waren. Verhoging van de arbeidsproduktiviteit 
betekent immers minder werkgelegenheid bij gelijkblijvende produktie. 
Naar verwachting zou dit een aantal arbeidsplaatsen vereisen van 120.000.

In totaal dienden derhalve 215.000 nieuwe arbeidsplaatsen te worden ge
schapen. Hiervoor waren aanzienlijke kapitaalsinsvesteringen vereist die 
het vermogen van de Nederlandse economie te boven gingen. Intensiever 
gebruik van de bestaande capaciteit in de vorm van een meerploegenstelsel 
en het benutten van de bestaande overcapaciteit zouden 60.000 personen 
kunnen opvangen. Dit betekende dat investeringen noodzakelijk waren
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voor het scheppen van 155.000 arbeidsplaatsen. Deze toename van de werk
gelegenheid in de industrie vereiste een groei van uitbreidingsinvesterin- 
gen ter waarde van ƒ2,7 miljard en daarnaast nog eens ƒ3 miljard aan ver
vangingsinvesteringen over de gehele periode. Gedurende de periode 1948 
tot en met de eerste helft van 1949, de eerste anderhalf jaar van de periode 
waarop het schema betrekking had, was hiervan ƒ1,5 miljard geïnvesteerd. 
Dit betekende, dat een achterstand was opgelopen op het jaarlijks gemiddeld 
te investeren bedrag van ongeveer ƒ0,4 miljard. Voor de resterende drie jaar 
diende derhalve nog ƒ4,2 miljard te worden geïnvesteerd.155

De tweede doelstelling die met behulp van de industrialisatie moest wor
den gerealiseerd, was de opheffing van het tekort op de lopende rekening 
van de betalingsbalans ter waarde van ƒ1 miljard. De produktiegroei zou 
hiervoor in totaal ƒ2,8 miljard moeten bedragen. Een bedrag van ƒ2,8 mil
jard was nodig omdat tevens rekening moest worden gehouden met ƒ0,5 
miljard voor een verslechtering van de prijsverhouding tussen de Neder
landse exportgoederen en de te importeren goederen (de ruilvoet). Voorts 
was ƒ1,3 miljard benodigd om de extra investeringen en de groei van de 
consumptie mogelijk te maken.

Van de totale toename aan produkten zou ƒ1,3 miljard worden geleverd 
door de niet-industriële sectoren (bijv. landbouw), zodat de produktie in de 
industriële bedrijven met ƒ1,5 miljard moest toenemen.

Doelmatige industrialisatie

Na kwantificering van de gestelde doeleinden kwam de vraag aan de orde 
hoe de industrialisatie het meest doelmatig over de verschillende be
drijfstakken kon worden verdeeld. Bij deze verdeling werd in de eerste in
dustrialisatienota het accent gelegd 'op de uitbreiding van de basisindu
strieën, alsmede van die bedrijfstakken waarin ons land op een ruime erva
ring kon bogen'.156

Onder basisindustrieën werden die industrieën verstaan die grondstoffen 
produceerden welke werden gebruikt in de verwerkende industrie.157 Het 
zwaartepunt lag hierbij op de metaal- en chemische nijverheid. Voor basis
industrieën werd gekozen vanwege de in ons land aanwezige gunstige fac
toren voor vestiging, vooral de lage vervoerskosten. Een nadeel van vesti
ging van basisindustrieën was dat ze erg kapitaalintensief waren. Dit bete
kende dat er relatief weinig werkgelegenheid werd geschapen, terwijl de 
uitvoering van deze investeringen grote offers betekende voor de bevol
king.

De keuze viel toch op de basisindustrieën, vanwege de grote bijdrage die 
hiervan te verwachten viel voor vergroting van de produktie. Verder leer
de de ervaring dat van de vestiging van basisindustrieën een inktvlek- 
werking mocht worden verwacht; ze vormden een grote stimulans voor de 
stichting van nieuwe alsook voor de activering van bestaande verwerkende 
industrieën. De vraag naar arbeidskrachten werd aldus voornamelijk langs 
indirecte weg gestimuleerd.
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De industriële ontwikkeling moest ook voortdurend getoetst worden aan 
de afzetkansen. Was de raming van de te verwachten afzet op de binnen
landse markt en voor importvervanging al moeilijk, de berekeningen op 
grond waarvan de exportmogelijkheden naar het buitenland werden ge
raamd, droegen een zuiver speculatief karakter. Het was in elk geval wel 
zaak alles op alles te zetten teneinde de export te bevorderen. Nederland 
was immers na de Tweede Wereldoorlog van crediteur-, debiteurland ge
worden.158 Dit vereiste een hoger dekkingspercentage van de invoer door de 
uitvoer. Bij de afzetramingen werd een geleidelijke vrijmaking van het 
handelsverkeer van handelsbelemmeringen voorondersteld, 'in zodanig 
tempo, dat omstreeks het tijdstip van het einde der ERP-hulp het stadium 
van een vrijwel multilateraal verkeer is bereikt'.159 Afschaffing van contin- 
genteringen en verlagingen van tarieven zouden enerzijds de afzetkansen 
doen stijgen, maar anderzijds de concurrentie doen toenemen. Kosten
matiging was zodoende vereist om de concurrentie aan te kunnen. Het 
afzetvraagstuk werd op deze wijze vooral herleid tot een kostprijs vraagstuk 
waarop het financieel-economisch beleid mede diende te worden afgestemd. 
Ook al zouden de inspanningen tot exportbevordering leiden tot evenwicht 
op de lopende rekening van de betalingsbalans, dan nog zou het gebrek aan 
convertibiliteit - gegeven het traditionele tekort op de dollarbalans - ons 
land voor bijzondere problemen stellen. Daarom maakte minister Van den 
Brink op 6 september 1949 maatregelen bekend ter bevordering van de 
export naar de landen die in dollars afrekenden. De belangrijkste maatregel 
bestond uit de invoering van de 10% dollarbonus. De Nederlandse expor
teurs die goederen naar de Verenigde Staten en Canada uitvoerden, ont
vingen 10% van het netto dollarprovenu. Het aantrekkelijke van deze 
dollarontvangst was dat het recht gaf op vrije besteding, zowel in dollar- als 
in niet-dollarlanden.160

Ook de devaluatie van de gulden in september 1949 als reactie op de de
valuatie van het pond sterling, was gunstig voor de reductie van het 
Nederlandse dollartekort.161 De devaluatie van Europese munten ten op
zichte van de dollar werd gezien als een mogelijkheid om Europese produk
ten meer concurrerend op de markten van de Verenigde Staten en Canada 
te brengen, terwijl tegelijkertijd de import uit die landen werd afgeremd.

Financiering van investeringen

De industriële ontwikkeling van Nederland moest in hoofdzaak worden 
gerealiseerd door de particuliere ondernemers. De overheid zou een secun
daire rol vervullen in het industrialisatieproces. Alleen wanneer wezen
lijke initiatieven voor de toekomst van Nederland niet door het particu
liere bedrijfsleven werden genomen, behoorde de staat aan de industriële 
ontwikkeling van Nederland deel te nemen. Voorts kon overheidsexploita- 
tie vanwege de aard van de behoefte het meest doelmatig zijn.

Verder was de overheid de bedrijven behulpzaam bij het ontplooien van 
hun activiteiten door het wegwerken van belemmeringen. De bewegings
ruimte voor ondernemers zou worden vergroot. De verruimde goederen-
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voorziening maakte de afschaffing van rantsoeneringsmaatregelen moge
lijk terwijl prijsvoorschriften meer en meer konden worden ingetrokken. 
Een nieuwe Vestigingswet bedrijven werd voorbereid die in tegenstelling 
tot het geldende Bedrijfsvergunningenbesluit vrije vestiging vooropstelde. 
De toewijzing van deviezen zou ten koste gaan van de aanschaf van con
sumptiegoederen en ten voordele van investeringsgoederen en uitvoering 
van bouwwerken. Het deviezenbeleid werd aldus in dienst gesteld van uit
breiding van de produktiecapaciteit.

Als criterium voor de deviezentoewijzing voor industriële investeringen 
gold vooral 'het vermoedelijk effect op de betalingsbalans en de noodzake
lijke binnenlandse voorziening; dit sluit in, dat in sterke mate rekening ge
houden wordt met de toekomstige concurrentiemogelijkheid op de binnen- 
en buitenlandse markt'.162

Ook het algemeen financieel-economisch beleid stond in het teken van 
de bevordering van investeringen. Er werd gestreefd naar monetair even
wicht, terwijl de loonontwikkeling werd gematigd. Hierdoor werd de zuig
kracht op de binnenlandse markt beperkt en de concurrentiekracht ver
sterkt.

Hoofdstuk IV Economische expansie door liberalisatie

Ons exportplan.

410



Het roer om bij de industrialisatiepolitiek

In totaal was een bedrag van ƒ5,7 miljard nodig ter financiering van de 
investeringen. Van dit bedrag was ƒ3 miljard benodigd voor vervangings
investeringen, hetgeen beschikbaar moest komen uit afschrijvingen. De 
overheid leverde een bijdrage door een fiscale herwaardering van bepaalde 
bedrijfsmiddelen. De fiscale winst werd eenmalig verlaagd door een hoger 
afschrijvingsbedrag toe te staan. De prijsstijging voor bedrijfsmiddelen die 
sedert de Tweede Wereldoorlog was opgetreden, had immers tot gevolg ge
had dat de fiscaal toelaatbare afschrijvingen volstrekt niet meer in overeen
stemming waren met de bedragen nodig voor vervanging.163

De financiering van de uitbreidingsinvesteringen ter waarde van ƒ2,7 
miljard moest geschieden via de besparingen. 'Onder zekere te vervullen 
voorwaarden, onder andere dat de produktie bevredigend toeneemt en dat 
door de loon- en belastingpolitiek ertegen wordt gewaakt, dat een te groot 
deel van het nationale inkomen in de consumptieve sfeer vloeit, mag wor
den verwacht, dat het totale bedrag der besparingen tot voldoende hoogte 
stijgt.'164 Niet alleen het totale bedrag aan besparingen was van belang maar 
ook de vorm waarin het aan de bedrijven beschikbaar werd gesteld.

Een gezonde financiële basis voor een onderneming vereist dat een aan
zienlijk deel van de benodigde middelen beschikbaar is in de vorm van risi
codragend kapitaal. Risicodragend kapitaal in de vorm van aandelen en in
gehouden winst, staat de onderneming voor onbepaalde tijd ter beschikking 
en kent geen vaste rente. Het vormt de basis voor het verkrijgen van risi
comijdend kapitaal. Risicomijdend kapitaal in de vorm van leningen, kent 
wel een vaste looptijd met een vaste rente. De overheid stimuleerde de 
vermogensvorming van bedrijven door verlaging van belastingen.

Als de bedrijven er niet in slaagden kapitaal te verwerven bestond de 
mogelijkheid een beroep te doen op de Herstelbank voor de beschikbaarstel
ling van kapitaal al dan niet met garantie van de staat. Deze instelling werd 
in 1945 opgericht met als belangrijkste doelstelling kredieten te verstrekken 
bij wijze van aanvulling op de normale taak van het Nederlandse bankwe
zen.165 Op 31 december 1949 had deze instelling voor ƒ264,3 miljoen aan 
kredieten verleend, waarvan ƒ167,5 miljoen betrekking had op industriële 
bedrijven. Voorts zou worden onderzocht hoe de buitenlandse deelnemin
gen in de Nederlandse industrialisatie konden worden bevorderd. Speciaal 
werd hierbij gedacht aan kapitalen van de partners uit de Benelux en uit de 
Verenigde Staten.

Ondanks het belang van al deze maatregelen bleef het volgens de minis
ter noodzakelijk 'een deel van de bij de institutionele beleggers gevormde 
besparingen te transformeren in risicodragend kapitaal op zodanige wijze, 
dat deze instellingen bedoelde beleggingen, in overeenstemming met de 
aard harer werkzaamheden, in voldoende mate kunnen verrichten'.166 
Plannen daartoe verkeerden in een vergevorderd stadium van voorberei
ding.

In de REA-vergadering van 13 april 1949 omschreef Van den Brink de in
dustrialisatie van Nederland 'als het kernprobleem van de bemoeiingen 
van zijn Departement'.167 De industrialisatienota werd in de REA-vergade
ring van 31 augustus 1949 zonder discussie aanvaard.168 Dit was opmerke-
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lijk omdat al in juli 1949 signalen uit de vakbeweging en de PvdA waren 
ontvangen die duidden op zwaar weer.

N V V  eist radicale industrialisatiepolitiek

In een radiorede van 9 mei 1949 onderstreepte Van den Brink de noodzaak 
tot industrialisatie nog eens. 'Ongeveer 40.000 jonge mensen zoeken jaar
lijks een nieuwe plaats in het Nederlandse bedrijfsleven. Op ons allen die 
reeds een plaats in het maatschappelijk leven innemen, rust de taak door 
gestage arbeid en zelfbeperking aan jong Nederland de instrumenten in 
handen te geven zonder welke het tot lediggang en stoffelijke zowel als 
geestelijke ellende is gedoemd.'169

Voorafgaand aan de indiening van de eerste industrialisatienota legde 
het NVV op zijn 19e congres zijn opvatting over de aard van de industriali
satiepolitiek in een resolutie vast. Verbondsvoorzitter E. Kupers stelde in 
zijn openingstoespraak dat van een bewuste industrialisatiepolitiek bij de 
regering nog geen sprake was.170 Hij bepleitte kapitaalvorming door de ge
meenschap voor de financiering van de industrialisatie. Op 12 juli 1949 
hield het kamerlid voor de PvdA, G.M. Nederhorst, tijdens hetzelfde NVV- 
congres een krachtig pleidooi voor een radicale industrialisatiepolitiek.171 
Om werk te scheppen voor ongeveer 40.000 nieuwe arbeidskrachten was 
jaarlijks een bedrag vereist van ƒ2 h 3 miljard. Dit bedrag betekende een 
spaarquote van ongeveer 15% van het nationaal inkomen. Bij Nederhorst 
bestond gerede twijfel of het bedrijfsleven in staat en bereid was dit bedrag 
op te brengen. Hij beval de vorming van een belastingvrije reserve binnen 
de ondernemingen aan, waaruit de industrialisatieplannen konden worden 
bekostigd.

H.J. Hofstra had eerder in een artikel 'Belastingheffing en industrialisatie' 
in Socialisme en Democratie deze gedachte nader uitgewerkt. Hij erkende 
dat de uitbreiding van het produktie-apparaat in hoofdzaak uit de winsten 
van het bedrijfsleven moest worden betaald. De conclusie die het bedrijfsle
ven hieraan in het algemeen verbond, dat de fiscale last op de winsten der
halve omlaag moest, onderschreef hij niet. 'Wij mogen, mede terwille van 
de sociale rust in ons land, niet langer dulden een 'conservatief-liberaal' 
economisch beleid, dat een klasse van na-oorlogsprofiteurs doet ontstaan, 
welkers winsten van nauwelijks hogere morele waarden zijn dan die der
O.W.'ers zaliger nagedachtenis.'172 De kernvraag volgens Hofstra was dan 
ook, 'hoe bereiken wij, dat in de sfeer van de particuliere ondernemingen - 
altijd nog de grondslag van onze gemeenschappelijke welvaart - de nodige 
kapitaalvorming plaatsvindt, rechtstreeks ten bate van de gemeenschap'.173 
Hij stelde een systeem voor van 'geleide kapitaalvorming (...) die past in 
een stelsel van geleide economie, en die het grote sociale voordeel heeft, dat 
het aldus door de gezamenlijke inspanning van het gehele volk geprodu
ceerde nieuwe kapitaal, eigendom van de gemeenschap blijft'.174 K ern 
vormde een nieuwe heffing op ondernemingen die naast de bestaande 
vennootschapsbelasting en ondernemingsbelasting of in plaats daarvan zou 
worden geheven. De opbrengst van de heffing bleef in het bedrijf en zou
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worden gecrediteerd in de boeken. De overheid werd eigenaar van deze re
serve die echter alleen bij liquidatie van het bedrijf aan de overheid zou 
toevallen.

Ondernemers hadden in een schaarste-economie de neiging de prijzen te 
hoog vast te stellen. Deze belastingheffing vormde zo ook een correctiemid
del voor de gevolgen van een onvoldoende prijsbeheersing en dat had vol
gens Hofstra het sociale voordeel 'dat het aldus door de gezamenlijke in
spanning van het gehele volk geproduceerde nieuwe kapitaal eigendom 
van de gemeenschap blijft'.175

Een investeringswet moest volgens Nederhorst de overheid de moge
lijkheid geven om een zo doelmatig mogelijke besteding van de bedrijfsbe- 
sparingen te verzekeren. Voorts moesten ook in Europees verband via een 
Europese investeringsbank gelden worden aangetrokken voor de benodigde 
investeringen. Naar de opvatting van Nederhorst behoorde de industriali
satiepolitiek radicaal te zijn en de regering schoot ernstig tekort 'als wij blij
ven vasthouden aan het dogma van de anti-socialisatie'.176 Het NVV nam 
vervolgens een resolutie aan die de opvattingen van Nederhorst weergaf. 
In de resolutie drong het NVV aan op het voeren van een doelmatige indu
strialisatiepolitiek. Deze moest gebaseerd zijn op een systematisch onder
zoek naar de mogelijkheden tot exportvergroting en importvervanging spe
ciaal naar en uit de Verenigde Staten. Op grond van dit onderzoek moest in 
overleg tussen overheid en bedrijfsleven een industrialisatieplan worden 
opgesteld. Uitvloeisel van dit plan vormde de afstemming van het onder
wijs op de industrialisatie-eisen.

Voorts moest een zodanige verdeling van het inkomen tot stand worden 
gebracht dat er voldoende middelen tot financiering van de industrialisatie 
beschikbaar kwamen. Uitdrukkelijk waarschuwde het verbond tegen een 
inkomenspolitiek ten gunste van de vermogensbezitters omdat er geen en
kele garantie was dat hun besparingen risicodragend zouden worden aan
gewend.

Voorts wenste het NVV een investeringswet waarmee de industrialisatie 
planmatig kon worden gestuurd. Staatsgaranties moesten het mogelijk ma
ken dat de risicomijdende beleggingen risicodragend konden worden aan
gewend ten dienste van de industrialisatie. Een actieve deelname van de 
overheid aan de industriefinanciering diende te worden gerealiseerd via de 
belastingpolitiek. Overheidsdeelname in de industrialisatie moest worden 
verruimd door de werkingssfeer van de Herstelbank uit te breiden. Het in- 
dustrialisatievraagstuk behoorde in Benelux- en in OEES-verband te wor
den besproken om zo door coördinatie van de investeringen tot een ratio
nele arbeidsverdeling te komen.177

In werkgeverskringen werd de industrialisatiepolitiek zoals voorgesteld 
door het NVV-congres, afgewezen. Volgens De Katholieke Werkgever werd 
'de industrialisatiepolitiek op het NVV-congres al te simplistisch be
schouwd'.178 Als de regering dergelijke vergaande bevoegdheden zou krij
gen als door het NVV voorgesteld, dan behoorde de regering ook een ruime 
economische verantwoordelijkheid te dragen. Een dergelijke politiek zou 
socialiserend werken waartegen de wergevers zich sterk verzetten.
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In het blad van de KVP, het Katholiek Staatkundig Maandschrift werden 
de ideeën van Hofstra tot invoering van een bijzondere kapitaalvormings- 
belasting ook onmiddellijk afgewezen. Het meest zwaarwegende bezwaar 
was dat het plan-Hofstra geen reële belastingverlichting gaf. Het voorstel 
was niet meer dan een 'socialisatie-belasting' gericht op een fiscale onteige
ningsprocedure'.179 Wat in het plan ook ontbrak was een beleid gericht op 
een vergroting van de risicodragende vermogensvorming binnen de on
derneming, die de basis moest vormen voor een krachtige industrialisatie
politiek.

Van der Goes van Naters dreigt met crisis

In de Staten-Generaal bestond althans volgens A. Stapelkamp (ARP), geen 
verschil van mening over de noodzaak van industrialisatie. Geen overeen
stemming was er over de te volgen weg en de aan te wenden middelen.180 
Allereerst waren de meningen niet eensgezind over de rol die de overheid 
in het industrialisatieproces had te vervullen.

De fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer Van der Goes van 
Naters plaatste tijdens de algemene beschouwingen van 1950 een frontale 
aanval op het uitgangspunt van de industrialisatienota. Die aanval was 
voorbereid in het voorlopig verslag bij hoofdstuk I van de rijksbegroting en 
gepareerd door Drees en Lieftinck die ontkenden dat het roer op econo
misch gebied om was. 'De voorstelling van zaken als zou de Minister van 
Economische Zaken op economisch gebied het roer geheel hebben omge
wend, zonder dat het Kabinet in zijn geheel dit heeft weten te voorkomen, 
is onjuist.'181 Volgens Van der Goes van Naters annonceerde de nota "'een 
industrieschema", "geen star programma van de Overheid" - zo wordt er ter 
toelichting, ter waarschuwing en, naar ik wel mag zeggen, als een zekere 
douche bijgevoegd - en vooral als vrucht van private economische beslis
singen'.182 Een eenzijdig op het particulier initiatief afgestemde industriali
satiepolitiek was in strijd met het door de minister geprezen doelmatig eco
nomisch stelsel waarin in zijn eigen woorden "'beginselen van economi
sche zelfverantwoordelijkheid en economische gemeenschapsverantwoor- 
delijkheid niet contradictoire maar contraire beginselen zijn, twee contras
ten dus, waartussen zich tal van mengvormen kunnen bevinden’".183 Eco
nomische zelfverantwoordelijkheid en economische gemeenschapsverant
woordelijkheid zijn dus niet strijdig maar staan tegenover elkaar. Deze 
tegenstelling moet in de vorm van een compromis overbrugbaar zijn.

Volgens Van der Goes van Naters waren die private economische beslis
singen vaak onvoldoende voor, en soms contrair aan, een deugdelijke in
dustrialisatie van Nederland. De eerste voorwaarde voor de industrialisatie, 
namelijk de winstverwachtingen van ondernemers, vormden lang niet al
tijd een deugdelijk motief voor de industrialisatie.

Het particuliere initiatief kon volgens de PvdA om twee redenen de toe
bedeelde taak niet vervullen. Er konden verschillen bestaan tussen de parti
culiere en sociale rentabiliteit. Projecten met een lage ondernemers-rentabi- 
liteit konden maatschappelijk van groot belang zijn en derhalve een hoge
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sociale rentabiliteit hebben. Ook de risico's verbonden aan investeringen 
konden de mogelijkheden van particuliere ondernemers te boven gaan. 
Overheidsinitiatief was dan geboden.184 De Zuiderzeewerken zouden nooit 
op basis van het particulier initiatief tot stand zijn gebracht.

De PvdA pleitte in het kader van de door haar voorgestane, meer plan
matige industrialisatie ook voor een investeringscontrole. Via een derge
lijke investeringscontrole konden de voorgenomen investeringen worden 
getoetst aan het industrialisatieplan. Op deze wijze kon er speciaal zorg voor 
worden gedragen dat de schaarse deviezen zo zinvol mogelijk werden be
steed. Het beleid van Van den Brink wees eerder op een vrijlaten van de 
investeringen. De voorgestelde belastingfaciliteiten ter bevordering van de 
interne reservering door bedrijven leidden tot bevoordeling van bedrijven 
die veel winst maakten. Deze bedrijven konden gemakkelijker uitbreiden 
terwijl deze mogelijkheid niet werd geboden aan bedrijven met een geringe 
winst. De vraag was echter of bedrijven die de meeste winst maakten ook 
het eerst voor uitbreiding in aanmerking moesten komen.

De PvdA gaf Van den Brink in overweging over te gaan tot de instelling 
van een investeringsfonds. Een dergelijk fonds zou de overtollige reserves 
van de bedrijven opnemen tegen een vaste rente. Het fonds zou de moge
lijkheid moeten krijgen 'deze gelden over te dragen aan andere onderne
mingen of bedrijfstakken in het kader van de industriefinanciering'.185 Ge
streefd werd daarbij naar het realiseren van het grootste nuttige effect van 
de uit interne besparing verkregen reserves.

Van der Goes van Naters onderschreef tevens de opvattingen van het 
NVV zoals neergelegd in de resolutie van 12 juli 1949. Hij beriep zich op het 
regeringsprogramma Beel (1946-1948), volgens hetwelk een geleide econo
mische politiek moest worden gevoerd naar de norm der sociale rechtvaar
digheid. De leiding die de overheid aan een dergelijke politiek moest geven, 
moest geschieden volgens een wetenschappelijk ontworpen welvaartsplan. 
'Nu kan men te hooi en te gras wel wat bijeenhalen - misschien ook uit de 
Industrialisatienota - waarvan men kan zeggen: met goede wil kan de Over
heid wel wat doen zoals uit de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie ook 
wel een mogelijkheid kan worden geharkt om te zeggen: het kan ook wel in 
een voor de gemeenschap bevorderlijke zin gebeuren, maar laat men dan 
hiervoor het klimaat scheppen en laat men zich dan niet schamen voor de 
leiding van de Overheid.'186 Hij vroeg met name van de KVP een duide
lijke stellingname over de primaire taak van de overheid in het industriali- 
satieproces. 'De grootste fractie zal dus moeten beslissen, welke kant men 
uit zal gaan; mét ons in de richting van wat zij zelf mee heeft aanvaard, 
zónder ons in de richting van: geen leiding bij de produktie, geen sociaal 
klimaat, evenwichtsverstoring, vrijer spel ook voor het communisme en 
afsnoeiing van de toekomst van de Nederlands-Indonesische Unie. Ik ge
loof dat, met dit alternatief voor ogen, een hernieuwde bezinning op de ba
sis van samenwerking betekenis heeft.'187

Deze frontale aanval van Van der Goes op het economische beleid van 
Van den Brink gaf uiting aan het reeds langer bestaande ongenoegen bin
nen de PvdA over de eigenzinnige koers van de KVP. Volgens de PvdA
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dreigde de KVP naar conservatieve richting af te glijden. Het 'nieuwe be
stand' tussen de twee partijen in het kabinet-Beel zoals de samenwerking 
door de minister-president was aangeduid, was volgens Van der Goes door 
de KVP losgelaten. De partijen waren nu nog maar 'losjes' verbonden aan 
het kabinet-Drees. Dit kabinet vond zo zijn kracht uitsluitend in de be
kwaamheid van de m inisters en de redelijkheid van de voorstellen. 
Politieke controversen leidden hierdoor eerder tot spanningen en moei
lijkheden en soms zelfs tot 'politieke discriminatie'.188

Van der Goes somde hiervan een aantal voorbeelden op die tot grote irri
tatie binnen de PvdA hadden geleid.

Allereerst betrof het de benoemingen per 1 mei 1948 van de staatssecreta
ris van Oorlog W.H. Fockema Andreae (VVD) en de partijloze staatssecreta
ris van Marine H.C.W. Moorman. De PvdA voelde zich bij deze benoemin
gen gepasseerd. Het Vrije Volk had als reactie vastgesteld dat de socialisti
sche beweging buiten de leiding van de militaire politiek werd gehouden.189

Ook bij tal van burgemeestersbenoemingen (Den Haag, Arnhem, Haar
lem), was de PvdA gepasseerd, zelfs als haar aanhang van overwegende 
betekenis was. J.A.W. Burger schreef in Het Vrije Volk dat de benoeming 
van F.M.A. Schokking (CHU), neef van de minister van Oorlog W.F. 
Schokking, tot burgemeester van Den Haag 'het notoir politiek karakter 
draagt van een negatieve PvdA-geste'.190 Deze benoeming was volgens 
Burger een symptoom van de KVP-machtswellust. Hij verweet de KVP te 
stemmen 'voor het kan niet schelen wie, als het maar geen PvdA is'.191

Het had naar de mening van Van der Goes van Naters ook ontbroken 
aan overleg tussen PvdA en KVP op beslissende momenten ten aanzien 
van de overzeese politiek. De interim-regeling tussen Nederland en Suri
name was door toedoen van een amendement van de KVP getorpedeerd. 
Een verwijdering tussen Nederland en Suriname en prestigeverlies voor 
ons land waren hiervan het gevolg.

Op het gebied van de Indonesische politiek betrof het adviezen van KVP- 
zijde om ons land terug te trekken uit de VN en later om de UNCI niet bij 
de Ronde Tafel-conferentie te ontvangen. Ook de onduidelijke houding 
van de KVP tegenover de Indonesië-politiek van de regering had geleid tot 
politieke instabiliteit. Van der Goes karakteriseerde deze KVP-opstelling als 
'zwenkende van gebarsten vertrouwen, toen na het ontslag van mr. Sassen 
de sinds de bevrijding gevolgde koers werd hervat, via een geheime Kamer
zitting, waaromheen een sfeer van Ministerscrisis werd gecreëerd, doch die 
uitliep op een nietszeggende motie, tot een vrijwel volledig aanvaarden 
van het Regeringsbeleid na de verklaringen der Regering op 17 augustus 
1949'.192

Volgens de PvdA vertoonde het kabinetsbeleid op financieel-economisch 
terrein niet meer de noodzakelijke eenheid. Er was sprake van een sociaal 
gericht financieel beleid en een minder sociaal gericht economisch beleid. 
Dit laatste bleek vooral uit de industrialisatiepolitiek. 'Blijkbaar heeft hij 
(Van den Brink, JC) het roer op economische gebied geheel omgewend zon
der dat het Kabinet in zijn geheel dit heeft weten te voorkomen.'193 Er is 
'minder grond dan ooit voor het loslaten van de plangedachte, die tot nu
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toe in de Kabinetten van na de oorlog in haar actuele manifestatie van 
"ordening" zulk een belangrijke rol heeft gespeeld'.194

Ook de CPN was van opvatting dat het roer om was en de socialisatie af
geschreven. Onder volle verantwoording van het hele kabinet werd im
mers openlijk een kapitalistische politiek gevoerd.

'Checks en balances' in de economie

De VVD constateerde eveneens dat de industrialisatienota een sterk anti
socialistisch stuk was. Het was volgens Oud echter volkomen ongerecht
vaardigd te zeggen, 'dat het ene beleid meer sociaal gericht zou zijn dan het 
andere1.195 Het was puur en alleen een kwestie van inzicht of men meer ef
fect van particuliere dan wel van overheidsinvesteringen verwachtte. De 
winst die in de bedrijven bleef zitten, kwam ook ten goede aan de arbeiders 
via verruiming en consolidatie van de werkgelegenheid. 'Dat heet dan een 
minder sociaal gericht economisch beleid. Alsof het scheppen van meer 
werkgelegenheid door industrialisatie niet een sociaal belang van de eerste 
orde zou zijn.'196

Volgens Oud moest in het economische leven worden gezocht naar 
'checks en balances'. 'Wat zou er van dit evenwichtsstreven terechtkomen, 
indien men de Overheid, die tenslotte de opperste arbiter moet zijn, de 
hoedster van het algemeen belang, gaat bekleden met een geweldige eco
nomische macht, haar daarmede zelf partij makend in het geding. De ver
drukkende Staat, waarvan het internationale lied der socialisten zingt, zou 
daarmede met recht in het leven worden geroepen.'197 Dat de PvdA een so
cialistische politiek voorstond lag voor de hand, maar 'zij kan toch dunkt 
mij, moeilijk verwachten, dat een parlement, waarvan ongeveer twee derde 
der leden uitgesproken niet-socialisten zijn, zijn medewerking tot het voe
ren van een dergelijke politiek zal willen verlenen'.198

Ook de protestants-christelijke partijen wezen de opvattingen van de 
PvdA over de te voeren industrialisatiepolitiek af. J. Schouten (ARP) stelde 
dat de toepassing van de PvdA-opvattingen zou leiden tot een opeenhoping 
van politieke en economische macht bij de overheid. Dit viel alleen te 
rechtvaardigen 'wanneer de waarachtige volksbelangen er toe nopen (...). De 
socialistische idee echter, het socialistische ideaal, de poging tot stelselmatige 
verwezenlijking van de vermelde gedachte wijzen we op principiële en op 
praktische gronden af.'199 Het particuliere bedrijfsleven moest zoveel moge
lijk vrij baan krijgen. De primaire taak van de overheid bestond uit het ge
ven van voorlichting en het wegnemen van belemmeringen.

Fractievoorzitter H.W. Tilanus (CHU) was getroffen door de 'ietwat ge
prikkelde stemming onderling tussen de twee grootste groeperingen, die in 
het Kabinet geestverwanten hebben zitten, een geprikkelde stemming, die 
als ik het goed versta, primair niet uitgaat van de grootste fractie in deze 
Kam er'.200 Volgens Tilanus was men bij de PvdA 'onaangenaam getroffen 
over gebrek aan overleg tussen de partijen en over de economische poli
tiek'.201 Hij stelde de vraag: 'Is het verstandig een dergelijke politieke ge
prikkeldheid op te roepen in deze tijd?'202

417



Hoofdstuk IV Economische expansie door liberalisatie

Illustratief voor het denken over economische politiek binnen de CHU 
waren de uitspraken van G. Kolff, tijdens de algemene beschouwingen in de 
Eerste Kamer. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het sociaal economische be
leid van minister Van den Brink. Vooral het feit dat het niet strikt noodza
kelijke overheidsingrijpen zou worden afgeschaft, vond zijn instemming, 
'Dit, Mijnheer de Voorzitter, is taal, welke wij, Christelijk-Historische leden 
dezer Kamer gaarne horen. Het schijnt wel, alsof de strak geleide economie 
in ons land, de wind niet meer zo mede heeft als dit enkele jaren geleden 
wel het geval was.'203

Wat is progressieve politiek?

De geprikkelde stemming tijdens de algemene beraadslagingen over de 
rijksbegroting voor 1950 in de Tweede Kamer vond haar weerslag in de 
pers. De teneur was dat de samenwerking tussen beide grote partijen niet 
mocht worden verbroken.

W.J. Andriessen, partijvoorzitter van de KVP, scherpte evenwel de con
troverse met de PvdA verder aan. In een artikel in De Maasbode van 4 no
vember 1949, vroeg hij zich af of de PvdA bepaalde wat progressief was. 
'Bepaalt zij alleen de juiste inhoud van dit begrip? Dit is natuurlijk dwaas
heid. Er is voor een progressieve politiek geen groter gevaar dan deze te 
monopoliseren. De KVP heeft een progressief program en zij houdt daaraan 
vast. Zij weigert echter om zich datgene wat onder progressief moet worden 
verstaan door derden te laten voorschrijven.'

De Nieuwe Rotterdamse Courant van 7 november stelde vast dat de KVP 
en de PvdA 'zich met een permanente touwtrekkerij bezig hielden, waarbij 
met de ellenmaat nauwkeurig moet worden vastgesteld, hoever men bij 
voorkomende gelegenheden elkander over de scheidslijn heeft getrokken. 
Wij wijzen erop, dat de staatkundige vraagstukken, thans van zo beslis
sende betekenis zijn, dat samenwerking zoveel mogelijk moet worden na
gestreefd. De grondslag van het huidige kabinet mag niet verbroken wor
den.’

Het Vrije Volk van 8 november constateerde een uiteendrijven van de 
beide grootste partijen in het parlement als gevolg van de conservatievere 
koers die de KVP volgde. 'In dit uiteendrijven zit een ernstig gevaar. Het 
kan zover gaan, dat ook de samenwerking in het kabinet onmogelijk 
wordt.'

Een commentaar van De Tijd van 9 november riep beide partijen op tot 
een nuchtere analyse van de situatie in Nederland. 'Wie dat doet, kan hij 
werkelijk menen, dat het zin heeft, een rechtse coalitie te doen herrijzen?'

Het roer om in economische politiek?

Met spanning werd de bijdrage van Romme aan de algemene beraad
slagingen tegemoet gezien. Romme constateerde dat de aanval van Van der 
Goes van Naters op de economische politiek van Van den Brink met als 
uitgangspunt de industralisatienota, niet nieuw was. Ook tijdens het laatste

418



Het roer om bij de industrialisatiepolitiek

jaar van het kabinet-Beel (1946-1948) had de PvdA een scherpe aanval ge
plaatst op het economische beleid van de minister van Economische Zaken 
Huysmans (KVP). Ook toen luidde de kritiek: 'Of de in het laatste jaar ge
voerde economische politiek nog wel binnen de progressieve opzet van het 
kabinet ligt. Gaat deze politiek niet de conservatief-liberale richting uit?'204 
Romme speelde de bal terug door ironiserend op te merken dat de PvdA 
zelfs in de aanval op het beleid planmatig te werk ging. Positief uitgedrukt 
zou men kunnen zeggen, 'dat hier planmatig wordt gehandeld, zelfs met 
iets van die starheid, die van elk plan, hoe noodzakelijk ook, een gevaar 
is'.205

In de opvatting van Romme was er van een beginselverandering in de 
economische politiek van de regering geen sprake. Het betrof dezelfde be- 
ginn die ook de economische politiek van het kabinet Beel hadden gedra
gen. Alleen de omstandigheden waaronder deze beginselen werden toege
past, waren door beëindiging van de schaarste-economie gewijzigd. Romme 
maakte duidelijk dat de economische politiek van het kabinet, zoals die 
werd gevoerd door Van den Brink op waardering en steun van de KVP kon 
rekenen. Romme had er zich in De Volkskrant al over verbaasd dat de aan
val van de PvdA 'wordt ondernomen bij het eerste hoofdstuk der Rijks
begroting, daar men immers niet de Minister van Economische Zaken in de 
arena zal ontmoeten, maar de Minister-President, sprekende namens de 
Regering in haar geheel'.206

Romme riep de PvdA op om de 'steven van haar kritiek op sociaal-eco
nomisch terrein bij te stellen ten einde meer te koersen naar wat verenigt 
dan naar wat scheidt'.207 Aangezien Nederland alleen politieke minderhe
den kende met verschillende opvattingen over de te voeren economische 
politiek, kon deze politiek alleen gebaseerd zijn op een compromis tussen 
de partijen. Hij maande de PvdA zich op het gebied van de socialisatie te 
beperken. 'Anderzijds moeten wij, leden van de fractie van de KVP, open 
blijven staan, en blijven wij ook open staan, voor socialisatie van de bedrij
ven van openbaar nut en voor die bedrijven van monopolistisch karakter, 
waarvan na onderzoek socialisatie om redenen van algemeen belang gebo
den blijkt. Wanneer voorts in verband met de noodzakelijke industrialisa
tie het particulier initiatief te kort schiet op het gebied van de investering en 
de Overheid door haar stimulerende maatregelen hier niet op redelijke 
wijze verandering in kan brengen, dan ontmoet het bij ons ook geen be
zwaar, integendeel, dan zijn wij er vóór, dat de Staat deze taak van het par
ticulier initiatief, zo ver en zo lang dit nodig is, overneemt.'208

Hofstra gooit olie op de golven

Blijkbaar had Van der Goes van Naters te hoog ingezet. Tijdens de finan
ciële beschouwingen liet de fractie Hofstra olie op de golven gooien door 
een meer genuanceerde benadering van de regeringspolitiek. Een goede or
dening binnen het produktieproces was vereist om de produktie te vergro
ten. Die ordening kon uitgaan van de overheid, wellicht door middel van 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, maar misschien ook wel van vrije
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organisaties. 'Ik wil zeker niet dogmatisch zijn en een bepaalde oplossing 
aanbevelen, waar het bij mij op aankomt, is, dat het gebeurt. Ik wil echter 
wel stellen, dat, wanneer het particulier initiatief in gebreke blijft, zoals het 
tot dusver klaarblijkelijk in gebreke is gebleven, hier een rechtstreekse taak 
voor de Overheid ligt.'209

Romme begroette in tweede termijn de terugtocht van de PvdA met 
vreugde en strooide vervolgens nog enig zout in de verse wond van de 
PvdA. Hij had met instemming geconstateerd dat de financiële politiek niet 
primair gericht moest zijn op overheidsdeelname en socialisatie, 'dat inte
gendeel de fractie, waarvan de geachte afgevaardigde deel uitmaakt, begrijpt, 
dat zij zich op het stuk van socialisatie heeft te beperken en dat zij ook bij 
deze uitlating heeft overwogen, dat deze uitlating voor de fractie, waarvan 
ik de eer heb deel uit te maken, geen verhindering zou inhouden om daar
mede instemming te betuigen'.210 Vervolgens definieerde Romme de geble
ken overeenstemming. De financiële politiek van de overheid behoorde 
gericht te worden 'op deelneming van Staatswege, voor zover en voor 
zolang dat nodig is, in die ondernemingen, waar het particulier initiatief te 
kort schiet en waar de Overheid door haar stimulerende middelen niet op 
redelijke wijze daarin verandering kan brengen'.211

Hofstra betuigde instemming met deze omschrijving. Hij onderstreepte 
verder, 'dat er een duidelijk verschil ligt tussen hetgeen wij te aangehaalder 
plaatsen hebben gesteld ten aanzien van de actuele politiek van dit ogen
blik, gegeven de politieke verhoudingen, die wij als realiteit aanvaarden, en 
hetgeen wij als beginsel voor een verdere toekomst zien'.212 Het principiële 
geschil tussen KVP en PvdA over de taak van de overheid in het industria- 
lisatieproces werd zo beslecht door een duidelijke politieke nederlaag voor 
de PvdA.

Drees laveert richting Romme

Drees kon zich verenigen met dit compromis. De minister-president con
stateerde in navolging van Romme, dat de opvatting van zijn kabinet over 
de rol van de Staat in het economische leven niet afweek van het kabinet 
Beel. Een homogeen kabinet impliceerde volgens Drees niet dat de minis
ters over alle vraagstukken gelijk zouden denken. Zo was het onvermijde
lijk dat minister Lieftinck de industrialisatienota anders zou hebben gesteld 
dan minister Van den Brink. Wèl vereist was dat een gemeenschappelijk en 
samenhangend beleid werd gevoerd, dat voldoende steun vond in het par
lem ent.213 Binnen de economische politiek in het algemeen en de indu
strialisatiepolitiek in het bijzonder, moest volgens Drees in afdoende mate 
rekening worden gehouden met het feit dat het budgettaire en sociale beleid 
randvoorwaarden stelde waaraan ook moest worden voldaan.

Het roer in de economische politiek was zeker niet om, ook niet als een 
vergelijking werd gemaakt met de landbouwpolitiek. In beide gevallen was 
het beleid gericht op maatregelen om het onder private leiding staande be
drijfsleven te stimuleren. Drees waarschuwde echter tegen het misverstand 
dat daarmee alles werd overgelaten aan het particuliere initiatief, en dat dus
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een algemene beïnvloeding door de staat werd afgewezen. Een belangrijk 
deel van de industrialisatie geschiedde door staatsbedrijven of door bedrij
ven waarin de staat een aanmerkelijk belang had. Hij dacht hierbij aan de 
gasindustrie en electriciteitsbedrijven, terwijl de mijnen voor 60% in staats- 
handen waren. 'Bovendien is duidelijk uitgesproken, dat de Staat zich zal 
interesseren in bepaalde basisindustrieën, ten opzichte waarvan van het 
particulier initiatief niet kan worden verwacht, dat het daarin zal optreden, 
omdat pas op de lange duur rentabiliteit kan worden verwacht.'214 Voor het 
hoogovenbedrijf bestonden dergelijke plannen, die eerst na internationaal 
overleg bij het parlement zouden worden ingediend. Voorts was een direc- 
teur-generaal voor de Industrialisatie benoemd waaruit volgens Drees 
overduidelijk bleek dat de overheid een algemene beïnvloeding en stimu
lering van het bedrijfsleven wenste. Niet ontkend kon worden volgens de 
minister-president dat het Nederlandse economische leven dreef op het 
particuliere initiatief. Voldoende ontwikkeling hiervan was noodzakelijk 
in het belang van de arbeiders, omdat zodoende voldoende werkgelegen
heid kon worden geschapen en de voorzieningen van het Nederlandse 
volk op peil bleven.

Volgens de minister-president was hiermee grotendeels het regerings
standpunt aangegeven ten opzichte van de wensen van het NVV. Hij 
voegde hieraan toe dat uit de begroting van de minister van Economische 
Zaken bleek dat deze voornemens was een vestigingswet bij de Staten- 
Generaal in te dienen. Hiermee kon indirect het investeringspatroon wor
den gestuurd. Wat betreft de NVV-eisen ten aanzien van de financiering 
van de investeringen kwam de industrialisatienota hieraan volgens Drees 
in belangrijke mate tegemoet.

Bij de internationale coördinatie van de investeringen werden belan
grijke vorderingen gemaakt, waarmee de regering naar de opvattingen van 
de minister-president tegemoet kwam aan de verlangens van de PvdA. In 
de memorie van antwoord op zijn begroting voor 1950, gaf Van den Brink 
een toelichting op deze internationale samenwerking. Deze coördinatie 
werd in twee organen nagestreefd. Tijdens de conferentie van de OEES in 
augustus 1949 waren enige criteria vastgesteld, die vervuld moesten zijn al
vorens een industrietak voor coördinatie der investeringen in aanmerking 
kwam. 'Kort samengevat moeten de voor coördinatie in aanmerking ko
mende objecten grote of weinig talrijke investeringseenheden zijn, die een 
belangrijk bedrag voor uitbreiding of modernisering vereisen en waarbij 
gevaar bestaat van teveel of te weinig investeren.'215 Opdrachten waren ver
strekt aan commissies binnen de OEES om rapporten te schrijven over de 
mogelijkheden tot coördinatie van de investeringen binnen de olie-, ijzer-, 
en staal-, chemische en electriciteitssector. Consequentie hiervan was dat 
Nederland in ieder geval overleg diende te voeren met de OEES-instanties 
over een eventuele uitbreiding van de ijzer- en staalfabricage.

Binnen dit OEES-kader en rekening houdend met de bevolkingsontwik
keling en met de aanpassingsmogelijkheden van de bestaande onderne
mingen, zouden de Beneluxlanden hun investeringen coördineren, 'zulks 
ten einde de handhaving van de werkgelegenheid in de drie landen op een
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zo hoog en evenwichtig mogelijk peil te verzekeren en tevens een maxi
male productie te verwezenlijken’.216

Tijdens de besprekingen gehouden te Luxemburg op 29, 30 en 31 januari 
1948 tussen Nederland, België en Luxemburg was een lijst vastgesteld van 
een aantal industrieën waarvoor vestiging of uitbreiding alleen zou plaats
vinden nadat hierover overleg had plaatsgevonden. Voorts waren de pro
cedureregels voor dit overleg vastgelegd. Indien het overleg had plaatsge
vonden, bleef de betreffende regering echter vrij om te besluiten in afwij
king van het advies van de partnerlanden.217

De algemene beraadslagingen over de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1950 werden op 11 november 1949 afgerond. Tijdens de ministerraad van 14 
november 1949 constateerde de minister-president dat de beschouwingen 
rustig waren verlopen voor wat betreft de verhouding regering-Staten- 
Generaal. Weliswaar stonden de politieke partijen in het debat scherp te
genover elkaar, maar hij had de indruk dat de onderlinge verhoudingen in 
het parlement onder invloed van het debat waren verbeterd.218

Van den Brink onderneemt tegenaanval

In de memorie van antwoord bij de begroting voor Economische Zaken 
voor het dienstjaar 1950 constateerde Van den Brink, dat er geen principieel 
verschil van opvatting met de PvdA bestond over de rol die de overheid 
had te vervullen in de industrialisatiepolitiek. Ook de PvdA onderschreef 
immers zijn stelling dat een doelmatig economisch stelsel een synthese in
hield van economische zelfverantwoordelijkheid en economische gemeen- 
schapsverantwoordelijkheid, van particulier initiatief en leiding door de 
overheid.

Over de uitwerking van dit beginsel bestond wel verschil van mening 
tussen de PvdA en de minister, voortvloeiend uit de maatschappijvorm die 
men als de meest wenselijke beschouwde. De minister zag hoofdzakelijk 
een taak weggelegd voor de overheid in het industrialisatiebeleid in die ge
vallen die vanwege de aard van de behoefte voor directe deelneming door 
de overheid in aanmerking kwamen en verder als het particulier initiatief 
geen interesse toonde, nadat van overheidswege wel geëigende maatregelen 
waren genomen.219 De minister vond dan ook dat de twee voorbeelden, 
aangehaald door de PvdA om aan te tonen dat het bedrijfsleven niet bere
kend was de haar toebedeelde taken in het industrialisatieproces uit te voe
ren, volstrekt niet in strijd waren met het door hem geschetste rolpatroon 
tussen de overheid en het bedrijfsleven. De centrale vraag bij de industriali
satie was volgens de minister of de benodigde vaardigheden voor het on
dernemerschap voldoende aanwezig waren en niet of de bereidheid tot on
dernemen voldoende was. Een tekort aan ondernemerscapaciteit kon niet 
worden verholpen door meer overheidsinitiatief.

Van den Brink toonde zich ook een tegenstander van een planmatige in
dustrialisatie via een investeringscontrole. Hij vatte de kritiek van de PvdA 
op dit beleidsonderdeel op als zou zijn liberale economische politiek tot 
verspilling leiden. Volgens Van den Brink resteerden de overheid vol-

422



Het roer om bij de industrialisatiepolitiek

doende mogelijkheden om de investeringen te richten.220 Allereerst gaf het 
Bedrijfsvergunningenbesluit de mogelijkheid de verschillende initiatieven 
die voortvloeiden uit de schaarste-economie, maar die niet levensvatbaar 
waren bij normale concurrentieverhoudingen, tegen te gaan. De afnemende 
schaarste ontnam weliswaar de grond aan dit besluit, maar het werd toch 
nog toegepast in afwachting van de Bedrijfsvergunningenwet. Voorts be
stond er controle op de deviezentoewijzing voor industriële outillage. Al
hoewel de deviezenschaarste afnam en daarmee ook de grond voor de 
controle, bleef de commissie voor kapitaalgoederen, die de prioriteiten bij 
de invoer van kapitaalgoederen moest vaststellen, gehandhaafd. Bovendien 
vervulde ook De Nederlandsche Bank nog een controletaak. Zonder in
stemming van De Nederlandsche Bank mochten de particuliere banken 
geen bemiddeling verlenen bij een emissie van aandelen of obligaties door 
particuliere bedrijven. Daarnaast mochten de particuliere banken alleen 
bankkredieten boven de ƒ50.000 verstrekken, na goedkeuring door De 
Nederlandsche Bank. Van den Brink keerde zich ook tegen de instelling 
van een investeringsfonds. Hij vond de noodzaak om op een dergelijke 
wijze reserves te mobiliseren niet groot genoeg om een zo ingrijpende 
maatregel te rechtvaardigen. Investeringsprioriteiten wenste hij niet vast te 
stellen, omdat daarvan een averechts effect mocht worden verwacht op het 
ondernemersinitiatief.

Economische politiek: grondslag voor sociale politiek

Nederhorst verklaarde zich akkoord met het door Van den Brink gefor
muleerde beginsel dat zowel economische zelfverantwoordelijkheid als 
economische gemeenschapsverantwoordelijkheid tot hun recht moesten 
komen. Maar het beleid van de minister liet volgens Nederhorst een een
zijdige toepassing van dit beginsel zien. Binnen het sociale beleid viel een 
sterke binding vast te stellen aan overheidsregels, terwijl binnen het eco
nomische beleid van de minister de nadruk lag op vrijheid. Zo bestond op 
sociaal gebied gebondenheid aan loonnormen en was het beleid gericht op 
consumptiebeperking. Op economisch terrein was er sprake van een stre
ven naar vrijheid in de vorm van het loslaten van prijsvoorschriften en 
verhoging van de bestedingen door ondernemers door de vrijlating van de 
besteding van deviezen. 'Door dit alles heeft onze economische politiek een 
hybridisch karakter gekregen.'221

Volgens J. Hoogcarspel (CPN) sprak de minister met twee tongen. Van de 
ene kant gaf hij de indruk tegemoet te willen komen aan de verlangens van 
degenen die meer overheidsinvloed op het economische leven en daarmee 
ook op het industrialisatiebeleid wensten, van de andere kant toonde hij 
zich voorstander van meer vrijheid in het economische leven. De beginse
len van economische zelfverantwoordelijkheid en economische gemeen- 
schapsverantwoordelijkheid waren niet alleen contrair maar in de uitwer
king die de minister er aan gaf contradictoir, 'want er is maar al te zeer ge
bleken hoe degenen, aan wie men de economische zelfverantwoordelijk
heid toevertrouwde, absoluut geen gemeenschapsverantwoordelijkheid
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hebben'. Dit was te verwachten omdat 'in vele gevallen het directe onder
nemersbelang strijdig is met het gemeenschapsbelang'.222

Naar de opvatting van Chr. Van den Heuvel (ARP) was de theoretische 
fundering van het economische beleid van de minister opportunistisch. 'De 
minister laat het van allerlei omstandigheden afhangen, wat op een bepaald 
tijdstip de Overheid moet doen zonder te treden in de vraag, wat nu 
Overheidstaak is of niet.'223

Minister Van den Brink stelde in zijn reactie dat de economische politiek 
de grondslag vormde voor de sociale politiek. De economische politiek was 
zeker niet alleen economisch georiënteerd. Met Alfred Marshall stelde hij 
'Economy is the handmaid of ethics'. De sociale problemen vielen alleen op 
te lossen door het leggen van een hechte economische fundering die het de 
ondernemer mogelijk moet maken met succes deel te nemen in de wedloop 
om de markten. 'Er dient derhalve, indien men het zo wil uitdrukken, met 
een koel realisme te worden te werk gegaan; dit realisme behoeft onze idea
len niet te doen verbleken.'224

Industrialisatienota vaag

Nederhorst illustreerde in zijn bijdrage aan de discussies rond de begroting 
voor Economische Zaken voor 1950, aan de hand van een aantal voor
beelden dat de waarde van de industrialisatienota zeer betrekkelijk was. De 
nota ontnam de kamerleden de mogelijkheid mee te denken over het indu
strialisatiebeleid. 'Door de wijze, waarop deze nota cijfers geeft - ze eenvou
dig poneert "è prendre ou è laisser" - is het niet mogelijk het industrialisa
tiebeleid te volgen en te controleren.'225 In de industrialisatienota werd uit
gegaan van een investeringsbedrag van ƒ4,2 miljard, maar op de vraag van 
Nederhorst of hiertoe voldoende besparingen konden worden gevormd, 
kon de minister geen exact antwoord geven. De nota gaf aan dat een even
wicht tussen besparingen en investeringen bereikbaar was onder de condi
ties dat de arbeidsproduktiviteit sterk zou stijgen, de Marshall-hulp zou 
worden voortgezet en een passende monetaire en fiscale politiek zou wor
den gevoerd. De nadere concretisering van de condities bleef echter achter
wege, waarmee essentiële voorwaarden voor de realisering van de indu
strialisatie niet werden ingevuld.

Ook op de vraag van Nederhorst wie voor de benodigde besparingen 
moest zorgen, moest de minister het antwoord schuldig blijven.

De minister kon ook geen inzicht verschaffen in de bedragen die in het 
verleden per bedrijfstak werden geïnvesteerd. Onduidelijk bleef voorts hoe 
het gesteld was met de interne reservering binnen de bedrijven.

De geringe dollarreserve vereiste dat zo zuinig mogelijk werd omge
sprongen met investeringen en besparingen om zo verspilling van dollars 
te voorkomen. Investeringscontrole was gewenst om te vermijden dat ver
keerde investeringsbeslissingen werden genomen. De minister wenste de 
investeringscontrole te beperken tot de kapitaalintensieve bedrijven omdat 
daar het gevaar van overinvestering het grootst was. De minister wees prio- 
ritering binnen de industrialisatie af waarop Nederhorst de minister vroeg
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hoe deze dacht ooit de industrialisatie en de investeringen te beheersen, 
'indien men niet voor zich zelf een denkbeeld heeft van een zekere priori
teit en urgentie? Dan moet men toch met prioriteiten komen en komt men 
tot geen enkele investeringscontrole wanneer men dit nalaat. Op welke wij
ze kan de Minister de stelling verdedigen, dat hij wel investeringscontrole 
wenst, maar aan de andere kant de gedachte van de prioriteit afwijst?'226

De minister erkende de juistheid van de stelling. Maar het was onjuist, 
'wanneer men meent, dat de Overheid in staat zou zijn de investerings- 
stroom geheel en tot in onderdelen aan de hand van prioriteiten te rege
len '.227 Op grond van de Bedrijfsvergunningenwet werden bepaalde be
drijfstakken gesloten, waarmee prioriteit werd toegekend aan andere be
drijfstakken. Ook de kapitaalgoederencommissie en De Nederlandsche 
Bank werkten in hun respectieve besluitvorming mee aan prioritering.

De minister erkende dat de industrialisatienota geen exacte informatie 
kon geven over de toekomstige ontwikkeling van de economie. 'Men moet 
op dit gebied volstaan met het aangeven van een verwachting in een meer 
vage vorm dan wel gewenst is, omdat nu eenmaal de aard van de materie 
medebrengt, dat een meer nauwkeurige opgave niet kan worden gege
ven.'228

Wat betreft de vragen van Nederhorst volstond de minister met het her
halen van de informatie zoals die was vermeld in de eerste industrialisatie
nota. De arbeidsproduktiviteit zou vergeleken met het peil van 1938 in 
1952/1953 tenminste 100 moeten bedragen. Bij de Marshall-hulp werd van 
de gedachte uitgegaan dat deze een aflopend karakter had, maar niet voor 
1952/1953 zou worden beëindigd. De monetaire politiek moest gericht wor
den op het bereiken van monetair evenwicht, terwijl de fiscale politiek zo
wel een voldoende prikkel voor de inspanning van de werknemers moest 
garanderen alsook een voldoende interne financiering mogelijk moest ma
ken. Het doel van de berekeningen in de industrialisatienota was zuiver 
structureel. Bij de prognose ten aanzien van het prijsverloop werd zo
doende geabstraheerd van conjuncturele verstoringen. Ten aanzien van de 
ruilvoet werd een verslechtering verondersteld van 8% wegens een ver
slechtering in de prijsverhouding tussen de Nederlandse export en import 
van goederen. Het handels- en betalingsverkeer zou in 1952/1953 van 
kwantitatieve restricties moeten zijn bevrijd.

In de memorie van antwoord op zijn begroting voor 1950 had de minis
ter overigens al aangekondigd dat in een nadere toelichtende nota de ver
onderstellingen en de cijferreeksen van de eerste industrialisatienota zou
den worden toegelicht. Maar ook voor die nota gold dat de nadere, deels cij
fermatige toelichting, gebaseerd bleef op veronderstellingen waarmee ook 
deze bespiegelingen geen echte duidelijkheid konden verschaffen.229

Tweede industrialisatienota alleen uitvoeringsnota

Het lag in het voornemen van Van den Brink elk jaar verslag te doen en 
verantwoording af te leggen over de vorderingen in het industrialisatiepro-
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ces.230 Dat gaf hem tevens de gelegenheid om wijzigingen in de omstandig
heden te signaleren.

Zo moest in de tweede nota het aantal te scheppen arbeidsplaatsen wor
den verhoogd van 155.000 tot 165.000 personen. Deze toename vormde het 
saldo van factoren met een positieve en een negatieve invloed op het aantal 
te creëren arbeidsplaatsen. Enerzijds daalde de beroepsbevolking door de 
grotere onderwijsdeelname en het feit dat minder ouderen werkten van
wege de betere oudedagsvoorziening, anderzijds verminderde het aantal 
militairen in Indonesië sneller dan verwacht. Het toenemende arbeidsaan
bod dat hierdoor ontstond, werd ten dele gecompenseerd door defensie- 
maatregelen als gevolg van de Korea-crisis. Door betere benutting van de 
bestaande produktiecapaciteit waren reeds 60.000 arbeidskrachten geplaatst, 
een aantal dat voor de hele periode (medio 1948 - 1 jan. 1953) was gepland. 
Vooral door ruimere toepassing van meerploegenarbeid dienden nog 20.000 
arbeidskrachten aan werk te worden geholpen.

Evenwicht op de betalingsbalans kon volgens de eerste industrialisatie
nota worden bereikt door een toename van de export met 80% vergeleken 
met 1948, terwijl de industriële invoer naar verwachting met 20% ten op
zichte van 1948 zou stijgen. De export ontwikkelde zich erg gunstig, zelfs zo, 
dat over het jaar 1950 reeds meer dan een verdubbeling werd bereikt.231 De 
doelstelling uit de eerste industrialisatienota werd hiermee overschreden, 
maar toch moest de export nog ongeveer 9% meer toenemen omdat ook de 
import sterk was gestegen. Het import- en daarmee ook het exportvolume 
ondervond een stimulans in het op gang komen van de vrijmaking van 
het handelsverkeer van kwantitatieve restricties. De import werd boven
dien extra bevorderd door de vergrote voorraadvorming als reactie op het 
uitbreken van de Korea-crisis. De betalingsbalansontwikkeling werd voorts 
negatief beïnvloed door de ruilvoetverslechtering. Bij de opstelling van de 
eerste industrialisatienota was al uitgegaan van een ruilvoetverslechtering 
van 10%. De devaluatie van de gulden verhoogde het importprijspeil uit
gedrukt in guldens, ten opzichte van munten van die landen die niet (de 
Verenigde Staten) of minder (België) devalueerden. De duurdere import 
van essentiële grondstoffen en halffabrikaten uit de Verenigde Staten en in 
mindere mate Benelux-partner België, dwong Nederland de geïmporteerde 
goederen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Anderzijds konden de Neder
landse produkten op een meer concurrerende wijze op de markten van de 
Verenigde Staten en België worden gebracht. Het Nederlandse import
prijspeil steeg nog extra door de vergrote vraag naar grondstoffen als reactie 
op de Korea-crisis, waardoor de marktprijzen voor deze goederen explosief 
stegen.

De nieuwe eisen ten aanzien van werkgelegenheid en exportgroei had
den ook consequenties voor de produktiegroei. De stijging van de produktie 
moest ongeveer ƒ500 miljoen groter zijn dan volgens de eerste industriali
satienota. Volgens minister Van den Brink was deze aanpassing niet vol
doende om de 'verzwaringen in de taakstelling t.a.v. de betalingsbalans te 
kunnen opvangen'.232 Essentiële voorwaarde daartoe vormde de eis het 
verbruikerspeil niet te laten stijgen boven het geraamde niveau.
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De tweede industrialisatienota die deel uitmaakte van de begroting voor 
Economische Zaken voor 1951 zou apart worden besproken. Deze behande
ling door het parlement vond pas plaats op 13 december 1951. Ze viel samen 
met de discussie over de derde nota inzake de industrialisatie, de electrici- 
teitsnota, de produktiviteitsnota, de nota inzake de werkgelegenheid en de 
begrotingsbehandeling voor Economische Zaken voor het dienstjaar 1952. 
In de discussies in het parlement die eind 1951 over het industrialisatiebe
leid werden gevoerd, werd de tweede nota overschaduwd door nieuwe ge
gevens uit de derde nota en de geheel gewijzigde economische situatie. Het 
was opmerkelijk dat het parlement eind 1950 niet van gedachten wisselde 
over de tweede nota. Als verklaring kan allereerst worden gewezen op het 
karakter van de nota: een voortgangsrapportage. De lijnen van de industria
lisatiepolitiek waren in de eerste nota getrokken en door het parlement ge
accepteerd.

De aandacht voor de industrialisatie werd eind 1950 bovendien over
schaduwd door de financieel-economische gevolgen van de Korea-crisis in 
de vorm van sterk gestegen bestedingen die hadden geleid tot een betalings
balans tekort. De cijfermatige onderbouwing van de nota was door de Korea- 
crisis hoogst onzeker geworden.

Nederhorst onderschreef tijdens de begrotingsbespreking van Econo
mische Zaken voor 1951 de noodzaak van bestedingsbeperking en stelde 
voor om in de volgende jaren iets minder en in de jaren daarna iets meer te 
investeren. Gegeven het levenspeil van de werkende bevolking was het 
economisch niet verantwoord de consumptie te verlagen. Bovendien 
werkte een dergelijk beleid het communisme in de hand.233 In navolging 
van M.M.A.A. Janssen (KVP) en H. Kikkert (CHU) wenste Van den Brink 
de investeringen minstens te handhaven in het belang van werkgelegen
heid en betalingsbalans.234 Een definitief besluit werd niet genomen, omdat 
de kabinetscrisis een principiële keuze verijdelde. Besluiten over financieel- 
economische maatregelen om de overbesteding te bestrijden, vervulden 
wel een vooraanstaande rol bij de oplossing van de kabinetscrisis.

Ook kan erop worden gewezen dat de liberaliserende economische poli
tiek van Van den Brink iets meer was opgeschoven in de richting van de 
PvdA. De nadruk bij de liberalisatie van het internationale handelsverkeer 
op coördinatie en planning in de vorm van het plan-Schuman en het plan- 
Stikker, was hieraan niet vreemd.

De regering had als haar oordeel uitgesproken dat het financieel, econo
misch, sociaal en agrarisch beleid zoveel mogelijk gecoördineerd en volgens 
algemene richtlijnen moest worden gevoerd. 'Het Regeringsbeleid draagt 
derhalve, aldus opgevat, een planmatig karakter', aldus minister-president 
Drees.235

Van der Goes van Naters, de scherpste criticus van Van den Brink, con
stateerde tijdens de algemene beschouwingen voor het begrotingsjaar 1951 
'dat deze keer zeer vele leden, en dan nog eens vele andere leden, waarde
ring hebben voor het gevoerde beleid van de Minister en dat dus de span
ningen, die er op dit punt zijn geweest, verminderd zijn. Ik geloof dat dit 
een positieve noot is. Voor ons allen geldt, dat detail-bemoeiingen van de
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Overheid weleens een noodzakelijk kwaad vormen. Maar daarnaast staat de 
kwestie van de leiding van de economie zelf. De discussie over de leiding 
van de economie is, wat ons betreft, wel zeer bevredigend opgelost door de 
verklaring van de Regering, dat zij door de beheersing van strategische pun
ten haar algemene leidinggevende taak ten aanzien van het hele econo
misch gebeuren moet kunnen blijven vervullen en dat zij in beginsel, naast 
mededinging, leiding door de Overheid vereist acht, ten einde een maxi- 

i mum welvaart te bereiken.'236
Nederhorst sloot zich tijdens de behandeling van de begroting voor 

Economische Zaken bij de opvatting van zijn fractieleider aan. Hij consta
teerde dat de positie van de Nederlandse minister van Economische Zaken 
een benijdenswaardige was. 'Beweegt de politiek zich in liberale richting, 
dan ziet hij weliswaar boze gezichten aan onze zijde, maar van andere zijde 
wordt hem zeer zeker lof voor dit optreden niet onthouden. Gaat zijn poli
tiek echter meer in de richting van de geleide economie, dan kan hij van de 
warme steun van de zijde van mijn politieke vrienden en mij overtuigd 
zijn. Zeer lang heeft het economisch beleid zich tussen deze twee polen be
vonden, met nu eens een afwijking naar deze zijde, dan weer een afwijking 
naar de andere zijde. Zie ik het goed, Mijnheer de Voorzitter, dan is er in de 
laatste tijd meer een eigen lijn in het beleid te onderkennen, waardoor het 
aan duidelijkheid en klaarheid heeft gewonnen.'237

Eind goed al goed?

De instemmende geluiden van de PvdA dateerden van november 1950. In 
de boezem van het kabinet ontwikkelde zich intussen een conflict over de 
economische politiek tussen Van den Brink en Lieftinck, dat veroorzaakt 
werd door de economische gevolgen van de Korea-crisis.238 Door deze crisis 
verslechterde niet alleen de begroting - het tekort nam met ƒ140 miljoen toe 
van medio september tot medio oktober 1950 - maar vooral de betalingsba
lans.239 De invoerprijzen stegen explosief terwijl ook de voorraadvorming 
bij bedrijven buitensporig groeide.

Lieftinck stelde in de REA-vergadering van 5 december 1950 voor om 
over te gaan tot herinvoering van distributie ter bestrijding van het beta- 
lingsbalanstekort.240 Dit voorstel stuitte op fel verzet van Stikker, maar 
vooral van Van den Brink, die zijn liberaliserende economische politiek 
fundamenteel bedreigd zag. Volgens hem leerde de ervaring dat rantsoene
ring van consumptiegoederen eerder tot verhoging dan tot verlaging van 
het verbruik leidde, vanwege het volledige gebruik van rantsoenen en door 
handel in distributiebonnen. Hij stelde voor, de problemen voor te leggen 
aan een op te richten commissie. Deze centraal economische commissie 
(CEC) werd op 5 december ingesteld.

De conclusie van deze commissie betekende een steun in de rug voor 
Van den Brink. De commissie wees eenstemmig interne rantsoenering en 
contingentering van de import af. Ze vreesde dat een dergelijke kunstma
tige beperking van de import leidde 'tot internationale moeilijkheden, na
dat in het kader van de Europese samenwerking moeizaam belangrijke
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schreden op het pad van de vrijmaking van het handelsverkeer zijn ge
daan’.241 Het voorstel van Lieftinck was des te pijnlijker, omdat Nederland 
zich had opgeworpen als de kampioen van integratie en liberalisatie. De 
enige weg die volgens de commissie acceptabel was, bestond uit toepassing 
van globaal werkende bestedingsbeperkende maatregelen, zoals krediet- en 
fiscale maatregelen, als gevolg waarvan de import vanzelf werd beperkt. 
Lieftinck bleef echter volharden in zijn standpunt en stelde in de REA-ver- 
gadering van 25 januari 1951, dat hij de volkomen afwijzing van fysieke 
controle door de commissie niet kon aanvaarden.242 Volgens Lieftinck wa
ren die controles effectief in die gevallen, waarin de interne inflatoire prijs
ontwikkeling haar oorsprong vond in de prijsverhoging van importgoede- 
ren. Van den Brink daarin gesteund door Drees, bleef echter bij zijn opvat
ting dat die controles zich niet verdroegen met zijn economische politiek. 
De besluitvorming rond de beleidsvoornemens werd vertraagd door de ka
binetscrisis. In de regeringsverklaring van 17 maart 1951 maakte de rege- 
ring-Drees-II bestedingsbeperkende maatregelen bekend, die geen fysieke 
rantsoenering bevatten waardoor het liberalisatiebeleid niet werd aangetast. 
Van den Brink zette zijn opvatting door en Lieftinck moest zich schikken.

Staatsdeelname in Hoogovens en Breedband

Uit de discussies rond het industrialisatiebeleid bleek opnieuw overdui
delijk dat de PvdA positief stond tegenover staatsdeelneming. De KVP had 
duidelijk gemaakt dat deelname voor haar alleen acceptabel was voor zover 
bedrijven uit de basisindustrieën zelf niet voor de benodigde financiële 
middelen zorg konden dragen. Ook de VVD had bij monde van fractie
voorzitter Oud rechtstreekse bemoeienis van de staat met het economische 
leven niet uitgesloten.

De indiening van het wetsontwerp tot Deelneming in het uit te breiden 
kapitaal van de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken NV 
te IJmuiden op 18 maart 1950, markeerde geen principiële wijziging in het 
tot dan toe gevoerde beleid. Het vormde eerder een bevestiging van een 
ontwikkeling die reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog in gang was gezet.243

Op 27 november 1917 diende de toenmalige minister van Financiën in 
het kabinet-Cort van der Linden, M.W.F. Treub, een wetsontwerp in met als 
strekking de staat te machtigen voor ƒ7,5 miljoen deel te nemen in het 
maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap, met als doel de 
oprichting en exploitatie van een Nederlands Hoogoven-, Staal- en Wals- 
werk.

Het kabinet rechtvaardigde de voorgenomen staatsdeelname met het ar
gument dat het algemeen belang in hoge mate betrokken was bij het welsla
gen van het plan. De nieuw op te richten onderneming kon walserijpro- 
dukten leveren aan de sterk groeiende metaalindustrie en aan de scheeps
bouw, die dan niet meer behoefden te worden geïmporteerd. In de Staten- 
Generaal bestond twijfel of deelname van de staat niet zou nopen tot han
delspolitieke maatregelen die strijdig waren met de vrijhandelspolitiek. De
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levensvatbaarheid van de nieuw op te richten onderneming kon immers 
tot importbeperkende maatregelen noodzaken.

Treub rechtvaardigde deelname van de staat in Hoogovens met het ar
gument dat stichting van ondernemingen moest worden bevorderd die zelf 
ook weer fundamenteel bijdroegen aan een versterking van zowel de eigen 
nijverheid alsook aan de internationale positie van Nederland.

Na de Tweede Wereldoorlog zag Hoogovens mogelijkheden om via ex
port haar industriële activiteiten verder uit te breiden. De wederopbouw 
vergde veel staal- en walserijprodukten, terwijl in de verdere toekomst in- 
dustrialisatieplannen in West-Europa voldoende afzetkansen boden. In een 
rapport aan de eerste naoorlogse minister-president Schermerhorn, werd 
aangegeven hoe men zich deze uitbreidingsmogelijkheden voorstelde.

Als reactie op dit rapport stelde de minister van Handel en Nijverheid 
Vos in oktober 1945 een commissie in onder leiding van F.Q. den Hollander 
van datzelfde ministerie (de commissie-Den Hollander). Den Hollander was 
aanvankelijk secretaris-generaal van het ministerie van Handel en Nijver
heid. Op 23 oktober 1945 werd hij benoemd tot directeur-generaal voor het 
Verkeer. In deze functie was hij belast met de reorganisatie van het verkeer.

De commissie-Den Hollander moest de regering adviseren over een aan
tal fundamentele vragen:
1. In hoeverre is uitbreiding van de staal- en ijzercapaciteit onder de thans 

gewijzigde internationale verhoudingen gewenst?
2. Dient de uitbreiding tot stand te worden gebracht door uitbreiding van 

de bestaande bedrijven en /of door oprichting van nieuwe bedrijven?
3. Als nieuwe bedrijven moeten worden opgericht welke vestigingsplaats 

valt dan aan te bevelen?
Na een voorlopig rapport dat werd uitgebracht op 3 december 1945, werd 

het definitieve rapport op 10 maart 1947 aan de minister van Economische 
Zaken, Huysmans, aangeboden.

De uitbreiding behoorde te worden bereikt door vergroting van de be
staande bedrijven en niet door de stichting van nieuwe bedrijven. De sa
menstelling van de commissie met vertegenwoordigers uit bestaande be
drijven liet zich in deze conclusie gelden. Realisering van de plannen zou 
in eerste instantie schaarse deviezen kosten maar uiteindelijk een aanzien
lijke besparing aan deviezen opleveren. De uitbreiding was alleen verant
woord als in het binnenland een voldoende afzet kon worden bereikt. Nu 
Duitsland als leverancier was weggevallen, moest Nederland dat deel van 
de interne markt in principe zelf gaan verzorgen. Dit kon leiden tot pro
blemen met Benelux-partner België, die een belangrijke staalexporteur was. 
Het lag voor de hand dat de Belgen zich een vaste positie als grootste leve
rancier van Nederland trachtten te verwerven, nu Duitsland als exporteur 
wegviel. Hoewel dit streven van België te begrijpen viel, mocht het de uit
bouw van de Nederlandse staalindustrie niet hinderen.

Het rapport van de commissie-Den Hollander kende als bijlage de uit
breidingsplannen van onder meer de Hoogovens, in de vorm van twee al
ternatieven.
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Het eerste alternatief betrof het 'profielenplan'. Dit plan was een logisch 
uitvloeisel van de opzet van het bedrijf, die al vanaf de stichting sterk ge
richt was op de voorziening van de binnenlandse markt. Rekening hou
dend met het wegvallen van Duitsland als staalexporteur behoorde de ont
wikkeling voortgang te vinden door naast de plaatwalserij ook een walserij 
te bouwen voor de produktie van profielen, balken en rails.

Het zgn. breedbandproject vormde het antwoord op de vraag welke plaats 
Hoogovens in het toekomstige internationale economische verkeer zou in
nemen. De verwachte ontwikkeling zou verdergaande specialisatie met zich 
brengen met produktie in grote aantallen. Het project was gericht op afzet 
op de buitenlandse markt. Het breedbandproject betrof een verdere verwer
king van de staalproduktie, waarbij het staal via een walsprocédé werd ver
werkt tot dunne plaat van blikdikte.

Hoogovens zelf was sterk voorstander van het breedbandproject waar
voor doorslaggevende argumenten waren aan te voeren. De verscheiden
heid aan gewenste profielen vroeg om diverse walsprogramma's met als 
consequentie een ongunstige en derhalve kostprijsverhogende bezetting 
van de walserijen.

Voorts was de verwachting dat de vraag in de wereld zich vooral zou 
gaan richten op plat geperst materiaal, waarvoor vele uiteenlopende toepas
singen waren te vinden. Bovendien was de staalproduktie van de BLEU 
vooral ingericht op de produktie van profielen. Ook uit dien hoofde lag het 
breedbandproject voor de hand om zo de samenwerking in Benelux-ver- 
band niet te ondermijnen. Overleg over de uitbreiding van Hoogovens met 
de Benelux-partners was noodzakelijk vanwege de afspraak tussen de drie 
landen, elkaar te raadplegen alvorens tot uitbreiding over te gaan.

Het overleg tussen de Hoogovens en de Belgisch-Luxemburgse industrie 
leidde tot de conclusie dat de Nederlandse staalindustrie in 50% van de 
Nederlandse behoeften mocht voorzien. Toen het echter om de invulling 
ging van de Nederlandse produktie, ontstond verzet bij Belgische bedrijven 
die hun produktie zouden moeten beperken. Het ambtelijk overleg werd 
afgebroken, waarna minister Van den Brink in overleg trad met zijn col
lega’s in de BLEU. Op de Benelux-ministersconferentie van begin 1949 werd 
overeenstemming bereikt over een zekere preferentie voor de Nederlandse 
industrialisatie met het oog op de sterke Nederlandse bevolkingsgroei.

In mei 1949 werd vervolgens bij de OEES een verzoek ingediend tot uit
breiding van de staalindustrie. Dit overleg binnen de OEES was voorge- 
schreven om een zekere internationale coördinatie van de investeringen te 
bevorderen. Het betrof een aantal sectoren waarin grote bedragen voor uit
breiding of modernisering benodigd waren en het risico van overcapaciteit 
bestond.

In de vergadering van de staalcommissie van de OEES werd het Neder
landse plan niet aanvaard omdat Groot-Brittannië, zelf in het bezit van een 
grote staalindustrie, tegenstemde, zodat de vereiste unanimiteit ontbrak.

Nadat ook de Raad van de OEES niet tot een unanieme uitspraak kon 
komen, werd het voorstel voorgelegd aan de 'Economic Cooperation Ad- 
ministration' te Washington. Een deel van de installaties moest in de Ver-
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enigde Staten worden besteld waarvoor dollars uit de M arshall-hulp 
werden ontvangen, als de aankoop door de ECA werd goedgekeurd. De ECA 
besloot op 8 december 1949 tot een toewijzing van $ 23,5 miljoen aan 
Marshall-hulp, waarmee de weg werd vrijgemaakt om een wetsontwerp bij 
het parlement in te dienen.

Voortvarende behandeling in het parlement

Op 18 maart 1950 werd het wetsontwerp tot Deelneming in het uit te 
breiden kapitaal van de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staal
fabrieken NV te IJmuiden bij het parlement ingediend. Beoogd werd over te 
gaan tot een uitbreiding van de bestaande staalfabriek te IJmuiden en de 
bouw van een blokwalserij die stalen blokken kon walsen tot halffabrikaten 
die door de plaatwalserij verder werden verwerkt. Voorts zou een breed- 
bandwalserij worden gebouwd die zou bestaan uit een warm- en koud- 
walserij annex blikfabriek.

Voor Hoogovens was de uitvoering van dit projekt alleen haalbaar als de 
staat aanzienlijk zou bijdragen in de benodigde middelen. Bij de nadere 
uitwerking van de plannen bleek het wenselijk vanwege de grote kapitaal
behoefte die deels op de kapitaalmarkt moest worden gedekt, de breedband- 
walserij in een aparte NV onder te brengen. Het project vergde in totaal een 
bedrag van ƒ188 miljoen; ƒ53 miljoen voor de uitbreiding binnen het be
staande Hoogovencomplex en ƒ135 miljoen moest beschikbaar komen voor 
een nieuw op te richten onderneming. De staat zou voor ƒ74 miljoen in het 
aandelenkapitaal deelnemen; ƒ9 miljoen in Hoogovens en ƒ65 miljoen in 
de nieuw op te richten onderneming.

De deelneming van de staat zou moeten worden gefinancierd met behulp 
van de tegenwaardegelden. Hierover hadden de Amerikanen ten tijde van 
de indiening van het wetsontwerp nog geen beslissing genomen. Verder 
uitstel was niet verantwoord omdat de bestelling van machines in de 
Verenigde Staten voor 15 april 1950 moest geschieden in het belang van een 
integrale uitputting van de beschikbare ECA-dollars. Aangezien een snelle 
indiening van het wetsontwerp was geboden, 'heeft de Minister met zijn 
ambtgenoot van Financiën afgesproken het Seniorenconvent der Kamer 
over de financiering in te zullen lichten en hieromtrent geen mededelingen 
in de Memorie van Toelichting op te nemen'.244

De totale kapitaalbehoefte bedroeg overigens ƒ22 miljoen meer dan aan
vankelijk geraamd, ten gevolge van de opgetreden devaluatie van de gul
den. Dit bedrag financierde de staat nog extra, waar tegenover stond dat de 
staat winstbewijzen ontving van de nieuw te stichten NV.

Van den Brink achtte een dergelijke grote staatsdeelneming verant
woord.245 Allereerst paste de geplande uitbreiding in de industrialisatiepoli
tiek van de regering. De grondstoffen voor de belangrijke metaalverwer
kende industrie werden door het Hoogovenproject voor een aanzienlijk 
deel in eigen land geproduceerd. Ook de werkgelegenheid en de betalingsba
lans zouden door de geplande uitbreiding gunstig worden beïnvloed. De 
minister onderstreepte het grote belang van het Hoogovenproject door erop
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te wijzen 'dat deze plannen een der hoekstenen vormen van de industriële 
uitbreiding'.246

Het parlement stemde vrij algemeen in met dit wetsontwerp. De strijd 
tussen vooral PvdA en KVP over staatsdeelname in bedrijven was al be
slecht tijdens de algemene en financiële beschouwingen voor het begro
tingsjaar 1950. Romme had bij die gelegenheid de voorwaarden gedicteerd 
waaronder de staat in bedrijven mocht deelnemen, waarmee de PvdA ak
koord ging. Het particulier initiatief voerde de boventoon en alleen als dit 
in gebreke bleef was er een taak voor de overheid weggelegd. In het onder
havige geval was het onmogelijk dat Hoogovens zelf voor de benodigde fi
nanciële middelen kon zorgen.

Alleen de CPN wenste niet aan de totstandkoming van de wet mee te 
werken. Volgens H. Gortzak had het project in hoofdzaak ten doel de oorlo- 
gindustrie uit te breiden.247 Amerika had er de hand in. Bovendien konden 
de behoeften worden gedekt uit de produktie van de bestaande industrieën.

F.J.F.M. van Thiel (KVP) en Stapelkamp (ARP) deelden de opvatting van 
de regering dat staatsdeelname geboden was, niet uit beginsel maar om re
denen van opportuniteit.248 Produktie op basis van particuliere eigendom 
behoorde voorop te staan. De staat mocht zich niet laten verleiden om 
hiervan af te wijken, 'bijvoorbeeld om geldelijk gewin of, zoals door vele 
leden in het Voorlopig Verslag is betoogd, omdat de Staat enige tijd het ri
sico heeft gedragen, toen door omstandigheden van schaarste op de particu
liere kapitaalmarkt, een andere financieringsmogelijkheid niet aanwezig 
was'.249

Ook H.A. Korthals (VVD) stemde in met de staatsdeelname in Hoog
ovens en Breedband, omdat de VVD deelname in uitzonderingssituaties 
niet uitsloot. Bovendien had Van den Brink bevestigd dat de handels
politiek op liberalisatie bleef gericht ondanks de beoogde staatsdeelname in 
dit bedrijf.

Uiteraard toonde S.A. Posthumus (PvdA) zich ingenomen met de be
oogde staatsdeelneming. Hij was principieel voorstander van staatsdeel
name in dergelijke fundamentele industrieën. Het internationale overleg 
over de basisindustrieën moest worden bevorderd met als doel te komen tot 
een vorm van internationaal beheer. Posthumus betuigde hiermee impli
ciet instemming met het plan-Schuman dat immers het gezamenlijk beheer 
van Frankrijk en Duitsland over hun beider zware industrie beoogde.

De steun van de PvdA voor het voorstel was ook een gevolg van het 
werkgelegenheidseffect van de beoogde industriële uitbreiding, zodanig 'dat 
eigenlijk alle mogelijke aspecten, die er een rol bij spelen, in vergelijking 
hiermee details z ijn '250 Het directe werkgelegenheidseffect bedroeg 2.000 en 
het indirecte effect 58.000 arbeidsplaatsen. Hiermee werd duidelijk dat de in 
het industrialisatieschema geraamde toename van de werkgelegenheid in 
de metaalnijverheid afhankelijk was van de industriële uitbreiding bij 
Hoogovens en Breedband en daarmee indirect van staatsdeelname, zonder 
welke deze uitbreiding niet tot stand kon worden gebracht.

In het voorlopig verslag had de Kamer er zich over beklaagd dat de rege
ring het parlement te weinig tijd toestond voor de behandeling, terwijl de
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regering zelf reeds in december 1949 wist dat de ECA de gevraagde dollar- 
steun had verleend en het rapport van de commissie-Den Hollander reeds 
op 10 maart 1947 was uitgebracht. De minister wees er in zijn reactie op dat 
de tussentijd benut was voor onderzoek door Hoogovens om te bezien hoe 
de uitbreiding tot stand moest worden gebracht. Voorts was de tijd gebruikt 
voor internationaal overleg met de BLEU- en de OEES-partners. Na de in
diening van het wetsontwerp waren de bewindslieden Van den Brink en 
Lieftinck langdurig betrokken bij de Unie-conferentie.

De memorie van toelichting was erg summier, wat leidde tot het stellen 
van veelal technische vragen door kamerleden tijdens de schriftelijke 
voorbereiding. Uit de antwoorden bleek in elk geval ook dat het niet de be
doeling was dat de Breedband NV zou gaan deelnemen in bedrijven die 
verdere verwerking van de produktie van de vennootschap voor hun re
kening namen.

J.J.R. Schmal (CHU) drong nadrukkelijk aan op een afdoende controle op 
de staatsdeelname door de Algemene Rekenkamer.251 De regering was er 
zich van bewust dat het parlement gegeven het grote staatsbelang, op eni
gerlei wijze controle moest kunnen uitoefenen. De vorm van de controle 
stelde Van den Brink voor een moeilijk probleem. Van de ene kant was een 
diepgaand inzicht van de Staten-Generaal in het financiële beheer van een 
bedrijf met een aanmerkelijk staatsbelang vereist. Anderzijds kon zowel het 
bedrijfsbelang als het staatsbelang worden geschaad wanneer meer gegevens 
werden gepubliceerd dan commercieel verantwoord was.

Als oplossing voor dit dilemma werd gekozen voor een tussenweg met 
een hoofdrol voor de Algemene Rekenkamer. Een accountantsrapport over 
Breedband NV werd aan de Algemene Rekenkamer aangeboden. De ac
countant die met de controle werd belast, zou in overleg met de Reken
kamer worden aangewezen. Naar aanleiding van eventuele opmerkingen 
van de Rekenkamer bij het rapport zou overleg worden gevoerd met de mi
nister van Economische Zaken, de directie en de raad van commissarissen. 
Bleven er toch nog geschilpunten bestaan, dan werd het parlement hierover 
ingelicht. De Algemene Rekenkamer stemde in met deze regeling.252

De gekozen oplossing betekende dat het parlement zelf nauwelijks con
trolemogelijkheden kreeg op de staatsdeelname. Het accountantsrapport 
werd zelfs niet ter vertrouwelijke kennisneming aan het parlement aange
boden. Het parlement stemde met deze regeling in en gaf daarmee de effec
tieve controle op ƒ96 miljoen gemeenschapsgeld grotendeels uit handen.

De parlementaire behandeling werd snel afgerond. Het wetsontwerp 
werd op 11 mei 1950 in de Tweede Kamer en op 14 juni 1950 in de Eerste 
Kamer, zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De oorspronkelijke raming van de benodigde middelen moest al snel 
worden verhoogd om de bouw van het nieuwe bedrijf Breedband te kun
nen voltooien en met de exploitatie een aanvang te maken. Dit was vooral 
te wijten aan de prijsexplosie van bouwmaterialen met 35 è 40%, die het ge
volg was van het uitbreken van de Korea-crisis. Door de prijsstijging waren 
aanzienlijk hogere bedragen nodig voor de financiering van de voorraden, 
grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten. In totaal was hiervoor ƒ32
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miljoen extra nodig. De staat nam hiervan ƒ15 miljoen voor haar rekening, 
de deelneming van Hoogovens steeg met ƒ5 miljoen en een lening ad ƒ12 
miljoen bij een bankconsortium onder leiding van de Herstelbank, zorgde 
voor het resterende bedrag.253 Het daartoe strekkende wetsontwerp werd 
zonder noemenswaardige discussie door het parlement aanvaard.

S lo tbescho uwing

De politieke partijen waren eenstemmig van oordeel dat Nederland moest 
industrialiseren. De noodzaak daartoe was een dwingend gevolg van de 
sterke groei van de beroepsbevolking, die door de sectoren landbouw en 
handel onvoldoende opgevangen kon worden. De industrialisatie zou tot 
een grotere produktie voor de export leiden. Dankzij deze industrialisatie
politiek kon ook het betalingsbalanstekort bestreden worden. De mogelijk
heden voor meer export waren weer afhankelijk van de wijze van indu
strialisatie. Europa was herstellende van de oorlog waardoor er vooral vraag 
bestond naar kapitaalgoederen. Aangezien het Nederlandse exportpakket 
vooral bestond uit consumptieve eindprodukten, moest Nederland indu
strialiseren door bedrijven te stichten, gericht op de produktie van grond
stoffen en industriële halffabrikaten. Van den Brink wenste basisindu
strieën te stichten of uit te breiden, zoals bijvoorbeeld de staalindustrie, om
dat daar een inktvlekwerking van uit ging op ander industriële sectoren, 
hetgeen indirect werkgelegenheid zou scheppen.

Nu er tussen de politieke partijen overeenstemming bestond over de 
noodzaak tot industrialisatie, werd de discussie in het parlement vooral be
heerst door ideologische geschilpunten. Ondanks hun verschillende poli
tieke ideologie kwamen KVP, VVD, CHU, ARP en 'klein rechts', in grote 
lijnen tot dezelfde conclusies over het te voeren economische beleid; ze leg
den de nadruk op de ondernemingsgewijze produktie, door het particulier 
initiatief.

De PvdA en vooral de CPN kozen op grond van hun ideologie voor een 
leidende rol van de overheid in het economische leven. De kern van het 
debat over de industrialisatie vormde de vraag welke rol de overheid moest 
vervullen in het economisch leven. De botsing tussen beide visies leidde tot 
een geprikkelde stemming tussen de twee grootste fracties, waarop het kabi
net steunde, zelfs zo dat Van der Goes van Naters tijdens de algemene be
schouwingen voor het begrotingsjaar 1950 met een breuk dreigde. Binnen 
de PvdA was de irritatie over de vermeende conservatieve wending in de 
koers van de KVP explosief geworden. Dit ongenoegen was aangewakkerd 
door miskenning van de PvdA bij benoemingen. Voorts bestond er binnen 
de PvdA grote onvrede over de koers van de KVP inzake het Indië-beleid.

De opgekropte irritatie binnen de PvdA vond een uitweg in de scherpe 
aanval van Van der Goes van Naters op het economische beleid van Van 
den Brink. De economische politiek zoals neergelegd in de industrialisatie
nota gleed zijns inziens steeds verder af in conservatief-liberale richting. 
Met zijn dreiging met een kabinetscrisis zette Van der Goes van Naters 
hoog in. Zijn aanval was tactisch niet erg verstandig. Hij plaatste zijn fron-
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tale aanval op de uitgangspunten van de economische politiek tijdens de 
algemene en financiële beschouwingen. Daarmee werden de partijgenoten 
Drees en Lieftinck tot verdediging van het gewraakte beleid gedwongen. De 
minister-president kon met recht beweren dat het beleid op economische 
zaken niet veranderd was. In feite was er sprake van een achterhoedege
vecht omdat de strijd al was beslist tijdens het kabinet-Beel. Nederhorst had 
toen ook scherpe kritiek geuit op het economisch beleid van Huysmans, 
maar daarbij was het gebleven. Het economische beleid was al tijdens het 
kabinet-Beel in liberaliserende richting bijgesteld zonder dat de PvdA dit 
had weten te verhinderen.

Door de hernieuwde aanval op de economische politiek, dreigde er twee
dracht tussen de PvdA-ministers en de fractie, met ernstige gevolgen voor 
de PvdA zelf. Zo ver kwam het niet. Hofstra moest de aftocht blazen en 
stemde in met de door Romme gedefinieerde voorwaarden waaronder de 
overheid actief in het economisch leven mocht ingrijpen. In plaats van een 
principiële moest de overheid een pragmatische rol vervullen in het eco
nomische leven. Dit bleek nog eens nadrukkelijk tijdens het debat over 
staatsdeelname in het Breedbandprojekt. Door de opstelling van Romme 
toonde de KVP haar zelfbewuste houding, gevolg van de parlementsverkie
zingen van 1948. De PvdA maakte het de KVP overigens gemakkelijk om
dat haar stellingname de kracht ontbeerde 'van een aanspreekbaar alterna
tief'.254 Onduidelijk bleef welke betere resultaten haar 'plan'politiek zou 
hebben vergeleken met het globale beleid van Van den Brink.

Van den Brink, de vormgever van de liberaliserende economische poli
tiek, bleef buiten schot. Toen zijn begroting begin 1950 aan behandeling toe 
was, was de strijd reeds beslecht. Na de 'zure' rede van Van der Goes van 
Naters tijdens de algemene beschouwingen 1950, verwachtte ook de pers 
scherpe kritiek tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken. 
'Maar er kwam niets los. Van een bruisende stroom van critiek geen sprake. 
Zo slibt de stroom van socialistische critiek dicht.'255

Enige genoegdoening verkreeg de PvdA tijdens de algemene en finan
ciële beschouwingen voor het begrotingsjaar 1951. Bij die gelegenheid sprak 
het kabinet uit dat het financiële, economische, sociale en agrarische beleid 
zoveel mogelijk gecoördineerd moest worden volgens zorgvuldig afgewo
gen algemene richtlijnen. Internationaal was er ook een ontwikkeling op 
gang gekomen naar meer planning in de produktie in de vorm van het 
plan-Stikker en het plan-Schuman. Van den Brink verzachtte de politieke 
pijn voor de PvdA bij de behandeling van zijn begroting voor het jaar 1951, 
door zijn opvatting dat een geëigende mate van leiding in het economische 
leven in Europa nodig was bij verdergaande integratie van Europa.

De bestrijding van het Nederlandse betalingsbalanstekort dat ontstond als 
gevolg van de Korea-crisis, gaf aanleiding tot een tegenstelling tussen 
Lieftinck en Van den Brink, met als inzet de economische politiek. Het 
voorstel van Lieftinck tot herinvoering van rantsoenering, werd door Van 
den Brink fel bestreden en door het kabinet afgewezen. Van den Brink be
haalde hiermee een belangrijke politieke overwinning en stelde zijn libera
liserende economische politiek definitief veilig.
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Inleiding

De indiening van het wetsontwerp op de PBO op 23 juni 1948 vormde een 
mijlpaal in het streven naar sociaal-economische ordening van Nederland. 
De verwachting bestond dat de PBO de grondslag zou vormen voor een 
nieuwe sociaal-economische orde, maar bovendien dat zij een voorbeeld
functie zou vervullen voor andere sectoren van het maatschappelijk leven, 
zoals het onderwijs. Van het ontwerp werden liefst 30.000 exemplaren 
verkocht en in allerlei maatschappelijke organen werd het wetsontwerp 
druk bediscussieerd.256

Het wetsvoorstel schiep een institutionele vorm van zelfbestuur op basis 
van publiekrechtelijke bevoegdheden, bij wet verleend. De staat liet als het 
ware de werkgevers- en werknemersorganisaties participeren in het over
heidsgezag en de uitoefening daarvan. De wettelijke regeling bood de moge
lijkheid later via wet of algemene maatregel van bestuur, een combinatie 
van horizontale organen (bedrijfschappen) en verticale organen (produkt- 
schappen) in het leven te roepen. De schappenstructuur werd overkoepeld 
door de Sociaal Economische Raad, eveneens in de wet verankerd.

Het wetsontwerp was niet meer dan een ontwerp voor een raamwet en 
liet de politieke partijen alle ruimte om het ontwerp, vanuit hun respec
tieve maatschappijbeschouwing, bij te stellen. In de raamwet waren ove
rigens al facetten van de ideologische opvattingen van de politieke partijen 
samengebracht, 'in de hoop, dat een vruchtbaar compromis zou ontstaan op 
basis waarvan een bedrijfsorganisatie tot ontwikkeling zou kunnen ko
m en'.257

Het debat in het parlement concentreerde zich op de instellingsprocedure 
van bedrijfschappen. Was instelling bij algemene maatregel van bestuur 
(amvb) toegestaan of schreef de Grondwet instelling bij wet voor? Een ander 
hoofdpunt vormde de vraag naar de mate van overheidsleiding in het soci
aal-economische leven. Moesten de PBO-organen vooral de uitvoering ter 
hand nemen van centraal door regering en parlement gegeven richtlijnen? 
Of moest de ordening aan het bedrijfsleven zelf overgelaten worden? 
Tussen die twee uitersten stonden het protestants christelijke beginsel van 
soevereiniteit in eigen kring en het katholieke subsidiariteitsbeginsel. Toe
passing van het beginsel van soevereiniteit in eigen kring zou betekenen 
dat de bedrijfsgenoten vrijwillig en zelfstandig tot zelfordening moesten 
komen. De staat had alleen tot taak die ordening uiteindelijk wettelijk te 
sanctioneren.

Het katholieke beginsel van subsidiariteit stelde de eigen verantwoorde
lijkheid en het initiatief van het bedrijfsleven voorop, terwijl voor de 
overheid alleen een aanvullende of stimulerende taak was weggelegd. 
Geheel in overeenstemming met de opvattingen van de KVP omschreef 
P.A.J.M. Steenkamp de PBO als 'een orgaan van samenwerking, een per
manente ontmoetingsplaats van ondernemers en arbeiders en als zodanig 
voor onze tijd bij uitstek geschikt om niet alleen de gewenste synthese tus-
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sen vrijheid en gebondenheid te concretiseren, maar ook om de verzoening 
van de maatschappelijke tegenstellingen te bewerkstelligen'.258

Minder ingrijpend, maar uit het oogpunt van ordening van belang, was 
het wetsontwerp op de Kamers van Koophandel. Dat ontwerp was vooral 
gericht op rechtsherstel, omdat het oorlogsbesluit van Hirschfeld, nog deels 
van kracht was. Het bood tevens de gelegenheid de wettelijke regeling aan 
te passen aan de veranderde taak van de Kamers van Koophandel. Van 
administratieve lichamen gericht op het bijhouden van onder meer het 
handelsregister, waren de Kamers steeds sterker betrokken geraakt bij de 
uitvoering van het economische beleid. Ze deden dat in een bepaald gebied, 
waardoor naast de functionele ook elementen van territoriale decentralisa
tie in het geding waren. De wetgeving op de Kamers vereiste een zorgvul
dige afstemming op de regelgeving van de PBO-organen die immers ook 
functioneel decentraal werkzaam zouden zijn.

Een specifiek middenstandsbeleid werd noodzakelijk geacht omdat de ei
genaardige problemen van de middenstand niet met behulp van het alge
meen economische beleid konden worden opgelost. Verheffing van de 
middenstand wilde de overheid bereiken door middel van een nieuwe 
Vestigingswet Kleinbedrijf die eisen stelde aan vakbekwaamheid, handels
kennis en kredietwaardigheid. De financiële positie van de middenstand 
zou worden verbeterd door specifieke kredietregelingen voor de midden
stand te treffen. Overigens kreeg de PBO ook een taak c.q. bevoegdheden 
toebedeeld ten aanzien van de middenstand. PBO-organen konden de mid
denstand dwingende regels opleggen op het gebied van scholing en voor
lichting.

Het parlement besteedde veel spreektijd aan de middenstand. Dit vloeide 
voort uit zijn groot economisch en electoraal belang. Kernpunt in de discus
sies tussen regering en parlement vormde de nalatigheid van Van den 
Brink en Van der Grinten. Vooral het alsmaar uitstellen van de indiening 
van wettelijke regelingen omtrent de vestiging, het cadeaustelsel en de 
winkelsluiting kwam hen op scherpe verwijten van het parlement te staan.

Publiekrechtelijke bedrijfsorganen, een droom vervuld?

De contouren van het zuetsontzverp

Het wetsontwerp op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) werd op 
23 juni 1948 bij het parlement ingediend.259 In de memorie van toelichting 
schetsten het kabinet-Beel en speciaal de eerst verantwoordelijke minister 
Van den Brink, allereerst de maatschappelijke achtergrond van de bedrijfs
organisatie. Van den Brink koos het subsidiariteitsbeginsel als leidend prin
cipe voor zijn economische politiek. In de praktijk betekende dit voor zijn 
beleid een mengvorm van vrijheid en gebondenheid van de economie 
waarbij aan een 'lager' orgaan werd overgelaten wat dat orgaan evengoed of 
beter kon doen dan het 'hoger' orgaan. De regering verwachtte meer doel
matigheid van de overheveling van een deel van de overheidstaak naar 
publiekrechtelijke organen.
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Het wetsontwerp op de PBO was een ontwerp-raamwet en gaf slechts de 
grote lijnen aan van de bedrijfsorganisatie. De daadwerkelijke instelling 
van de schappen zou vervolgens bij wet geregeld worden. Hiermee werd 
voorshands een strijdpunt tussen de politieke partijen omzeild of de PBO 
haar basis vond in de bedrijven of van overheidswege werd opgelegd.

De schappen hadden tot taak een 'in het belang van het Nederlandse 
volk dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij 
zijn ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van 
die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen'.260 
Enerzijds werd daarmee beoogd de zelfwerkzaamheid van de bedrijfsgeno- 
ten in de schappen te bevorderen, waardoor zij zoveel mogelijk instituties 
van het bedrijfsleven zelf werden. Anderzijds diende het algemeen belang 
te worden gewaarborgd, met name wanneer het betreffende schap daarvoor 
van grote betekenis was. De regering achtte het om die reden noodzakelijk 
de benoeming van de voorzitter van het produktschap in handen van de 
Kroon te leggen, terwijl de voorzitter van de bedrijfschappen werd be
noemd door de besturen van die schappen. Wel moest de benoeming van 
een voorzitter van een bedrijfschap door de Kroon goedgekeurd worden. De 
besluiten van de produktschappen raakten immers door hun brede strek
king het algemeen belang in veel sterkere mate dan de besluiten van de be
drijfschappen. Ook de besluiten van de SER waren van groot algemeen be
lang, zodat zowel de voorzitter als ten hoogste een derde deel van de leden 
van de SER door de Kroon werden benoemd. Tevens verkreeg de Kroon het 
recht tot vernietiging en schorsing van verordeningen van PBO-organen, 
wanneer deze in strijd werden geacht met het algemeen belang.

Het eerste gedeelte van het wetsontwerp handelde over de algemene be
drijfsorganisatie en meer speciaal over de SER. De SER had als bestuursor
gaan van de bedrijfsorganisatie naast een controlerende taak ook de be
voegdheid verordeningen te maken. Tevens was de SER bevoegd, gevraagd 
en ongevraagd de regering te adviseren op sociaal en economisch terrein.

Het tweede gedeelte van het wetsontwerp betrof de produkt- en bedrijf
schappen, waarin het voorontwerp-Vos en het ontwerp van het Centrum 
voor Staatkundige Vorming waren verwerkt. Dit deel gaf aanleiding tot de 
meeste discussie in het parlement. Het bestuur van een bedrijfschap werd 
door de officieel erkende organisaties van werkgevers en werknemers in 
principe paritair samengesteld. In de instellingswet voor bedrijfschappen 
met een in hoofdzaak economische taak, kon op grond van de bestaande 
verhoudingen in een bedrijfstak van die pariteit worden afgeweken. Voor 
produktschappen die zich voornamelijk op economisch terrein bewogen, 
was die pariteit niet voorgeschreven. Het ontwerp voorzag in de moge
lijkheid dat de betrokken ministers contactpersonen benoemden die de 
vergaderingen van de schappen met raadgevende stem bijwoonden. De 
nieuwe lichamen kregen verordenende bevoegdheid, maar het wetsont
werp gaf geen opsomming van de onderwerpen die door de schappen 
konden worden geregeld. Die opsomming zou opgenomen worden in de 
instellingswet omdat dan van geval tot geval kon worden bezien welke 
bevoegdheden het beste in de gegeven omstandigheden pasten.
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De regering achtte het, in afwijking van de commissie-Van der Ven niet 
nodig dwingend voor te schrijven dat de SER bij haar werk op sociaal gebied 
steeds de Stichting van de Arbeid inschakelde. De SER moest zelf oordelen 
over de vraag of raadpleging van de Stichting van de Arbeid zinnig en 
doelmatig was al naar gelang de aard en betekenis van de onderhavige 
kwestie.

Bijzonder omstreden in het parlement zou de wijze van instelling van 
de schappen zijn. Het kabinet-Beel was bij indiening van het wetsontwerp 
van opvatting dat de instelling van bedrijf- en produktschappen moest ge
schieden bij wet. Het baseerde zich daartoe op art. 152 van de Grondwet. Dat 
artikel was toegevoegd bij de Grondwetsherziening van 1938 en luidde: 'De 
wet kan voor bepaalde beroepen, bedrijven en groepen daarvan, alsmede 
voor het beroeps- en bedrijfsleven in het algemeen, lichamen instellen ten 
einde regelend op te treden. De samenstelling, inrichting en bevoegdheid 
van deze lichamen worden door de wet geregeld.'261 Als materiële grond
slag voor een wettelijke regeling voerde het kabinet aan dat de plaats van 
deze organen in het maatschappelijke leven en vooral hun betekenis daar
voor nog ongewis was. Het betrof bovendien terra incognita, dat met de no
dige voorzichtigheid moest worden betreden. 'Het is daarom noodzakelijk, 
dat de Staten-Generaal aan de instelling van deze lichamen en de eventuele 
wijziging van hun samenstelling of taak medewerken.'262 De regering con
formeerde zich hiermee aan het standpunt van Vos, en aan de proeve van 
het Centrum voor Staatkundige Vorming, alsook aan de commissie-Van 
der Ven.263

Dreigende taal Van der Goes van Naters

Het kabinet-Drees-Van Schaik, waarin staatssecretaris Van der Grinten 
speciaal belast was met de PBO, kondigde in zijn regeringsverklaring aan, 
erop te vertrouwen dat het parlement wilde meewerken aan een snelle be
handeling van het wetsontwerp op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 
Na aanvaarding van de raamwet op de PBO zouden spoedig instellingswet
ten voor produkt- en bedrijfschappen worden ingediend 'opdat de Over
heidsbemoeiingen, welke daarvoor naar haar aard in aanmerking komen, 
zullen kunnen worden overgebracht naar het georganiseerde bedrijfsleven, 
met waarborging van het algemeen belang' 264

Romme constateerde met instemming in zijn bijdrage aan de beraad
slagingen over de regeringsverklaring, dat nu het moment was gekomen 
dat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zijn intrede deed in het maat
schappelijk leven. Het betrof een diep ingrijpende reconstructie van het 
maatschappelijk leven, waarmee uiteindelijk de kroon werd gezet op het 
vele denkwerk gedurende de afgelopen decennia. Die reconstructie moest 
wortelschieten in de groepen die hierbij maatschappelijk betrokken waren. 
Dit proces werd bevorderd wanneer de PBO-wet door zoveel mogelijk poli
tieke groeperingen werd gedragen. 'En hierin heeft onze fractie dus een im
puls te meer gevonden om, voor zover dat op haar weg lag, politiek aan te 
sturen op basisverbreding.'265 Oud sloot zich bij de opvatting van Romme
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aan en onderstreepte dat Nederland naar enigerlei vorm van bedrijfsorga
nisatie toegegroeid was. Hij achtte het voor het welslagen van het grootste 
belang dat het een organisatie van het bedrijfsleven zelf werd en geen van 
bovenaf opgelegd maakwerk.266

Ook Van der Goes van Naters begroette de aangekondigde publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie. Hij verwachtte er een structuurverandering van, 
'belangrijker dan wij in de laatste honderd jaar hebben gekend. Er zal zijn 
uitgebouwd een organische opbouw van de maatschappij, In dat tableau zal 
het dieptebeeld worden verkregen door de productschappen. Wij juichen 
het toe, dat de Regering zal bevorderen, dat deze er al dadelijk zullen ko
m en.'267 Die jubelstemming van Van der Goes van Naters zou echter spoe
dig omslaan!

Alleen G. Wagenaar vormde een dissonant. Hij veroordeelde de PBO als 
een in wezen anti-democratisch orgaan. Hij voerde daartoe onder meer aan 
dat de schappen door middel van hun verordende bevoegdheid lonen en 
prijzen gingen vaststellen, zonder dat de leden van de vakbonden zich 
hierover hadden kunnen uitspreken. 'Het zal er dus in de practijk op neer
komen, dat men een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in het leven 
roept, die in feite dienst zal doen om de volgens het Kabinet zo noodzake
lijke bedrijfsrust en economische rust te verzekeren. Dit betekent afschaf
fing van de stakingen en het stakingsrecht, doordat dit strafbaar wordt ge
steld.'268

De maatschappelijke groeperingen waarvoor de PBO rechtstreeks van be
lang was, reageerden uiteenlopend. In adressen aan de Tweede Kamer ga
ven het Verbond van Protestants-Christelijke W erkgevers, het Centraal 
Sociaal W erkgeversverbond (CSWV), de Hoofdgroep Industrie en de 
Hoofdgroepen Handel, Verkeer, Banken en Verzekeringen, blijk van hun 
reserves. De afwijzende reactie van de protestants-christelijke werkgevers 
was voorzienbaar, gelet op de minderheidsnota van hun algemeen voorzit
ter, A. Borst toegevoegd aan het advies van de commissie-Van der Ven.269 
Die nota keerde zich onder meer tegen de hiërarchische opbouw van de 
nieuwe lichamen en tegen de gelijke behandeling van de produkt- en be
drijfschappen, waarvan de eerstgenoemde in zijn opvatting een duidelijk 
overheidskarakter droegen.270 Een algemeen bezwaar van de werkgeversor
ganisaties was dat de regering de doelstelling van de bedrijfsorganisatie wij
zigde waardoor het algemeen belang in plaats van het bedrijfsbelang werd 
vooropgesteld. Voorts was het voor het CSWV en de protestants-christe
lijke werkgevers onaanvaardbaar dat de SER geen advies behoefde te vragen 
aan de Stichting van de Arbeid over sociale aangelegenheden. Voor het 
CSWV was dit een wezenlijk onderdeel van het compromis, dat in de 
commissie-Van der Ven gesloten was.271 Het NVV daarentegen kon zich 
uitstekend vinden in het standpunt van de regering. Naar zijn oordeel zou 
anders de SER, met daarin een vertegenwoordiging van de overheid, on
dergeschikt worden aan een privaatrechtelijke orgaan. Bovendien kregen 
veel vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, die de Stichting 
vormden, ook zitting in de SER. Voorbespreking van sociale kwesties in de 
Stichting hield het gevaar in van blokvorming tegenover de vertegenwoor-



Hoofdstuk IV Economische expansie door liberalisatie

digers van het algemeen belang.272 De gehele liberale en protestants-christe
lijke werkgeverswereld keerde zich tegen de mogelijkheid dat de minister, 
de SER gehoord hebbend maar overigens onafhankelijk van haar advies, 
een wetsontwerp tot een instelling van een produkt- of bedrijfschap kon in
dienen. Een publiekrechtelijk orgaan diende gebaseerd te zijn op vrijwillig 
gegroeide samenwerking tussen bedrijfsgenoten en niet van bovenaf te 
worden opgelegd.273 D. Roemers (NVV-PvdA) trok dan ook in Paraat de 
conclusie 'dat de meerderheid in liberale werkgeverskringen geen publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie wenst en meent met het kerend tij dit 
wetsontwerp te kunnen tegenhouden'.274

De katholieke werkgevers verklaarden zich wel akkoord met de strekking 
van het wetsontwerp. Hun adres hield wel vast aan de taakomschrijving, 
zoals geformuleerd in het voorontwerp-Van der Ven en wenste de Stich
ting van de Arbeid als adviesorgaan voor sociale vraagstukken aan de SER 
te verbinden.275 Het CNV toonde zich veel welwillender dan de protestants- 
christelijke werkgevers, hoewel het ook kritiek had, onder meer op de 
gewijzigde taakstelling.276

Voor het NVV was het ingediende wetsontwerp in principe aanvaard
baar omdat het bedrijfsorganen schiep die voor de verdere uitbouw van de 
geleide economie nodig waren.277 Het NVV drong aan op een brede taak 
waardoor de betekenis van de schappen toenam. Voorts had het NVV er 
bezwaar tegen dat de voorzitter van het produktschap voort moest komen 
uit het bestuur daarvan. Het NVV wilde een onafhankelijke voorzitter van 
buitenaf, waardoor de groepsbelangen minder konden overheersen en 
maakte ernstig bezwaar tegen de afwezigheid van pariteit van werkgevers 
en werknemers in de besturen van de produktschappen.278

Van der Goes van Naters reageerde een dag voor het verschijnen van het 
voorlopig verslag op het wetsontwerp, in scherpe bewoordingen op de af
wijzende reacties van met name de liberale en protestants-christelijke 
werkgevers. Tijdens de algemene beraadslagingen over de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1949 liet hij alvast een waarschuwing horen. 'Nu wil ik 
over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie hier een woord zeggen; mis
schien mag dat woord een waarschuwing zijn en misschien is het goed dat 
ik dat juist nu laat horen, nu wij dag in dag uit worden doodgeslagen met 
adressen van bepaalde zijde. Ik deel nu reeds uitdrukkelijk namens mijn 
vrienden mede, dat onze medewerking hierin alleen kan worden verkre
gen, wanneer geen enkele vermindering van gemeenschapsinvloed in de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie plaatsvindt.'279

Ook Romme toonde zich bezorgd over het verzet uit de ondernemerswe- 
reld tegen de PBO, omdat het welslagen ook van hun medewerking afhan
kelijk was. Het stond voor hem vast 'dat de mentaliteit, die de publiekrech
telijke bedrijfsorganisatie wil voorkomen, op ons volk een revolutione
rende inwerking heeft, waaraan ik slechts met huivering kan denken'.280 
Hij voorspelde dat een mislukking van de PBO ofwel de factor arbeid blij
vend ondergeschikt maakte aan de kapitaalverschaffer, danwel hun beider 
positie onderwierp aan het staatsgezag in een gesocialiseerd bedrijfsleven. 
Oud sloot zich aan bij de oproep van Romme aan de werkgevers om zich in
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te spannen voor het welslagen van de PBO, 'omdat ook naar mijn overtui
ging die bedrijfsorganisatie ligt in de lijn van de ontwikkeling van deze 
tijd’.281

Botsende beginselen

Behoudens de CPN begroetten de overige fracties het wetsontwerp met 
instemming, al bestond er kritiek op onderdelen. De bedrijfsorganisatie gaf 
de werknemer meer de plaats die hem toekwam. Voorts werd het verant
woordelijkheidsbesef van bedrijfsgenoten zowel ten opzichte van elkaar, als 
ten opzichte van het algemeen belang aangescherpt, waarvan een gunstige 
invloed werd verwacht op de produktiviteit.

De KVP kon zich goed vinden in de motivering van het wetsontwerp, 
want het gehanteerde subsidiariteitsbeginsel zag ze als voorwaarde voor een 
gezond functioneren van het gemeenschapsleven. Het ontwerp combi
neerde op een verantwoorde wijze de elementen van vrijheid en binding 
welke noodzakelijk waren voor een gunstige economische ontwikkeling. 
De KVP betreurde het wel dat het wetsontwerp niet met zoveel woorden 
het hoofdmotief voor bedrijfsorganisatie noemde: de totstandkoming van 
een hechte bedrijfsgemeenschap waarin de waarde van de menselijke arbeid 
volledige erkenning vond.

Ook de PvdA juichte het wetsontwerp toe, maar memoreerde wel dat het 
slechts een raamwet betrof, zodat veel afhing van de instellingswetten. De 
raamwet schiep in elk geval de mogelijkheid om de bestaande maatschappe
lijke structuur te hervormen. Het atomisme kon worden overwonnen 
wanneer er een verband werd gelegd tussen de ondernemingen in zowel 
horizontale als in verticale richting. Voorts kon de invloed van de werk
nemers zowel ten aanzien van sociale als economische aspecten van het be
drijfsleven worden verankerd. Bovendien verwachtte de PvdA dat de ver
houding tussen overheid en bedrijfsleven in die zin werd gewijzigd dat een 
deel van de overheidstaak functioneel werd gedecentraliseerd naar het ge
organiseerde bedrijfsleven, zonder dat afbreuk gedaan werd aan het alge
meen belang. De PvdA verwachtte van de SER vruchtbare adviezen aange
zien deze vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en kroonleden 
telde.

Voor ARP en CHU vloeide de wenselijkheid van de PBO niet voort uit 
het subsidiariteitsbeginsel, maar uit het beginsel van de soevereiniteit in ei
gen kring, op grond waarvan de bedrijfsgenoten bevoegd waren eigen regels 
te stellen. De overheid had slechts de taak deze regels uiteindelijk te sanc
tioneren door wetgeving. Ze moest waken tegen disharmonie tussen de 
verschillende organen en schade aan het algemeen belang voorkomen.

KVP en PvdA tekenden bezwaar aan tegen deze opvatting. Volgens de 
KVP werd hierbij uitgegaan van een scheiding tussen staat en maatschappij, 
terwijl deze wel te onderscheiden waren, maar ook een onverbrekelijk ge
heel van het gemeenschapsleven vormden. In de PvdA-opvatting waren 
overheid en bedrijfsleven door de ontwikkeling van de maatschappij juist 
naar elkaar toegegroeid, waardoor het onjuist was een scherpe scheiding
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tussen staat en maatschappij tot richtsnoer voor de PBO te nemen. De PBO 
vormde de organisatorische vormgeving van de integratie van belangen 
waardoor zowel gedetailleerde overheidsleiding als overheersing van het 
groepsbelang werd voorkomen.

VVD, ARP en CHU vonden dat de bedrijfsorganisatie moest worden op
gebouwd uit een vrijwillige samenwerking van werkgevers en werkne
mers, welke achteraf door de overheid gesanctioneerd zou worden. De 
overheid moest de voorwaarden scheppen voor een vrije ontwikkeling van 
de maatschappelijke organisaties en deze zo nodig bevorderen.

De CPN toonde zich ontevreden over het ingediende wetsontwerp. De 
beoogde overbrugging van de klassenbelangen, was een illusie zolang er 
klassen in de maatschappij waren. Het wetsontwerp was in haar ogen een 
aanranding van de democratie, omdat slechts een bepaalde groep medezeg
genschap kreeg in zaken die het gehele volk aangingen.

Strijdpunten

Een controversieel punt in de parlementaire debatten vormde de over
heidsinvloed op de schappen. De PvdA had bezwaar tegen de mogelijkheid 
dat de Kroon de voorzitter van een produktschap koos uit de leden van het 
bestuur. Dan kwamen ook de vertegenwoordigde organisaties in aanmer
king, waardoor de overheidsinvloed onvoldoende verzekerd was. Ze wen
ste dat zowel de voorzitter van het produkt- als die van het bedrijfschap 
werd benoemd door de Kroon buiten de kring van het bestuur. De voorzit
ter moest een suspensief-vetorecht krijgen welke bevoegdheid in de wet 
verankerd moest liggen. De belanghebbenden hadden in de organen vaak 
een overwegende invloed. Daardoor kon de behartiging van het algemeen 
belang in het gedrang komen, hetgeen de benoeming van een Kroon-voor- 
zitter met de bevoegdheid tot rechtstreeks ingrijpen wenselijk maakte.

KVP, ARP, CHU en VVD hadden ernstige bezwaren tegen die opvatting. 
Zij zagen hierin 'een krenkende miskenning van het verantwoordelijk
heidsbesef, dat de leiders van het bedrijfsleven in de oorlogsjaren in zo hoge 
mate hebben getoond te bezitten'.282 Zij vonden dat het voorzitterschap aan 
geen der leidende personen van het bestuur mocht worden onthouden.

Ook over de taakomschrijving van de schappen bestond er verschil van 
mening tussen de fracties in het parlement. ARP, CHU en VVD hadden be
denkingen tegen de voorgestelde taakomschrijving. In tegenstelling tot het 
ontwerp van de commissie-Van der Ven werd in het regeringsontwerp het 
algemeen belang op de voorgrond geplaatst en kwam de behartiging van het 
bedrijfsbelang op de tweede plaats. De bedrijfsorganen hadden drie met el
kaar samenhangende taken, namelijk de zorg voor een adequate economi
sche voorziening, de zorg voor de belangen van het bedrijfsleven en het 
dienen van het algemeen welzijn.283 Het algemeen welzijn werd gediend 
door de wijze waarop het consumenten- en producentenbelang werd behar
tigd. De overheid bewaakte het algemeen welzijn en bepaalde wat het alge
meen welzijn wel en niet verdroeg. Deze leden drongen aan op aanpassing 
in de taakomschrijving waardoor de bedrijfsorganisatie weer als taak kreeg



Ordening: gemeenschaps- of eigen verantwoordelijkheid?

de belangen van het bedrijfsleven te bevorderen, met inachtneming van 
het algemeen belang. De PvdA daarentegen kon zich met het vooropstellen 
van het algemeen belang zeer wel verenigen. Zij achtte de taakomschrij
ving in het regeringsontwerp verbeterd, vooral omdat de SER hierdoor een 
beter richtsnoer kreeg bij de toepassing van haar controlebevoegdheid.

De PvdA toonde zich kritisch over het feit dat het wetsontwerp wel een 
paritaire vertegenwoordiging van ondernemers en werknemers voor
schreef voor de bedrijfschappen, doch niet voor de produktschappen. De ar
beidersorganisaties hadden genoeg inzicht getoond in economische vraag
stukken, waardoor een paritaire vertegenwoordiging in de produktschap
pen alleszins gerechtvaardigd was. De CPN had eveneens bezwaren tegen 
het niet volledig toepassen van het pariteitsbeginsel. Dit gaf de werkgevers 
die toch al over de economische machtsmiddelen beschikten, een extra 
voorsprong op de werknemers.

De overige fracties verenigden zich met de opvatting van de regering, 
omdat het openlaten van de pariteit de effectieve opbouw van de bedrijfsor
ganisatie soms ten goede kwam (bijv. wanneer het aantal werknemers ge
ring was). Voor de KVP was een niet-paritaire samenstelling slechts tijdelijk 
aanvaardbaar, het doel moest in principe gericht zijn op volledige pariteit.

Veel kamerleden (VVD, ARP, CHU) betreurden het dat de regering niet 
voorschreef dat de SER aan de Stichting van de Arbeid advies moest vragen 
over sociale aangelegenheden. Ze betwijfelden of de SER de taak van de 
Stichting - bevordering van de sociale vrede - kon overnemen. Werkgevers 
en werknemers hadden in de Stichting van de Arbeid steeds overeenstem
ming bereikt over sociale vraagstukken, terwijl bovendien doelmatig met 
de regering werd samengewerkt. In de SER zaten ook overheidsvertegen
woordigers die geen verantwoordelijkheid droegen voor het bedrijfsleven. 
De fracties betwijfelden of men voldoende personen vond die voor sociale 
en economische vraagstukken zowel voldoende gekwalificeerd, als repre
sentatief waren voor de diverse sectoren van het bedrijfsleven. Zij trokken 
de conclusie dat met het regeringsvoorstel de gemeenschappelijke verant
woordelijkheid voor een adequaat functionerend bedrijfsleven werd ver
zwakt en een hoeksteen onder de PBO werd weggenomen.

Vele andere leden (KVP, PvdA) achtten de betekenis van de SER uitge
hold, als zij verplicht werd advies te vragen aan de Stichting. Verschillende 
leden (VVD) waren van mening dat de oprichting van bedrijfschappen 
moest worden overgelaten aan het bedrijfsleven zelf. Uit het voornemen 
om de bedrijfschappen bij wet in te stellen klonk naar hun mening een on
voldoende vertrouwen in het bedrijfsleven door. Ze tekenden hierbij aan 
dat produktschappen al helemaal niet in de bedrijfsorganisatie thuis hoor
den. Andere leden (PvdA) vroegen zich af of voor de instelling van minder 
belangrijke bedrijfschappen niet een eenvoudigere procedure dan een in
stellingswet kon gelden. Weer andere kamerleden (KVP) vroegen zich af of 
de instelling van produkt- en bedrijfschappen niet steeds buiten de wetge
ver om geregeld kon worden, als er overeenstemming bestond tussen de re
gering, de SER en de organisaties in de betreffende bedrijfstak.284
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Van der Grinten draait bij

Als reactie op de kritiek uit parlement en samenleving wijzigde staatsse
cretaris Van der Grinten, die op 25 januari 1949 was benoemd, het wetsont
werp op een aantal punten. Allereerst kwam hij terug op het voorstel be
drijf- en produktschappen uitsluitend bij wet in te stellen. Nu achtte hij in
stelling bij amvb afdoende, mits er overeenstemming bestond met de SER 
en een voldoende representatieve vertegenwoordiging van werkgevers en 
werknemers. In de raamwet werden strakkere richtlijnen voor de instel- 
lingswetgever opgenomen. Deze golden voor zowel de bevoegdheden als de 
personen die door de verordeningen werden gebonden, alsook voor de re
geling van het toezicht. Ook ten aanzien van de samenstelling en inrichting 
van de schappen werden nog nadere wijzigingen voorgesteld.285 Als tege
moetkoming aan het bedrijfsleven wilde hij de SER verplichten advies in te 
winnen bij de Stichting van de Arbeid gedurende een overgangstijd. Hij 
verwachtte hiervan vooral een psychologisch voordeel: minder tegenzin in 
het bedrijfsleven tegen de PBO.

Hoofdzaak vormde de voorgestelde instelling van de schappen bij amvb. 
Hier dreigde een conflict met de Grondwet omdat art. 152 (Grondwet 1938) 
voorschreef, dat de wet de nieuwe lichamen instelde. Van der Grinten be
riep zich op argumenten als zou instelling bij wet de Kamers met werk 
overladen en bovendien het tempo bij de vorming van schappen vertragen.

Van der Grinten zag geen strijd met de Grondwet, omdat de wetgever 
zijn grondwettelijke bevoegdheid kon delegeren aan de Kroon. Delegatie be
treft 'het overdragen van een bevoegdheid of taak door een orgaan, dat vol
gens het geschreven recht het bevoegde orgaan is voor het uitoefenen of 
verrichten daarvan op een ander orgaan, hetwelk slechts door deze over
dracht daartoe bevoegd wordt'.286 Tot 1879 gold de staatsrechtelijke opvat
ting dat de regelende macht was voorbehouden aan de Koning, als de 
Grondwet niet nadrukkelijk verwees naar de wetgever.287 In het befaamde 
Meerenberg-arrest van 1879 sprak de Hoge Raad echter uit dat de Koning 
slechts tot zelfstandige wetgeving in de vorm van amvb bevoegd was, als 
deze maatregel een (grond)wettelijke grondslag kende.288

Nadat deze vergaande inperking van de zelfstandige wetgevende be
voegdheid van de Kroon bij de Grondwetsherziening van 1887 was vastge
legd, ging de wetgever zelf er steeds vaker toe over de nadere en gedetail
leerde uitwerking van de wetgeving te delegeren aan de Kroon.289 Meer en 
meer werd het praktijk, dat in de wetgeving de algemene lijn werd aange
geven, terwijl aan de Kroon de taak toebedeeld werd deze nader te verbij
zonderen in de vorm van algemene maatregelen van bestuur. De economi
sche crisis in de jaren dertig bevorderde deze ontwikkeling, omdat de gang
bare wettelijke procedures te veel tijd vergden, hetgeen een adequate be
strijding van de crisisverschijnselen onmogelijk maakte.

In de Grondwetsherziening van 1938 werd deze praktijk in wezen gelegi
timeerd, De regering, daarin niet weersproken door het parlement, stelde 
dat de taak van de wetgevende macht zich diende te beperken tot algemene, 
meer principiële regelgeving, terwijl de uitwerking aan de uitvoerende
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macht kon worden overgelaten. Bij de Grondwetsherziening van 1938 
kwam ook de instelling van publiekrechtelijke bedrijfsorganen aan de orde. 
Hoewel art. 194 (Grondwet 1922) daartoe de benodigde ruimte bood, achtte 
de regering dit artikel ontoereikend voor de ordening van een zo groot 
maatschappelijk belang.290 Zij verwachtte van het aparte hoofdstuk gewijd 
aan de lichamen voor beroep en bedrijf, een stuwende werking in de rich
ting van een gezonde ontwikkeling van de bedrijfsorganisaties.

De ministerraad verdeeld291

De wijziging van de instellingsprocedure leidde tot diepe verdeeldheid in 
de ministerraad. Lieftinck was van mening dat bij de instelling van de be
drijfsorganisatie zulke grote belangen waren gemoeid, dat het niet juist was 
de instelling bij amvb te regelen. Voorts achtte hij instelling bij wet ook no
dig op grond van artikel 152 van de Grondwet. Hij wees er tevens op dat 
ook de breed samengestelde commissie-Van der Ven instelling bij wet ver
langde, terwijl in het voorlopig verslag nauwelijks aandrang was uitgeoe
fend om de instellingsprocedure te wijzigen. Ook J.R.H. van Schaik, In 't 
Veld en A.M. Joekes achtten instelling bij amvb nauwelijks in overeen
stemming te brengen met de Grondwet. Drees neigde in hun richting. 
Joekes die tevoren met Mansholt en Van der Grinten had overlegd, stelde 
als tussenoplossing voor een onderscheid te maken tussen produkt- en be
drijfschappen. Hij achtte de instelling van bedrijfschappen bij amvb wel 
aanvaardbaar, omdat ten aanzien van het bestuur van die schappen regels 
in de raamwet waren opgenomen, terwijl alleen de rechtstreeks aangeslote
nen door de besluiten van de schappen werden gebonden. Voor de produkt
schappen werden in de raamwet geen regels ten aanzien van het bestuur ge
steld, terwijl die schappen besluiten van meer algemene strekking konden 
nemen. Van den Brink liet weten dat hij destijds de voorkeur had gegeven 
aan instelling bij wet, aangezien hij het niet wenselijk achtte dat de schap
pen te snel werden ingesteld. Van der Grinten was volgens Van den Brink 
juist bevreesd dat deze procedure te lang zou duren. Van der Grinten achtte 
de voorgestelde instellingsprocedure niet in strijd met de Grondwet als 
maar in de wet werd verwezen naar de instelling bij amvb en werd vermeld 
wie door de verordeningen werden gebonden. Hij beriep zich op de staats- 
rechtdeskundigen G. van den Bergh en R. Kranenburg, die de instelling van 
schappen bij amvb niet ongrondwettig achtten. In een opzienbarend artikel 
in Het Parool verdedigde Van den Bergh, die lid was geweest van de staats
commissie ter herziening van de Grondwet van 1938, een hiërarchisch op
gebouwd systeem van wettelijke regelingen. Naar zijn opvatting behoorde 
de Grondwet door een wet, een wet door een amvb en een amvb door een 
ministeriële beschikking te worden uitgewerkt. Hij achtte het oorspronke
lijk ontwerp voor de PBO dat voor het functioneren 'de hulp van nadere 
wetten behoefde, in strijd met de grondslagen voor ons recht'.292 Ook ka
mervoorzitter R. Kranenburg verdedigde een ruim delegatiebegrip en wees 
strijdigheid met de Grondwet af als een te grammaticale interpretatie van 
het Grondwetsartikel. ’De duidelijke strekking van de bepaling was: voor
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een wettelijke regeling van deze nieuwe instelling in de Grondwet positief 
een basis te leggen in plaats van de interpretatieve bepaling van art. 194 
Grondwet van 1922. Aan een algemene regeling bij wet werd gedacht, niet 
aan de grondvesting van elk bedrijfschap door een speciale wet.'293 Van der 
Grinten achtte het belangrijkste argument ten gunste van de instelling bij 
amvb, dat de Kamer niet werd overspoeld door werkzaamheden. Hij stem
de in met het voorstel van Joekes om de instelling bij amvb te beperken tot 
de bedrijfschappen.

Drees was van mening dat het ontwerp zeer ver ging in zijn formulerin
gen. Het ontwerp zou meer recht moeten doen aan de verschillende opvat
tingen in de ministerraad. Drees stelde voor dat Van der Grinten met de 
kamercommissie een officieus vooroverleg pleegde aan de hand van een 
nota en dat met het oordeel van de commissie ernstig rekening moest wor
den gehouden.

Ook ten aanzien van de onderwerpen waarover de bedrijfsorganisaties 
verordenende bevoegdheid zouden krijgen, bleven de meningen verdeeld. 
Zo koesterde Drees reserves aangaande hun bevoegdheid tot het vaststellen 
van prijsregelingen. Dat kon er toe leiden dat beschutte bedrijven hun prij
zen opvoerden. Zo vonden de typografen hun arbeidsvoorwaarden beter 
verzekerd bij hoge tarieven. Ook vreesde Drees dat arbeiders in een brood
fabriek zich niet bekommerden over de hoogte van de broodprijzen als 
hun beloning in het geding was. Van den Brink daarentegen had alle ver
trouwen in de werking van het marktmechanisme, nu de schaarste afnam 
en had derhalve geen bezwaar tegen het verlenen van de bevoegdheid om 
prijsregelingen vast te stellen. De arbeiders merkten dan vanzelf dat te hoge 
prijzen bij een neergaande conjunctuur werkloosheid tot gevolg hadden. 
Bovendien konden de bedrijfsorganen slechts verordeningen vaststellen 
met een tweederde meerderheid. Drees bleef van mening dat de prijsvast
stelling een verantwoordelijkheid van de overheid behoorde te blijven. De 
ministerraad aanvaardde vervolgens het voorstel van Van den Brink dat 
prijsverordeningen altijd door de betrokken minister moesten worden 
goedgekeurd. Van den Brink merkte nog op dat de taken van de bedrijfsor
ganen waren overgenomen uit het breed gedragen advies van de commis
sie-Van der Ven en dat het daarom wenselijk was hierin geen belangrijke 
wijzigingen aan te brengen.

Het verplicht inwinnen van advies ten aanzien van sociale vraagstukken 
bij de Stichting van de Arbeid door de SER, stuitte eveneens op verzet in de 
ministerraad. Joekes achtte een dergelijk voorschrift niet erg gelukkig om
dat zulks belemmerend werkte. Het moest mogelijk zijn dat de SER en de 
bedrijfsorganen om spoedeisende redenen zonder advies van de Stichting 
van de Arbeid besluiten namen. Hij stelde voor dat de Stichting in elk geval 
binnen een bepaalde termijn advies moest uitbrengen. Drees verzette zich 
tegen het verplichte advies. Hij vreesde dat een gezamenlijk advies van 
werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid, de kroonleden 
en daarmee de overheidsinvloed uitschakelde. De ministerraad aanvaardde 
toch het voorstel van Van der Grinten met inachtneming van het voorstel 
van Joekes, waarbij Drees liet aantekenen dat hij hiertegen was.

448



Ordening: gemeenschaps- of eigen verantwoordelijkheid?

Ook over de vervolgprocedure ontstond nog enige discussie. Van der 
Grinten stelde voor in een informele nota, louter bestemd voor het voor
overleg met de kamercommissie, een verdediging op te nemen van zijn 
standpunt dat bedrijfschappen ook bij amvb ingesteld konden worden, zon
der dat hierdoor strijd met de Grondwet optrad. Overigens bleef in het ont
werp de mogelijkheid genoemd om de bedrijfschappen bij wet in te stellen. 
Conform de suggestie van Joekes zouden produktschappen bij wet ingesteld 
worden. Drees achtte het wenselijk dat Van der Grinten die nota met de 
kamercommissie besprak, maar hij stond erop dat aan het overleg ook de 
betrokken ministers deelnamen. Van den Brink wilde het vooroverleg aan 
Van der Grinten overlaten. Drees voorzag evenwel sterke aandrang tot wij
ziging van het wetsontwerp. Van den Brink zag als nadeel van ministeriële 
deelneming aan het overleg met de kamercommissie dat de betrokken be
windslieden zich zouden binden aan de resultaten van dat overleg. 
Uiteindelijk liet Drees het overleg aan Van der Grinten over.

Vooroverleg met de commissie van voorbereiding294

Uit de discussie die Van der Grinten voerde met de voorbereidingscom
missie bleek dat de partijen hun standpunt al bepaald hadden. Het instellen 
van de bedrijfschappen bij amvb werd ondersteund door Romme, Th.D.J.M. 
Koersen (KVP) en Nederhorst. Ze deelden de opvatting van Van der 
Grinten dat geen strijdigheid met de Grondwet aanwezig was. Schouten en 
Schmal (CHU) dachten daar anders over, terwijl Korthals om staatkundige 
redenen instelling bij wet nodig achtte. Parlementaire behandeling bood 
meer gelegenheid tot openbare discussie zowel binnen als buiten het parle
ment en bood daarmee een grotere waarborg voor een grondige behande
ling.

KVP en PvdA stemden ook in met het voorstel de instelling bij amvb te 
beperken tot die gevallen waarin overeenstemming bestond tussen rege
ring, SER en de representatieve organisaties van werkgevers en werkne
mers. Op voorstel van Romme voegde Van der Grinten hieraan toe dat de 
overeenstemming niet alleen de instelling zelf diende te betreffen, maar 
ook de inhoud van het instellingsbesluit. Bij aanvaarding van dit stelsel 
moest ook overeenstemming bestaan omtrent de bevoegdheden die de or
ganen kregen, terwijl het oorspronkelijke ontwerp de regering de mogelijk
heid gaf niet meer, maar wel minder bevoegdheden te geven dan de SER en 
de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers wensten.

KVP en PvdA stemden in met de taakomschrijving van de bedrijfsorga
nisatie, terwijl W D , CHU en ARP voor de taakomschrijving van de com
missie-Van der Ven prefereerden.

Romme, Koersen en Nederhorst verenigden zich met de voorgestelde 
onderwerpen ten aanzien waarvan de organen verordenende bevoegdheid 
kregen. Wel werd opgemerkt dat de onderwerpen onder d (de voortbren
ging, de afzet, de verdeling en de aanwending, waaronder mede begrepen de 
opslag en de be- en verwerking van goederen) en e (de mededinging) van 
art. 90 zo ruim geformuleerd waren, dat ze in wezen het gehele economi
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sche terrein omvatten. Van der Grinten erkende in het overleg dat gekozen 
was voor een ruime formulering, juist om een meer specifieke en flexibele 
toedeling van bevoegdheden mogelijk te maken.

De kamercommissie sprak zich niet duidelijk uit inzake de verordenende 
bevoegdheid op het gebied van de prijzen. Van der Grinten zelf vond het 
aanbeveling verdienen punt e te verduidelijken en te lezen 'de mededin
ging waaronder begrepen de bepaling van de minimumprijzen'.

Nederhorst had ernstig bezwaar tegen het schrappen van het vereiste van 
goedkeuring door de Kroon bij de benoeming van de voorzitter van hoofd
bedrijfschappen en bedrijfschappen, terwijl ARP, VVD en KVP dit juist een 
verbetering vonden. Hij toonde zich niet tevreden over het voorgestelde 
art. 87, waardoor in het bestuur van de produktschappen alleen over sociale 
aangelegenheden paritair werd gestemd. Hij wenste evenals Romme in be
ginsel een paritaire samenstelling van het bestuur. Van der Grinten kwam 
aan die wens echter niet tegemoet, omdat telkens bij de instellingswet voor 
een produktschap kon worden bezien in hoeverre pariteit van onderne
mers en werknemers bij de samenstelling van het bestuur nodig was.

Nederhorst kantte zich ook tegen art. 130 dat het horen van de Stichting 
van de Arbeid door de SER tot een bepaald tijdstip verplicht stelde en beriep 
zich op de verdeeldheid in de Stichting over deze kwestie. Korthals wenste 
evenals de commissie-Van der Ven, een blijvende inschakeling van de 
Stichting als adviesorgaan. Romme evenwel achtte het voorstel nuttig om
dat de verplichting slechts tijdelijk gold en de Stichting de ruimte liet even
tueel geen advies uit te brengen.

Drees in de oppositie295

Drees toonde zich in de ministerraad verbaasd over de houding van 
Nederhorst die tijdens het vooroverleg geen opmerking had gemaakt over 
het verschil in instellingswijze tussen produkt- en bedrijfschappen. Drees 
had horen verluiden dat dit verschil werd gemaakt met het doel de realise
ring van produktschappen te belemmeren. Ook Drees was er niet gerust op 
dat de totstandkoming van produktschappen niet werd bemoeilijkt door het 
verschil in instellingsprocedure. Blijkbaar gaf Drees de voorkeur aan instel
ling bij amvb van produktschappen, hetgeen een vlotte instelling zou be
vorderen. De PvdA zag juist in de produktschappen het maatschappij-orde- 
nend element. Van der Grinten merkte op dat het verschil in instellings
wijze alleen werd veroorzaakt door het groot aantal bedrijfschappen, die te 
traag tot stand zouden komen bij afzonderlijke wetgeving. Produkt
schappen konden bezwaarlijk bij amvb worden ingesteld, omdat het moei
lijk vast te stellen viel of de vereiste overeenstemming tussen regering, SER 
en representatieve organisaties aanwezig was. Het groot aantal daarbij be
trokken groepen maakte, dat er een grote kans bestond op tegenstellingen, 
waardoor de regering zich toch tot de Kamer moest wenden. Joekes merkte 
op dat het produkt- van het bedrijfschap verschilde, doordat het produkt
schap ook anderen bond dan de direct aangeslotenen. Dit ontlokte Drees de 
reactie dat de door het bedrijfschap vastgestelde prijzen niet alleen de aan-



geslotenen bond, maar vooral ook de afnemers. De minister-president con
stateerde vervolgens dat er tussen de ministers een te groot verschil van 
mening bestond om aan te dringen op een wijziging van een eerder ge
nomen beslissing, waardoor alleen de instelling van bedrijfschappen bij 
amvb mogelijk werd.

Het voorstel-Romme door Van der Grinten overgenomen om niet alleen 
over de instelling, maar ook over de bevoegdheden, overeenstemming te 
eisen tussen regering en bedrijfsleven in geval van instelling bij amvb, 
stuitte op verzet in de ministerraad. Drees was van mening dat de regering 
door dit voorstel in een ongunstige positie kwam te verkeren. Indien de re
gering minder bevoegdheden verleende dan het bedrijfsleven vroeg en der
halve de vereiste overeenstemming niet bestond, liep ze grote kans dat de 
Kamer het bedrijfsleven in het gelijk stelde. Het belangrijkste bezwaar van 
het voorstel van Romme was, dat de regering vrij machteloos tegenover 
het bedrijfsleven stond. J.H. van Maarseveen was van mening, dat de rege
ring zich blootstelde aan een echec als ze de Kamer moest vragen om te be
slissen over een geschil tussen regering en bedrijfsleven. Van der Grinten 
verdedigde zich niet erg overtuigend met de opmerking, dat hij niet geloof
de dat het bedrijfsleven grote bevoegdheden zou vragen. Bovendien zou 
het bedrijfsleven er wel mee akkoord gaan als de regering uitgebreide be
voegdheden voor het bedrijfsleven niet mogelijk achtte. De raad aanvaard
de echter het voorstel-Drees om de wijziging van Romme niet aan te bren
gen.

Drees reageerde ook sterk afwijzend op de minimumprijs-clausule, ge
koppeld aan de bevoegdheid om regels te stellen over de mededinging. Hij 
had al bezwaar tegen de bestaande tekst, die de impliciete bevoegdheid tot 
prijsvaststelling bevatte. Met deze expliciete aanvulling waren zijn bezwa
ren enkel toegenomen. Hij was bevreesd dat de schappen zodanig hoge prij
zen zouden vaststellen, dat ook de minst efficiënte ondernemer kon blijven 
produceren, ten nadele van de consument. Van den Brink was echter van 
mening dat het onthouden van de bevoegdheid tot prijsvaststelling een 
motie van wantrouwen betekende voor elke bedrijfsorganisatie. Hij stelde 
voor, de bestaande tekst te handhaven en in de memorie van antwoord op 
te nemen, dat onder mededinging ook prijsregelingen werden gerekend. De 
minister had dan het goedkeuringsrecht als de bedrijfsorganisatie de prijs- 
verordeningen vaststelde. Drees wenste de consument er dan ook bij te be
trekken, aangezien hij het bezwaarlijk vond dat de ene groep dwingend 
voorschreef wat de andere moest betalen. Hier zag Drees blijkbaar een kans 
om het PvdA-program op dit punt uit te voeren. Van den Brink bleef van 
mening, dat men de bevoegdheid voor bedrijfsorganen om prijzen vast te 
stellen, niet a priori mocht uitsluiten. Drees constateerde dat over dit punt 
een diepgaand meningsverschil bestond en stelde voor de minimumprij- 
zen-clausule, te laten vervallen. De raad ging hiermee akkoord.296
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De memorie van antwoord

Van der Grinten benadrukte in zijn reactie, dat de grondslag van het 
wetsontwerp een nieuwe maatschappijstructuur was. Hierin namen de ge
meenschappen van bedrijfsgenoten een vooraanstaande plaats in. De be
drijfsorganen met daarin een geëigende plaats voor de arbeiders, kregen 
medeverantwoordelijkheid binnen de nieuwe maatschappijstructuur, bij
voorbeeld in de vorm van zelfbestuur op basis van bepaalde richtlijnen.

Staatssecretaris Van der Grinten maakte in het wetsontwerp geen echte 
keuze uit de beginselen die de verschillende fracties in het parlement als 
grondslag voor het wetsontwerp zagen. Kennelijk was hij bezorgd dat een 
keuze teveel weerstand bij de andersdenkende partijen en de maatschappe
lijke organisaties zou oproepen.

Van der Grinten was van mening dat elke sector in het bedrijfsleven een 
tweeledig doel had: enerzijds de voorziening van de maatschappij met nut
tige produkten en anderzijds de behartiging van de belangen van het be
drijfsleven. Hierin paste de gekozen taakomschrijving. Het bedrijfsleven 
moest werkzaam zijn in het belang van het Nederlandse volk en tevens de 
belangen van de bedrijfsgenoten behartigen. In het nadere mondeling over
leg bleef een deel van de voorbereidingscommissie (ARP, CHU, VVD) van 
mening, dat aan de taakomschrijving van de commissie-Van der Ven de 
voorkeur moest worden gegeven. Het bedrijfsleven behartigde immers zijn 
eigen belangen en droeg zo bij aan het algemeen belang, waarmee het steeds 
rekening moest houden. Het andere deel van de commissie (PvdA, CPN, 
KVP) bleef bij de in het wetsontwerp gegeven taakomschrijving. De staats
secretaris onderstreepte deze opvatting met zijn stelling dat het de taak van 
de bedrijfslichamen was 'toe te zien, dat de gemeenschap door de werk
zaamheid van het bedrijfsleven wordt gediend'.297

Van der Grinten nam afstand van de opvatting van de PvdA dat de 
voorzitters van de schappen buiten de kring van het bestuur en door de 
Kroon moesten worden benoemd. Een gelijke behandeling van produkt- en 
bedrijfschappen miskende hun verschillend karakter. In het wetsontwerp 
stond overigens wel, dat de voorzitters van de bedrijfschappen in bijzon
dere omstandigheden werden benoemd door de Kroon, met name wanneer 
het een voor het algemene welzijn belangrijke bedrijfstak betrof, met ver
strekkende bevoegdheden op economisch gebied.298

Van der Grinten wenste geen paritaire bestuurssamenstelling voor te 
schrijven voor de bedrijfsorganen. Op een aantal terreinen van handel en 
ambacht viel het voorschrijven van pariteit niet in overeenstemming te 
brengen met de bestaande verhoudingen, eenvoudigweg omdat er onvol
doende werknemers voorhanden waren. Het ging er bij de bestuurssamen
stelling van de produktschappen vooral om, dat alle uiteenlopende belan
gen bij de produktie en de verdeling van de goederen, zo goed mogelijk wa
ren vertegenwoordigd. Pariteit van ondernemers en werknemers in de be
sturen van produktschappen was voor Van der Grinten dan ook geen be
ginsel, maar alleen een kwestie van opportuniteit. Hij zei wel toe dat de 
werknemers in de besturen van de produktschappen dusdanige invloed
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zouden krijgen, 'dat de werknemers mede de gang van zaken in het be
drijfsleven kunnen bepalen'.299

In het nadere mondelinge overleg tekenden enkele leden (PvdA) be
zwaar aan tegen de strekking van de memorie van antwoord, namelijk dat 
werknemers alleen competent waren in sociale kwesties. Een dergelijke 
scherpe scheiding tussen economische en sociale kwesties was niet goed 
voor de arbeidsvrede. De staatssecretaris bleef bij zijn opvatting dat de be
stuurssamenstelling van een bedrijfslichaam een kwestie van doelmatig
heid was. Bij de instelling van een bedrijfslichaam, zou wel blijken of de 
afwijking van het pariteitsbeginsel doelmatig en gerechtvaardigd was. Het 
merendeel van de kamercommissie bleef echter van mening dat afwijking 
van het pariteitsbeginsel in de bedrijfschappen slechts in uitzonderingsge
vallen mogelijk behoorde te zijn. De PvdA wenste dit uitgangspunt ook 
vast te leggen voor de produktschappen, maar andere leden achtten dit niet 
nodig omdat deze steeds bij wet werden ingesteld. In de tweede nota van 
wijziging kwam de staatssecretaris de meerderheid van het parlement te
gemoet door de afwijking van het pariteitsbeginsel in de bedrijfschappen te 
binden aan bijzondere redenen.300

Van der Grinten ging ervan uit dat de SER vooral in het begin wilde pro
fiteren van de deskundigheid binnen de Stichting van de Arbeid. Hij wilde 
de ongerustheid bij sommige kamerleden wegnemen, die was ontstaan 
doordat de SER de Stichting niet hoefde te raadplegen, door voorlopig het 
vragen van advies aan de Stichting verplicht te stellen.301

Hij beargumenteerde ook de nieuwe instellingsprocedure van de be
drijfschappen. Het aanvankelijk voorstel dat de instelling bij wet moest ge
schieden, leidde gemakkelijk tot grote vertraging, omdat het parlement toch 
al overbelast was. Voorts maakte deze instellingswijze aanpassing van 
eenmaal getroffen regelingen aan praktische problemen extra moeilijk.

De amvb-procedure werd beperkt tot die gevallen waarbij omtrent instel
ling overeenstemming bestond tussen regering, SER en de representatieve 
vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers.302 In de raamwet 
werd nader aangegeven ten aanzien van welke onderwerpen de bedrijf
schappen verordenende bevoegdheid kregen en wie er door werd gebon
den.303 Ook de Grondwet verzette zich volgens de regering niet tegen de 
nieuwe instellingsprocedure. 'Artikel 152 van de Grondwet moet immers 
niet aldus worden gelezen, dat de wetgever geen vrijheid zou hebben op de 
grondslag en binnen het raam van bij de wet gestelde regelen een ander or
gaan bevoegd te verklaren tot instelling van lichamen, als in dit artikel be
doeld.'304

De produktschappen moesten evenwel bij wet worden ingesteld. De pro
cedurele bezwaren tegen de instelling bij wet golden hier in veel mindere 
mate omdat hun aantal beperkt was. De produktschappen omvatten boven
dien grote sectoren van het bedrijfsleven met vaak tegengestelde belangen, 
waardoor een soortgelijke procedure als bij de bedrijfschappen vermoede
lijk geen enkel resultaat zou opleveren.

In het mondelinge overleg met de Kamer namen de tegenstellingen over 
de instelling van de bedrijfschappen scherpere vormen aan. Een aantal ka-
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merleden (ARP en CHU) was van opvatting dat het hier een delegatievraag- 
stuk betrof. Deze leden verdedigden dat art. 152 van de Grondwet elke dele
gatie uitsloot.305 Zij achtten de materie te belangrijk om buiten het gemeen 
overleg tussen regering en parlement geregeld te worden. Zij vonden de ar
gumenten van Van der Grinten niet sterk. De Staten-Generaal dienden 
steeds bereid te zijn en waren ook in staat om belangrijke onderwerpen met 
spoed te behandelen.

De KVP achtte instelling van bedrijfschappen bij amvb wel verdedigbaar, 
echter niet zozeer op grond van het argument van vertraging. Zij gaven als 
argument dat zodoende uiting werd gegeven aan de grondgedachte van de 
PBO, namelijk de zelfwerkzaamheid van de bedrijven. 'Waarom zouden de 
Staten-Generaal nog moeten worden betrokken bij de instelling van een be
drijfslichaam, indien de betrokken bedrijfstak, de Sociaal Economische Raad 
en de Regering hieromtrent overeenstemming hebben bereikt binnen het 
kader der door de Staten-Generaal aanvaarde raamwet?’306

De staatssecretaris verdedigde de opvatting dat delegatie steeds mogelijk 
was behoudens uitsluiting door de Grondwet, hetgeen uit het betreffende 
artikel niet bleek. Wel was de staatssecretaris bereid het parlement tegemoet 
te komen op het punt van de zorgvuldigheid. Aan artikel 67 werd een derde 
lid toegevoegd waardoor het advies van de SER over de instelling bij amvb 
bekendgemaakt zou worden.307 Ook tijdens het overleg over de ingediende 
amendementen tussen regering en de voorbereidingscommissie, bleek de 
regering alsnog bereid aan de bezwaren tegen instelling bij amvb vergaand 
tegemoet te komen. De regering verklaarde zich bij die gelegenheid bereid 
twee amendementen van Koersen over te nemen. Het eerste amendement 
gaf aan dat het advies van de SER tot instelling van een bedrijfschap met 
redenen moest zijn omkleed. Het tweede amendement bepaalde, dat bij in
stelling van een bedrijfschap bij amvb, eerst overeenstemming met het be
drijfsleven moest zijn bereikt over de samenstelling en de inrichting van 
het bedrijfslichaam.308

Krachtig werkgeversverzet

De wijzigingen die de regering na de memorie van toelichting in het 
wetsontwerp aanbracht, brachten de machtige liberale werkgeversgroep in 
het geweer. De Industrie, spreekbuis van de Hoofdgroep Industrie, zag de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganen nu als kleine wetgevers met zeer ruime 
bevoegdheden. Dit wetsontwerp betekende 'dat de Staten-Generaal, indien 
zij dit wetsontwerp zouden aanvaarden, afstand doen van iedere zeggen
schap op economisch gebied'.309 Het adres van de Hoofdgroep Handel aan 
de Tweede Kamer bevatte soortgelijke kritiek op het ontwerp.310 Het 
Verbond van Nederlandsche Werkgevers (VNW) en het CSWV schreven 
in hun adres aan het parlement, dat de memorie van antwoord de al eerder 
geuite bezwaren enkel had doen toenemen. De instelling van het bedrijf
schap bij amvb achtten zij in strijd met de Grondwet en betekende bo
vendien een versnelling in de instellingsprocedure. 'Het vereiste, dat de in
stelling van de betreffende lichamen bij de wet zou geschieden, hebben wij
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steeds als een der onmisbare garanties beschouwd voor de door ons voorge
stane geleidelijke ontwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa
tie.'311 Ook de protestants christelijke werkgevers vonden de instelling bij 
amvb strijdig met de Grondwet. Ze verzetten zich tegen de voorgestelde 
taakstelling van de schappen, omdat de bedrijfsorganisatie de directe ver
antwoordelijkheid voor het algemeen belang niet kon dragen.312 Alleen de 
katholieke werkgevers reageerden positief. Ze begroetten de vereenvou
digde instellingsprocedure van de bedrijfschappen als een belangrijke verbe
tering in het wetsontwerp.313 Ze verweten het Verbond van Nederlandsche 
Werkgevers en het CSWV, 'dat de opstellers van het adres de bedrijfsorga
nisatie in het geheel niet wensen'.314

Het NVV zag geen reden voor overmatig enthousiasme. In een adres aan 
de Tweede Kamer uitte het een aantal wensen zoals een paritaire vertegen
woordiging van werkgevers en werknemers in de schappen. Voorts wenste 
het NVV dat de voorzitters van de bedrijfschappen door de minister wer
den benoemd. Het NVV drong erop aan om de bevoegdheden voor de be
drijfschappen uit te breiden, onder meer met de vaststelling van prijzen 
van goederen en diensten.315 Er bestond immers een onverbrekelijke band 
tussen lonen en prijzen. D. Roemers constateerde in De Vakbeweging, een 
groeiend verzet in de liberale werkgeverswereld. Naar zijn oordeel was het 
ontwerp in menig opzicht zwak en aarzelend. 'Ongetwijfeld schuilen er ge
varen van behartiging van groepsbelangen in. Doch er zijn ook mogelijk
heden. Men behoeft de liberale werkgeverspers slechts te lezen om te begrij
pen, dat er nog wel een kans is, dat dit wetsontwerp een - zij het onvol
doende - begin van een vernieuwing van de maatschappelijke structuur 
is.'316

Romme prees in De Volkskrant vooral de mogelijkheid tot instelling 
van bedrijfschappen bij amvb. 'Ook voor de, naar ons oordeel wel wat op
geblazen, kwestie van de inschakeling van de Stichting van de Arbeid in het 
publiekrechtelijk organisatiewezen heeft de regering thans naar een oplos
sing gestreefd.'317 De voorlopige handhaving van de Stichting van de 
Arbeid als adviesorgaan van de SER werd door Het Vrije Volk juist be
schouwd als 'een betreurenswaardige verzwakking van het oorspronkelijk 
ontwerp'.318 Het blad had principiële bezwaren tegen het ontbreken van pa
riteit in de besturen van de organen, hetgeen de PvdA en het NVV met zo
veel woorden bepleit hadden. Vos, oud-minister van Economische Zaken 
en een van de grondleggers van het wetsontwerp op de PBO, miste in het 
gewijzigde wetsontwerp een klare conceptie. 'En men merkt bij het lezen 
van de stukken nergens de bewuste wil om van de bedrijfsorganisatie een 
groot en krachtig instrument te maken voor de verdere economische ont
wikkeling van ons land.'319 Het A lgem een Handelsblad  schreef dat het 
wetsontwerp op enkele punten was verbeterd, 'althans minder onaanneme
lijk is geworden'.320 Het blad doelde hierbij op de Stichting van de Arbeid 
die weer een plaats als adviesinstantie had gekregen. 'Een goed ingerichte 
bedrijfsorganisatie, die het vertrouwen van partijen geniet, kan een typisch 
Nederlandse oplossing bieden. Doch hierbij is grote stuurmanskunst ver
eist, een koel hoofd, gedegen kennis van zaken en vooral een wijze mati-
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ging, zowel van links als van rechts.'321 De N RC  hekelde de verminderde 
invloed van de wetgever vooral omdat 'sommigen, aanvankelijk niet af
wijzend tegenover de gedachte van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
staande en nu het ontwerp nog eens overziende, zullen denken: wat zijn 
we begonnen'.322 Romme achtte in een reactie op dit commentaar de ver
minderde invloed van de wetgever juist een zegen, omdat zo recht werd 
gedaan aan een van de grondgedachten van de PBO, namelijk de zelfwerk
zaamheid van het bedrijfsleven. Het parlement behield de controle zodat 
'de concrete partiële verwerkelijking niet in strijd komt met wet of alge
meen belang'.323 Trouw  stelde de algemene politieke vraag of het afstaan 
van steeds meer macht aan de regering moest blijven doorgaan, waarbij het 
volk en de Staten-Generaal niet meer dan het toekijken hadden. W at de in
stellingsprocedure van de bedrijfschappen betreft, merkte het blad op dat het 
goed was 'dit iets uitvoeriger uit te praten dan door de Regering in de 
Memorie van Antwoord geschiedt. Want daarin volstaat de regering met de 
simpele verklaring, dat artikel 152 zich tegen de voorgestelde wijziging niet 
verzet. Wat nu juist bewezen moet worden.'324

Sociaal-economische aspecten van de PBO

Een seinpaal achter de wissel

Na de aanvankelijke vrij positieve reactie op het ontwerp, toonde de PvdA 
zich tijdens de beraadslagingen uiterst kritisch. Nederhorst constateerde dat 
overheidsingrijpen in de economie vrij algemeen werd aanvaard, als 
reactie op het falend 'laissez faire' principe. Die ordening werd namens de 
overheid voorbereid en uitgevoerd door ambtenaren, hetgeen veel wrevel 
opriep bij degenen die de maatregelen moesten uitvoeren. Zo ontstond de 
noodzaak nieuwe organen in te stellen, waaraan een deel van de over
heidstaak werd overgedragen. Een conceptie, waarin werkgevers en werk
nemers zelf dergelijke organen schiepen, die de taken van de overheids
instanties als rijksbureaus e.d. overnamen, wees Nederhorst ten stelligste af. 
De groepsbelangen kregen in deze liberale variant de overhand, terwijl de 
tegenstelling overheid - bedrijfsleven er eerder door werd verscherpt. 
Bovendien werkte deze vorm van ordening maatschappelijk destructief, 
omdat er wrevel zou ontstaan bij het bedrijfsleven tegen een overheid in de 
rol van 'état gendarme’, die achteraf neen moest zeggen tegen besluiten van 
de bedrijfsorganen. De overheid behield immers als enige controle-instru- 
ment het vernietigingsrecht achteraf. Er vielen elem enten van deze 
conceptie in het wetsontwerp terug te vinden. De voorgestelde constructie 
van de bedrijfschappen betrof niet meer dan wettelijk geregelde onder- 
nemersovereenkomsten, waarin de werknemers een stem kregen en de 
overheid ten hoogste als waarnemer aanwezig was. Hij typeerde de positie 
van de waarnemer als die van 'een pottenkijker. Hun voornaamste taak is 
(...) te observeren en te luisteren. Wezenlijke invloed op de totstandkoming 
van de besluiten hebben zij niet, omdat men hen steeds zal voelen en zal 
zien als een vreemde eend in de bijt.'325 In plaats van een stevig verankerde
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overheidsinvloed in de bedrijfschappen, was de overheid naar de zijlijn 
gedrukt. Zelfs de benoeming door de Kroon van de voorzitter van het 
bedrijfschap uit het bestuur zoals de commissie-Van der Ven had voorge
steld, was uit het wetsontwerp verdwenen. Het gevaar van 'overheersende 
broeinesten' van groepsbelangen lag daarin dat ze een wettelijke sanctie en 
grote bevoegdheden kregen. Hij typeerde de overheidscontrole als 'een 
seinpaal, die achter de wissel staat. De Overheid grijpt wel in, maar steeds, 
als de wissel is voorbij gereden, dus als het te laat is en de trein moet wor
den teruggezet'.326 Het was volgens Nederhorst logischer de seinpaal voor 
de wissel te plaatsen, door de overheid het goedkeuringsrecht te geven en 
bij de besluitvorming te betrekken.

De vraag hoe de overheidsinvloed in de organen werd geregeld, was voor 
de PvdA beslissend. De kritiek spitste zich toe op de positie van de voorzit
ter in het bedrijfschap en de onvoldoende wijze waarop die in het wetsont
werp was geregeld. 'Daardoor heeft dit wetsontwerp voor ons zeer veel aan 
betekenis verloren en vragen wij ons af of aanneming hiervan niet meer 
schade dan voordeel zal brengen.'327 Nederhorst kondigde een amende
ment aan om het wetsontwerp op dit punt aan te passen.

Dat het anders kon bleek volgens Nederhorst afdoende uit de gevoerde 
sociale politiek. Op economisch gebied gaf de overheid haar macht zonder 
slag of stoot uit handen. 'Op sociaal gebied durft de Overheid daarentegen, 
wanneer het algemeen belang dat eist, wel initiatieven te nemen, zelfs tegen 
de wens van de direct belanghebbenden in. Maar men stelle zich eens voor, 
dat men bij het verbod om kinderen nachtarbeid te laten verrichten de pro
cedure had gevolgd, die men op economisch gebied bij voorkeur volgt (...), 
ik geloof niet, dat er dan van onze vooruitgang veel terecht gekomen zou 
zijn.'328

Hij hekelde scherp de dubbele grendel die op de instelling van de be
drijfschappen bij amvb zat. Niet alleen was een gunstig advies van de SER 
als toporgaan van het bedrijfsleven nodig, maar ook de direct belangheb
bende werkgevers en werknemers kregen een vetorecht, waardoor een 
vlotte gang van zaken niet werd bevorderd. 'Men weet hoeveel verzet in 
sommige kringen de gedachte van de medezeggenschap der arbeiders ont
moet. Dit feit alleen al kan de reactionaire groepen in het bedrijfsleven er
van weerhouden haar goedkeuring te hechten aan de totstandkoming van 
een bedrijfschap.'329 Nederhorst achtte een voldoende garantie aanwezig als 
de SER met daarin alle groepen vertegenwoordigd, gunstig had geadviseerd. 
Hij uitte het voornemen om een amendement in te dienen om de tot
standkoming van een bedrijfschap uitsluitend te binden aan een gunstig 
SER-advies.

In de opbouw van de bedrijfsorganisatie stelde hij een verdere verschui
ving vast naar een horizontaal gerichte bedrijfsorganisatie, dus naar be
drijfschappen. Ging het voorontwerp-Vos nog uit van een verticale organi
satie (produktschap) en liet de staatscommissie-Van der Ven dit nog in het 
midden, in het wetsontwerp-Van der Grinten lag de nadruk op de be
drijfschappen. In deze organen was het algemeen belang zwak vertegen
woordigd. Nederhorst had tegen deze constructie ernstige bezwaren en
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achtte haar in strijd met de regeringsverklaring ’die toezegde, dat de 
Overheid in voldoende mate in de organen vertegenwoordigd zou zijn en 
dat ook aan de verticale organen een ruime plaats zou worden inge
ruim d'.330 Produktschappen waren belangrijke instrumenten voor de or
dening van de produktie. Bovendien bestreken ze een groot terrein en wa
ren zodoende gering in aantal. Produktschappen werkten voorts als een zeef 
voor de belangen omdat de vertegenwoordigde economische groepsbelan
gen vaak tegengesteld waren, zodat het algemeen belang minder gevaar liep 
te worden overheerst door groepsbelangen.

Nederhorst trok na zijn kritische beschouwing de conclusie, dat hij geen 
reden had om te juichen. Het wetsontwerp liet tal van vragen open en gaf 
suggesties in de verkeerde richting. 'Zoals het ontwerp er nu ligt, is het een 
twijfelachtig geval en rijst de vraag of men in Nederland niet op een zeer 
gevaarlijk pad gaat, indien men de Minister hierbij volgt.'331

Suurhoff constateerde met vreugde dat het wetsontwerp een zeer belan
grijke plaats inruimde voor de werknemersvertegenwoordigers in de PBO, 
die ook gingen 'meespreken op een terrein, dat tot dusver een boek met 7 
zegelen voor hen was, nl. op het economisch terrein'.332 Hij vond dat om 
meerdere redenen gerechtvaardigd. Allereerst waren sociale en economi
sche vraagstukken onlosmakelijk met elkaar verbonden. De economische 
factoren bepaalden immers in betekenende mate de sociale mogelijkheden. 
Arbeid vormde de belangrijkste produktiefactor en was sterk afhankelijk 
van de gang van zaken in het bedrijf. Op grond van die afhankelijkheid 
hadden de werknemers ook ten aanzien van economische aangelegenhe
den recht op volledige medezeggenschap. Suurhoff toonde zich teleurge
steld over het ontbreken van het voorschrift van een volledige pariteit van 
werknemers en werkgevers in de produktschappen, waarin de economische 
aangelegenheden werden besproken. Bovendien kon in de bedrijfschappen 
om bijzondere redenen van de pariteit worden afgeweken. Hij deed een be
roep op de staatssecretaris om de pariteit in de produktschappen dwingend 
voor te schrijven. In zijn opvatting kon voor de bedrijfschappen alleen een 
uitzondering op deze regel worden gemaakt, in het geval in een bedrijfstak 
het aantal zelfstandige beoefenaren tweederde of meer van het totale aantal 
bedrijfsgenoten uitmaakte.

Suurhoff had ernstig bezwaar tegen de adviserende functie van de 
Stichting. Hij was vooral bevreesd voor blokvorming in de Stichting, waar
door de discussie in de SER met vertegenwoordigers van het algemeen be
lang zinloos werd. De Stichting had haar taak vervuld. Hij vond het beter 
'de Stichting van de Arbeid dan een eervolle begrafenis te bezorgen, in 
plaats van haar, zoals in artikel 139 gebeurt, voor alle mogelijke moeilijk
heden en onaangenaamheden te plaatsen'.333

Pater Stokman lid van de PvdA?

De scherpste kritiek op het wetsvoorstel uit PvdA-kring kwam van frac
tievoorzitter Van der Goes van Naters. Hij gaf uiting aan de grote bezorgd
heid die bij hem en een groot aantal andere fractiegenoten bestond. Voor
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hem persoonlijk was er zelfs sprake van een gewetensconflict. Beslissend 
voor zijn stemgedrag zou de vraag zijn of de produkt- en bedrijfschappen al 
dan niet staatsorganen waren. Hij vergeleek hun positie met die van pro
vincies en gemeenten, waarvan iedereen aanvaardde dat het staatsorganen 
waren. Van der Goes van Naters voorspelde het antwoord van Van der 
Grinten al, namelijk 'dat ook de Staatssecretaris - het zal straks wel blijken - 
het niet zal aandurven, want hij moet er zo'n beetje tussendoor zeilen'.334 
Hij vond een dergelijke reactie des te merkwaardiger in het licht van de 
duidelijke uitspraken van vooraanstaande katholieke politici in het verle
den. Hij herinnerde aan het beroemde Paasmanifest van rooms-katholieke 
ondernemers en arbeiders uit 1919, waarin de wens werd uitgesproken de 
bedrijven tot staatsorganen te maken. ’U, Mijnheer de Voorzitter, zal het 
zich goed herinneren, want u was de tweede ondertekenaar van het mani
fest.'335 Hij memoreerde voorts de standpunten die Romme en pater S. 
Stokman rond 1940 nog innamen over de positie van de bedrijfsorganen in 
de staat. Romme gaf in 1941 in het katholiek cultureel tijdschrift Studiën  
nog als zijn mening, dat een essentieel kenmerk van een corporatieve or
dening was 'de invoeging van het corporatief geleede maatschappelijke le
ven in het geheel der staatskundige gemeenschap (,..)'.336 In dat zelfde arti
kel benadrukte Romme ook dat de corporatie niet uitsluitend een zelfstan
dig lichaam was, maar 'zij is ook deel van het Staatsgeheel. Haar verzorging 
van het haar toevertrouwde belangencomplex moet daarom passen in het 
concept der geheele samenleving in den Staat en daartoe, indirect, een posi
tieve bijdrage leveren.'337

Pater Stokman had zich in het blad Sint Adelbert over de corporatie op 
een wijze uitgelaten die Van der Goes van Naters uit het hart was gegrepen. 
Volgens Stokman kon het werk van de corporatie niet buiten de invloeds
sfeer van de staat blijven omdat die 'tot wezenlijke taak heeft het algemeen 
welzijn te bevorderen en dat de staat deze taak onmogelijk volbrengen kan 
zonder zeggingsmacht te bezitten over de werkzaamheden van de burgers 
en van de door hen gevormde lagere gemeenschappen'.338 Een goed func
tionerende organisatie veronderstelde aldus Stokman, een norm waaraan 
de doelmatigheid kon worden getoetst. 'Deze norm kan naar onze meening 
geen andere zijn dan de verticale bouw der bedrijfs- en beroepsgemeen- 
schappen.'339

Volgens Van der Goes van Naters bevestigde Stokman daarmee impliciet 
dat de bedrijfstakgewijze verticale opbouw juist noodzakelijk was om de 
grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen en daardoor de doelstel
ling van de corporatie te bereiken. Als toegift gaf Van der Goes van Naters 
nog een citaat uit het betreffende artikel over de positie van de overheid in 
de corporatie. 'Tenslotte moet ook de Overheid door een regeringsafgevaar- 
digde - al dan niet als Voorzitter - vertegenwoordigd zijn in het bestuur der 
corporatie. Deze afgevaardigden hebben ervoor te zorgen, dat de corporaties 
in haar werkzaamheden steeds op het algemeen belang gericht blijven.'340 
De rol van de overheid bestond niet enkel uit een toezicht achteraf, 'maar 
in toezicht en leiding gelijktijdig met de totstandkoming van alle corpora
tieve verordeningen en regels'.341 Voor Van der Goes van Naters had
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Stokman 'op grond daarvan, zo lid van de Partij van de Arbeid (...) kunnen 
worden; wellicht zal hij het doen, want blijkbaar moet men er in zijn eigen 
kring allemachtig weinig van hebben'.342 Hij daagde de KVP uit dit stand
punt hernieuwd te onderschrijven in plaats van het heimelijk te laten ver
dwijnen. Het wetsontwerp gaf daartoe alle mogelijkheid. Van der Goes van 
Naters typeerde het als 'een medicijndoos. Er zit een tikkeltje van alles in. 
Ik neem aan, dat de Staatssecretaris telkens triomfantelijk kan komen met 
de een of andere facultatieve bepaling, waardoor er met enige goede wil toch 
ergens een vertegenwoordiger van het verbruikersbelang of het algemeen 
belang in kan (..)'343

De concrete voorstellen waren de vrucht van de ontwikkeling in de 
rechtsopvattingen van PvdA en KVP. Binnen de PvdA ging de ontwikke
ling van de klassenstrijd naar de erkenning van het algemene belang als 
norm. In de bedrijfsorganisatie werd de georganiseerde belangengemeen
schap verheven tot rechtsgemeenschap, als onderdeel van de staat. Binnen 
de KVP ging in zijn opinie de ontwikkeling, uitgaande van het algemeen 
belang, via het vermengen van algemeen belang en groepsbelang, naar het 
denken in belangengroepen. 'Ik meen hier te moeten spreken van een ma
terialisatie van de katholieke politiek, een stukje van de spiegel van het his- 
torisch-materialisme, dat zich na onze verwerping daarvan, blijkbaar in het 
oog van de KVP heeft vastgezet.'344

Hij oordeelde negatief over de plaats die de corporaties op grond van het 
wetsontwerp gingen innemen in en buiten de staat. Hij wenste dan ook van 
de regering een duidelijk antwoord op de vraag of de in de regeringsverkla
ring aangekondigde produktschappen nu ook werkelijk kwamen. 'Het is 
voor mij van beslissende waarde dit te weten. Dit is voor mij zó belangrijk, 
dat ik, mocht de Staatssecretaris zeggen: voor die productschappen voel ik 
niet zo veel en dus laat ik die maar, de rest is al moeilijk genoeg, in ieder 
geval niet vóór dit wetsontwerp zal stemmen.'345

Wagenaar kantte zich scherp tegen de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa
tie. De PBO wilde weliswaar de klassenstrijd tegengaan, maar de oorzaken 
ervan in de vorm van uitbuiting en winstbejag liet zij voortbestaan. De 
werkelijkheid was naar zijn opvatting dat het kapitalisme geen werkelijke 
ordening toeliet, het had de mensheid immers 'niet anders te bieden dan 
bloed en tranen'.346 De PBO bood slechts een schijn-oplossing, die de werke
lijke problemen verdoezelde en slechts wanorde en een verdergaande ver
slechtering voor de arbeiders bracht.

Taakom schrijving om streden

In zijn bijdrage aan het debat besprak Schouten de algemene beginselen van 
de diverse partijen die bij dit wetsontwerp in het geding waren. Hij 
veroordeelde het standpunt van de PvdA omdat die partij de PBO vooral 
zag als een instrument om de staatsbemoeienis met het bedrijfsleven te ver
stevigen. De bezwaren verbonden aan centralisatie werden vervolgens on
dervangen door middel van een gedecentraliseerde uitvoering via de PBO. 
Schouten sprak zich ook uit tegen het door de KVP gehanteerde subsidiari-
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teitsbeginsel, ofschoon dit beginsel vaak tot dezelfde conclusie leidde als het 
door hem gehanteerde beginsel van soevereiniteit in eigen kring. Hij 
keerde zich vooral tegen de door het subsidiariteitsbeginsel erkende hiërar
chische rechtsorde tussen de verschillende gemeenschappen. Hij vreesde 
hier een uiteindelijke onderschikking aan de staatsalmacht, hetgeen de 
weerstand van de lagere organen tegen de staatsinvloed afbrokkelde. De 
ARP was voorstander van een bedrijfsorganisatie in de vorm van zelfstan
dige maatschappelijke kringen, die toegerust werden met publiekrechtelijke 
bevoegdheid. Ondernemers en werknemers organiseerden zich op grond 
van geloofs- en levensovertuiging en moesten zich richten op overleg en 
samenwerking, om zo de onderlinge verhoudingen te regelen. Die regeling 
van de sociaal-economische verhoudingen moest zoveel mogelijk op vrij
willige basis geschieden, maar de opgerichte bedrijfsorganen kregen de be
voegdheid, regelingen vast te stellen, die voor alle bedrijfsgenoten golden. 
De factor arbeid verkreeg op deze wijze haar plaats met het recht tot in
spraak, maar met handhaving van het gezag en de verantwoordelijkheid 
van de ondernemer. De integratie van staat en bedrijfsorganen moest wor
den voorkomen omdat het volgens de ARP allereerst een orgaan van het 
bedrijfsleven zelf was. De bedrijfsorganisatie kon volgens Schouten alleen 
slagen 'als ze zo dicht mogelijk bij de bedrijfsgenoten stond. Anders ont
stond het gevaar van een organisatie met als resultaat een dood paard aan 
een boom gebonden.’347

Schouten, Stapelkamp en Schmal gaven dan ook de voorkeur aan de 
taakomschrijving van de commissie-Van der Ven. Hierin werden de be
drijfsbelangen vooropgesteld, die behartigd moesten worden met inacht
neming van het algemeen belang. De bestaande eenstemmigheid van werk
gevers en werknemers ten aanzien van de taakomschrijving in de commis
sie-Van der Ven, werd volgens Schouten en Stapelkamp ruw doorbroken 
door de formulering van de regering. De grote stroom adressen aan het par
lement, waaruit vooral van werkgeverszijde grote bezwaren naar voren 
kwamen, was er het gevolg van. De regering ontkende weliswaar dat er van 
een principiële wijziging sprake was, maar dat riep bij Stapelkamp de vraag 
op waarom de zorgvuldig geformuleerde taakomschrijving van de com
missie-Van der Ven moest worden veranderd. Schouten wees de taakom
schrijving van de regering af omdat ze ingewikkeld gemotiveerd was en 
men altijd voor de vraag stond, welke algemene ideeën en visies hier achter 
lagen. Stapelkamp sprak het vermoeden uit dat de gekozen formulering de 
zijns inziens onoverbrugbare tegenstelling tussen met name de KVP- en de 
PvdA-opvatting trachtte te overbruggen. Dat betekende echter ook dat er 
ruimte bestond voor verschillende interpretaties, zodat 'haar practische be
tekenis dan uiterst gering zal kunnen zijn'.348 Hij vroeg zich af of een der
gelijke taakomschrijving niet geheel achterwege kon blijven, refererend aan 
de Economische en Sociale Studiedagen van de Katholieke Hogeschool 
Tilburg, welke in 1948 geheel waren gewijd aan de PBO. Er bleek toen een 
verschil van mening te bestaan ten aanzien van de taakomschrijving tus
sen W.F. de Gaay Fortman, die het regeringsstandpunt verdedigde en Van 
der Ven die de redactie van zijn commissie bepleitte. Uit de discussies bleek
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echter dat zowel De Gaay Fortman als Van der Ven van opvatting was dat 
het een nuanceverschil betrof, dat echter zoveel stof deed opwaaien, dat 
verwijdering aan te bevelen viel.349

Ook P. Zandt (SGP) constateerde dat er sprake was van een compromis
voorstel van rooms en rood 'waarin, hoewel rood daarbij ten opzichte van 
zijn beginselen vele en zelfs grote aderlatingen zich heeft moeten laten wel
gevallen, nochtans onmiskenbaar een rode draad loopt, waarbij kennelijk 
gestuurd wordt in de richting van de socialisatie van het bedrijfsleven'.350 
Hij zag in het wetsontwerp een uitbreiding van de bevoegdheid van de staat 
met vermeerdering van bureaucraten. Dit hield een knechting in van het 
bedrijfsleven en daarmee ook 'een aanranding van het beginsel van soeve
reiniteit in eigen kring, een beginsel dat in antirevolutionaire kring ten 
schild verheven is (...)'.351

Corporaties in de staat

Evenals Koersen was Romme van mening dat het wetsontwerp een opzet 
gaf voor een maatschappelijke reconstructie. Allereerst werd de werknemer 
die tot nu toe vooral technische handelingen verrichtte, medeverantwoor
delijk voor de economische gang van zaken. De PBO bood de ondernemer 
de mogelijkheid te ontsnappen aan de uitwassen van de zakenmoraal met 
zijn winstbejag, ten koste van de consument. Romme verwachtte dat het 
bedrijfsorgaan zijn verordenende bevoegdheid zou aanvaarden voor een 
gezonde concurrentie en ongezonde concurrentie zou bestrijden.

Hij verwachtte van Van den Brink een duidelijke economische motive
ring van het wetsontwerp, als reactie op het adres van 23 september van ne
gen hoogleraren economie. Volgens het adres ontbrak een coördinerend be
ginsel in de PBO, waarop het stelsel schipbreuk zou leiden. Normaliter ver
vulde het prijzenstelsel die coördinerende functie, of was een totale centrale 
leiding door de overheid denkbaar. De economische vooruitgang was gebaat 
bij een ontwikkeling, waarbij niet levensvatbare bedrijven of bedrijfstakken 
zich ofwel reorganiseerden of verdwenen. Dat leidde al snel tot een strijdig
heid tussen het algemeen belang en het bedrijfsbelang, terwijl een verzoe
nend coördinerend beginsel ontbrak. De hoogleraren betoogden dat het 
wetsontwerp monopolievorming van de bedrijfsorganen in de hand werk
te, waarvan de gevolgen op de consument werden afgewenteld. De adres
santen kwamen tot de conclusie dat de PBO uiterst bedenkelijke econo
mische gevolgen had. Ze verzochten het parlement dan ook het wetsont
werp te verwerpen.352

Voor Romme bood de PBO geen oplossing voor alle problemen. Hij be
schouwde een aanvaarding van het wetsontwerp eerder als begin van een 
verdergaande hervorming van het sociale en economisch leven. Hij riep de 
maatschappelijke belangengroepen op, de medewerking aan de doorvoering 
van de PBO, niet lichtvaardig te weigeren. Want in dat geval bleef een 
maatschappij over met aan de ene kant het individu met diverse groepe
ringen en aan de andere kant de staat.
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Uit de gevoerde debatten was Romme overduidelijk gebleken dat het 
verschil in opvatting over de PBO, een rechtstreeks gevolg was van het ver
schil in visie over staat en maatschappij. De socialisten zagen staat en maat
schappij min of meer in elkaar opgaan, terwijl in protestants-christelijke 
kring staat en maatschappij scherp gescheiden bleven. De staat had naar 
katholieke opvatting een eigen doel en streefde naar realisering van het al
gemeen belang 'dat niet een vergaarbak is van groepsbelangen, maar, als het 
goed is, een sluitende compositie daarvan'.353 Het individu en het groepsbe
lang gingen niet onder in het algemeen belang, maar zij vormden zelfstan
dige belangen en tegelijkertijd facetten van het algemeen belang. De staat 
had in de katholieke visie naast een subsidiaire taak, als primaire taak het 
leiding geven in het economische leven. In de socialistische visie deed de 
overheid iets meer mee aan dat leidinggeven dan ondernemers en werk
nemers. Romme kon zich de teleurstelling in PvdA-kring over de rol van 
de overheid voorstellen, maar hij vond de reactie van Van der Goes van 
Naters overdreven toen hij 'in dit verband sprak van een gewetensbezwaar 
en een gewetensconflict'.354 Romme beantwoordde ook de vraag aan de 
staatssecretaris gesteld, of de bedrijfslichamen al dan niet staatsorganen wa
ren. In de visie van Romme, die hieraan zijn inaugurele rede aan de 
Katholieke Hogeschool Tilburg had gewijd, waren de schappen 'geen orga
nen van de Staat, evenmin als ook een gemeente of provincie orgaan van 
de staat is - dit onderscheidt ons van de socialisten - maar het zijn naar mijn 
gevoelen wèl organen in de Staat, evenzeer als de gemeente en de provincie 
organen in de Staat zijn, en ik geloof, dat dit ons onderscheidt van de opvat
ting in de antirevolutionaire lering'.355

De KVP kon zich in grote lijnen vinden in het wetsontwerp, omdat het 
uitging van bedrijfslichamen als zelfstandige organen van werknemers en 
werkgevers, terwijl anderzijds de overheid haar leidende en toezichthou
dende taak vervulde. Romme erkende het compromiskarakter van het 
wetsontwerp. Hij waarschuwde de andere partijen niet te gaan touwtrekken 
bij de verdere behandeling van het wetsontwerp. Zouden de andere fracties 
de verleiding niet kunnen weerstaan 'dan is het niet uitgesloten - wij zijn 
maar zwakke mensen -, dat ook voor ons dan de verleiding te sterk zou 
kunnen worden om daaraan deel te gaan nemen. Maar veel liever zouden 
wij zien, dat, nu na een zorgvuldige voorbereiding een geheel is gegroeid, 
waarmede de ganse Regering - en dat zegt toch wel wat in dat verband - zich 
heeft verenigd, de Kamer er zich van zou onthouden om in die mengeling 
van invloeden van Overheid en bedrijfsleven, die toch niet met passer en 
liniaal is af te meten, wijziging te brengen.'356

PBO en happen naar een worst

Zowel Oud als Korthals benadrukte de grote betekenis van de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie. Zij bevorderde immers de samenwerking 
tussen werkgevers en werknemers, terwijl de werknemers de plaats kregen 
waarop ze recht hadden. Korthals constateerde dat het stelsel van 'laissez 
faire' in de praktijk door niemand meer werd geaccepteerd. In de crisisjaren
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ontstond de 'communis opinio' dat overheidsingrijpen onvermijdelijk 
was. Ook Oud erkende de noodzaak van die ontwikkeling, maar vond haar 
tevens hoogst bezwaarlijk. Het naoorlogse economisch systeem was volgens 
Oud energiedodend, 'het lijkt in niets op de synthese van vrijheid en ge
bondenheid, van economische zelfverantwoordelijkheid, particulier initia
tief en leiding door de Overheid, waarover de Memorie van Toelichting als 
het na te streven doel terecht spreekt'.357

Korthals en Oud wilden dat de overheid het kader aangaf waarin het 
economische leven zich onder controle van de overheid als hoedster van 
het algemeen belang, zo vrij mogelijk ontwikkelde. De bedrijfsorganisatie 
als uitvoerend orgaan was voor Oud in beginsel acceptabel als de rechts
treekse overheidsinvloed maar werd verminderd, 'ze moet orgaan zijn van 
de maatschappij en niet van de centrale Overheid. Bedoelt men haar als 
verlengstuk van de armen der Overheid dan acht ik haar verwerpelijk.'358 
Het was Korthals onduidelijk welke rol de publiekrechtelijke organen gin
gen vervullen in de decentrale economische politiek. Die rol beperkte zich 
in principe tot die onderdelen die betrekking hadden op de betreffende be
drijfstak c.q. kolom, waardoor het effect op de totale economie niet kon 
worden afgewogen. Hij verwachtte 'dan ook van het geven van fikse be
voegdheden op economisch terrein aan die bedrijfsorganisaties een door
kruising van de in het algemeen belang noodzakelijke economische poli
tiek'.359 Daarbij kwam dat de uitvoering van de economische politiek door 
de publiekrechtelijke organen werd bedreigd, en wel door de weerstand in 
werkgeverskring tegen de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Oud meen
de dat de ondernemers onvoldoende vertrouwen bezaten in de PBO. De 
ondernemers waren bevreesd 'dat de maatregelen, door de sterken in de 
bedrijfstak doorgedreven, de minder sterken zullen gaan binden'.360

Korthals toonde zich beducht dat de delegatie van economische bevoegd
heid, waarvoor het bedrijfsleven niet rijp was, vanzelf overheidsleiding 
opriep. 'Naar mijn mening zal men op die manier de socialistische maat
schappij binnenzeilen.*361 Zowel Oud als Korthals wenste dat de organen 
enkel bevoegdheden kregen waarvoor ze rijp waren. Volgens Oud liet de 
ontwikkeling in het bedrijfsleven zelf zich niet wettelijk regelen, omdat het 
om een groeiproces ging. Of zoals Korthals het uitdrukte: 'Wij moeten, 
zoals ik reeds heb gezegd, in dat opzicht een groeiproces doormaken en wij 
moeten nooit de worst zo hoog hangen, dat men er niet meer naar happen 
gaat.'362

Een econom endebat

Van den Brink daartoe uitgedaagd door Romme, betrok ook het kritische 
adres van de hoogleraren economie in zijn verdediging van het wetsont
werp. Allereerst schetste hij de band tussen de gevoerde economische poli
tiek en het wetsontwerp. De economische politiek van de regering was ge
richt op het sluitend maken van de betalingsbalans, waarvoor de industria
lisatie van Nederland een voorwaarde was. Die doelstelling viel niet te be
reiken als de overheid teveel detailbemoeienis behield met het economi-
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sche leven. Een te strakke economische leiding leidde immers tot verstar- 
ringsverschijnselen met als gevolg inefficiëntie en een te hoog kostenni
veau, waardoor de produktie nadelig werd beïnvloed. Uit dien hoofde wen
ste de regering zich te concentreren op een meer algemene leiding, gericht 
op handhaving van het voorzieningenniveau en voorkoming van werk
loosheid. Nederland was het meest gebaat bij een vrije ondernemings
gewijze produktie met het prijsmechanisme als regulator. Van den Brink 
verwierp het verwijt dat hier sprake was van een eenzijdige, op economi
sche doelstellingen gerichte liberale economische politiek. Die politiek be
oogde zowel een redelijk voorzieningenniveau, als voldoende werkgele
genheid te realiseren. Ook de verbetering van de sociale voorzieningen 
stond op het spel omdat die immers een hechte economische ondergrond 
behoefde.

De omvang van de overheidsleiding in de economie viel niet in een 
praktische formule vast te leggen, maar werd gedicteerd door het subsidiari
teitsbeginsel. De taak van de overheid moest doelmatig worden vervuld. De 
regering wenste in dit verband een bedrijfsorganisatie met zelfstandige 
maar niet onafhankelijke organen, opdat in voorkomende gevallen de co- 
ordinatie van het proces van welvaartsverzorging zich in harmonie vanuit 
een centraal punt kon voltrekken. De taken die de bedrijfsorganen kregen 
toebedeeld waren getoetst aan de uitgangspunten van de regeringspolitiek 
en bepaald door de concrete omstandigheden. De regering was echter niet 
van plan de bedrijfsorganen autonoom over hun bevoegdheden te laten be
schikken. Van den Brink kon zich voorstellen dat autonomie ten aanzien 
van de prijsvorming werd verleend, wanneer de belangentegenstellingen 
in het produktschap voldoende concurrentie opleverden, zodat de prijzen 
werden gedrukt. Hij was echter van mening dat 'met het verlenen van ver
ordenende bevoegdheid ten aanzien van de prijzen de uiterste voorzichtig
heid moet worden betracht Voorafgaande goedkeuring op dit gebied zal 
wellicht blijvend vereist zijn. Verijdeling van een goede werking van de 
prijsvorming, waarop de negen hoogleraren in hun adres terecht als het be
langrijkste gevaar wijzen, dient door de Overheid met zorgvuldigheid te 
worden vermeden.'363 De hoogleraren wezen er in hun adres op dat de con
flicten tussen het algemeen belang en het bedrijfsbelang zich niet beperkten 
tot de prijsregelingen, maar bijvoorbeeld ook golden voor de regeling van 
de produktieomvang. Van den Brink erkende de problemen en wilde 
'geenszins de gevaren kleiner voorstellen dan zij zijn; zij zijn stellig aan
wezig; daarvan ben ook ik overtuigd'.364

Van den Brink toonde zich teleurgesteld over het feit dat het hooglera- 
ren-adres zo laat werd ingediend. De openbare discussie over dit wetsont
werp liep al meer dan een jaar. 'In een oplage van bijna 30.000 exemplaren 
is het onder het gehele Nederlandse volk verspreid en eerst nu, terwijl de 
discussies aan de gang zijn, ontvangt de Kamer dit adres, een adres, dat een 
zo belangrijke zijde van het probleem behandelt, nl. de economische con
sequenties van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.'365 Hij constateerde 
dat het adres alleen ondertekend was door hoogleraren verbonden aan de 
Rotterdamse hogeschool en aan de Amsterdamse universiteiten.
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Economisch Statistische Berichten, het blad van het Nederlands Econo
misch Instituut uit Rotterdam dat verbonden was aan de Nederlandse Eco
nomische Hogeschool, constateerde in een reactie dat de minister de be
zwaren van de hoogleraren onderkende, maar dat hij de kritiek niet had 
weerlegd. Blijkbaar zag Van den Brink wel de nadelen van het afstaan van 
zoveel bevoegdheden en wilde de regering een veel gematigder toepassing 
van de verordenende bevoegdheden door de bedrijfsorganen. Het was 
daarom des te merkwaardiger dat de minister de bedrijfsorganen autonomie 
ten aanzien van de prijzen wilde geven, hoewel die bevoegdheid niet uit
drukkelijk in de wet was genoemd. Uit de economische theorievorming 
rond monopolieverschijnselen was bekend dat elke monopolistische com
binatie tot een zekere prijsverhoging leidde, zodat prijsvorming door pro
duktschappen in het nadeel van de consument uitwerkte. Door de verorde
nende bevoegdheid op het gebied van produktie en afzet, werd indirect ech
ter toch een prijsbeleid gevoerd. Voorts was het inconsequent het loonbe- 
leid wel en het prijsbeleid niet door de bedrijfsorganen te laten regelen. Ook 
de taakopdracht op het gebied van mechanisatie en rationalisatie achtte het 
blad zeer bezwaarlijk. 'Men moet voor de technische vooruitgang het ergste 
vrezen, wanneer deze afhankelijk wordt van verordeningen van organen, 
waarin de gevestigde bedrijven overheersen en waarin bovendien de steeds 
voor werkloosheid beduchte arbeiders in belangrijke mate van medezeg
genschap genieten.'366 ESB  kon dan ook 'met geen enkele andere conclusie 
genoegen nemen dan met schrappen van de beslissende economische be
voegdheden uit de opsomming in artikel 93 van het wetsontwerp'.367

Een verkeerslicht voor de w egkruising

Van der Grinten schetste in zijn reactie nog eens de betekenis van het 
wetsontwerp. De bedrijfsorganisatie had een nieuwe maatschappijstructuur 
tot gevolg, waarin publiekrechtelijke bedrijfsorganen waren ingevoegd. De 
bedrijfsorganisatie gaf aan het bedrijfsleven een eigen verantwoordelijk
heid, waardoor de samenwerking tussen de drie partijen en daardoor de 
welvaart werd bevorderd. Een tweede belangrijk aspect vormde de plaatsbe
paling van de factor arbeid in de maatschappij. De nieuwe maatschappelijke 
organen waarin ondernemers en werknemers op basis van gelijkwaardig
heid waren vertegenwoordigd, betekenden de feitelijke erkenning van de 
emancipatie van de werknemer. De werknemer kreeg immers invloed op 
het sociaal-economische leven.

Van der Grinten was verheugd dat de grondslagen voor de PBO door alle 
partijen, behoudens de CPN, werden onderschreven. Hiermee werd im
mers impliciet zowel het 'laissez faire' principe als de klassenstrijd op soci
aal-economisch terrein verworpen. Verschil van mening tussen de partijen 
bleek echter bij de nadere uitwerking. Van der Grinten beperkte zich in zijn 
antwoord overigens tot de praktische politiek, zodat hij zich niet uitsprak 
over het verschil in maatschappijvisie dat aan de opstelling van de partijen 
ten grondslag lag.
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Het belangrijkste verschil betrof de mate van regeringsinvloed op de be
drijfsorganen. Nederhorst en Van der Goes van Naters betoogden dat de re
geringsinvloed te gering was. Nederhorst zag als de meest ideale structuur 
van de bedrijfslichamen een verhouding van eenderde deel regeringsverte
genwoordigers, eenderde deel ondernemers- en eenderde deel werkne
mersvertegenwoordigers. Van der Grinten wees deze indeling van de hand 
met de opmerking, dat het hier primair lichamen van het bedrijfsleven zelf 
betrof. Bovendien werd de regering dan gebonden aan beslissingen van li
chamen, waarin ze deelnam zonder beslissende invloed. De beslissingen op 
sociaal-economisch terrein die voor verantwoordelijkheid van de regering 
kwamen, moest ze zelfstandig kunnen nemen zonder deelname van het 
bedrijfsleven aan die besluitvorming. Van der Grinten koesterde geen prin
cipiële bezwaren tegen de PvdA-optie dat de regering de voorzitter van de 
bedrijfschappen benoemde. 'Laat ik het onomwonden zeggen. Tegen dit sys
teem heb ik op zich zelf geen enkel principieel bezwaar. Met het karakter 
van de lichamen als bedrijfslichamen acht ik het niet in strijd, dat de voor
zitters door de Regering worden benoemd.'368

Van der Grinten vond het voorstel-Nederhorst evenwel minder oppor
tuun omdat de bezwaren groter waren dan de beoogde voordelen. De be
noeming van de voorzitter door de regering gaf geen enkele garantie dat de 
regering kon instemmen met de besluiten van het bestuur. Het was zelfs de 
vraag of de voorzitter zich steeds op het regeringsstandpunt zou stellen. Als 
voornaamste bezwaar voerde hij echter aan, dat het wantrouwen en de te
genzin in ondernemerskringen, ingegeven door de angst voor teveel over
heidsinvloed, er door werd versterkt. Ook in de commissie-Van der Ven be
stond overeenstemming over de benoeming van de voorzitter van het be
drijfschap door het eigen bestuur. Maar het voorstel van die commissie om 
de benoeming van de voorzitter te laten goedkeuren door de minister, 
waarvoor ook Nederhorst gepleit had, wees Van der Grinten af, omdat hij 
'hiervan niet het minste nut verwacht en in ondernemerskringen voor dit 
goedkeuringsrecht niet gevoeld wordt'.369 Hij kon een dergelijke goedkeu
ring behoudens in notoire gevallen, in de praktijk moeilijk weigeren. Een 
sfeer van vertrouwen was nodig bij het bedrijfsleven, ter overbrugging van 
de tegenstelling tussen regering en bedrijfsleven. Dit vertrouwen werd ge
stimuleerd als de overheid een gezonde sociaal-economische politiek 
voerde, waarbij de schappen een adviserende functie hadden. Uit die advi
serende functie vloeide veelvuldig kontakt voort tussen regering en be
drijfsleven, hetgeen ook bevorderlijk was voor het kweken van een ver
trouwensvolle relatie. In die sfeer gedijde de ministeriële waarnemer in de 
schappen, zodat deze niet als pottekijker en als vreemde eend in de bijt zou 
worden beschouwd. Schouten verwachtte van het instituut van regerings- 
waarnemer juist teveel overheidsinvloed, hij sprak zelfs over integratie 
van de regering in het bedrijfsleven. Van der Grinten hield het erop dat de 
waarnemer een ruimere visie bood aan de bedrijfsgenoten, die een gezonde 
opzet van de schappen ten goede kwam.

Van der Grinten wuifde de bedenkingen bij PvdA en VVD weg, dat de 
organen hun bevoegdheden op sociaal-economisch terrein wellicht zouden
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misbruiken voor het bevorderen van de groepsbelangen ten koste van het 
algemeen belang. Vele ondernemers en werknemers hadden in de voorbije 
jaren getoond, dat ze niet enkel hun eigen belangen verdedigden, maar dat 
ze juist op de bres stonden voor het algemeen belang. Van der Grinten 
vond dat er teveel in tegenstellingen werd gedacht, 'de voorstelling van za
ken is min of meer geliefd, dat het algemeen belang een soort van privé 
zaakje is van de Regering, dat zij behartigt onder verantwoordelijkheid aan 
de Staten-Generaal, met een handje vol of enige armen vol ambtenaren en 
dat de overige burgers aan het algemeen belang niet de minste boodschap 
hebben en er uitsluitend op uit zijn zo goed mogelijk voor zich zelf te zor
gen'.370

Misbruik viel vooral te vrezen van de bevoegdheid, prijsregelend op te 
treden. Toepassing van deze bevoegdheid werd in het wetsontwerp in prin
cipe gebonden aan voorafgaande goedkeuring, 'dat is niet als een loze 
phrase bedoeld, maar wel degelijk is bedoeld om in alle gevallen, waarin be
langrijke bevoegdheden op economisch terrein worden gegeven, hiervan 
gebruik te maken en die voorafgaande goedkeuring ook metterdaad te ei
sen. Een seinpaal achter de wissel zal niet geplaatst worden, maar er zal een 
hel verkeerslicht worden geplaatst vóór een wegkruising.'371

De vraag van Van der Goes van Naters of de bedrijfsorganen staatsorga
nen waren, viel volgens Van der Grinten moeilijk eenduidig te beantwoor
den, hetgeen Van der Goes van Naters al voorzien had. De schappen waren 
volgens Van der Grinten geen staatsorganen in de betekenis van vertegen
woordiger van de entiteit der Nederlandse Staat, zoals bijvoorbeeld de rege
ring. Het waren wel organen die in het Nederlandse staatsbestel een plaats 
innamen. Een staatsorgaan was voor Van der Grinten een orgaan dat het al
gemeen belang nastreefde. Wanneer men het schap zag 'als een orgaan, dat 
een bepaald aspect van het algemeen belang nastreeft, dan zou ik zeggen: in 
deze omschrijving van Staatsorgaan zou inderdaad het bedrijfschap als 
Staatsorgaan kunnen worden gequalificeerd, omdat het bedrijfschap en het 
produktschap ten doel hebben een bedrijfsuitoefening ten nutte van het 
Nederlandse volk te bevorderen'.372 Maar een algemene kwalificatie van 
bedrijfschappen als staatsorgaan wees Van der Grinten af, vanwege de ver
keerde interpretatie die aan dit begrip gegeven kon worden.

Van der Grinten achtte in tegenstelling tot Schouten een taakomschrij
ving in het wetsontwerp wel nodig, omdat op deze wijze het kader werd 
aangegeven waarbinnen de lichamen bevoegd waren. Van der Grinten bleef 
van opvatting dat het wetsontwerp de taak van de bedrijfsorganen scherper 
omschreef dan het rapport van de commissie-Van der Ven. Het ging er im
mers niet alleen om de gemeenschappelijke belangen van ondernemers en 
werknemers in een bedrijfstak te behartigen, maar vooral dat dit geschiedde 
in het algemeen belang. Hij wees het argument van Stapelkamp af, dat 
hiermee het vertrouwen van de ondernemers verder werd ondergraven. 
Hij verwachtte een ondermijning van het vertrouwen bij de werknemers, 
als werd teruggekeerd naar de formule van de commissie-Van der Ven. Dit 
gold temeer daar de nu gekozen taakomschrijving krachtig was verdedigd 
in de memorie van antwoord.
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Het wetsontwerp deed geen keuze tussen verticale en horizontale orga
nen, maar plaatste ze naast elkaar. Wanneer er behoefte bestond aan de re
geling van sociale problemen dan lag de nadruk op het bedrijfschap, terwijl 
voor economische problemen het produktschap meer aangewezen leek. De 
actuele economische situatie van 'full-employment' legde als het ware van 
zelf meer de nadruk op het bedrijfschap dan op het produktschap. Op de 
gewetensvraag van Van der Goes van Naters antwoordde Van der Grinten, 
dat dit overigens niet betekende, dat de regering geen wetsontwerpen tot in
stelling van produktschappen zou indienen.

Van der Grinten constateerde met voldoening dat de pariteit van werk
nemers en werkgevers door de Kamer met instemming was begroet. Bij de 
produktschappen was de pariteit niet in het wetsontwerp opgenomen, om
dat de instelling van produktschappen toch steeds bij wet zou geschieden en 
dus de Kamer het laatste woord had. Hij achtte het vastleggen van de pari
teit in de raamwet gevaarlijk, omdat het onduidelijk was hoe het produkt
schap eruit kwam te zien. Zo kon hij zich voorstellen dat een bepaalde be
drijfstak uitsluitend door een werknemer in een produktschap vertegen
woordigd zou worden. In de bedrijfschappen mocht alleen van pariteit 
worden afgeweken, indien daarover overeenstemming bestond met een 
voldoende representatieve vertegenwoordiging van ondernemers en werk
nemers. Voorstellen om in de wet alleen een uitzondering te maken als in 
een bedrijfstak het aantal zelfstandige beoefenaren tweederde of meer van 
het totaal aantal bedrijfsgenoten uitmaakte, wees hij af. Hij vertrouwde 
erop dat zowel werknemers als werkgevers in concrete situaties een redelijk 
standpunt zouden innemen.

In strijd met de Grondwet?

Schouten in de aanval

Het grote discussiepunt betrof de wijze van instellen van de bedrijfschap
pen.373 Schouten memoreerde in zijn eerste termijn, dat de geldende opvat
ting tot en met de memorie van toelichting was, dat de schappen bij wet 
moesten worden ingesteld. Eerst in de memorie van antwoord kwam de re
gering met een ingrijpende wijziging die instelling bij amvb mogelijk 
maakte. Hij verweet de regering dat ze weliswaar strijd met de Grondwet 
ontkende, maar dat een afdoende argumentatie ontbrak. Schouten verde
digde furieus dat deze instellingswijze strijdig was met de Grondwet, daar 
art 152 van de Grondwet nadrukkelijk vermeldde 'de wet .... kan instel
len’.374 Hij verwees ter adstructie naar het debat bij de totstandkoming van 
art 152 van de Grondwet. C.M.J.F. Goseling, destijds fractievoorzitter van de 
RKSP, had het standpunt verdedigd dat de bedoelde organen uitsluitend bij 
wet mochten worden ingesteld.375 Hij vond het standpunt van Van der 
Grinten des te merkwaardiger, daar deze in een ontwerp voor een economi
sche organisatie van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid en Handel uit 1945, nog van opvatting was, dat de Grondwet al
leen instelling bij wet toeliet.376 Schouten beriep zich op een artikel van
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W.F. de Gaay Fortman in het Sociaal Maandblad.377 De Gaay Fortman kriti
seerde in dat artikel de voorgestelde instellingsprocedure. Hij erkende wel 
het zakelijke gelijk van de regering dat de instelling van de bedrijfschappen 
de nodige soepelheid vereiste. Ook Veraart had de instelling bij amvb op 
zakelijke gronden verdedigd.378

Hoezeer de regering en Veraart zakelijk het gelijk aan hun kant mochten 
hebben, ze beantwoordden volgens De Gaay Fortman met in zijn spoor 
Schouten, niet de vraag of hier geen strijdigheid met de Grondwet optrad. 
Naar zijn opvatting kon artikel 152 van de Grondwet niet anders worden 
uitgelegd dan dat instelling door de wet imperatief werd voorgeschreven.

Naast de staatsrechtelijke bezwaren noopten volgens Schouten ook be
ginselen van behoorlijk bestuur tot instelling bij wet. De regering had zelf 
vastgesteld dat de instelling van de bedrijfsorganisatie een principiële ver
andering van de maatschappelijke organisatie en structuur tot gevolg had. 
Schouten trok hieruit de conclusie, dat alleen al om die reden indringend 
overleg tussen regering en parlement geboden was. Zijn principiële stand
punt werd niet beïnvloed door het argument van de regering dat een ver
hoogde werkdruk voor departement en parlement het gevolg zou zijn. 
Zelfs als hierdoor vertraging optrad, 'zou ik toch tegenover haar moeten 
volhouden: gij zijt, met ons, verplicht u te houden aan de Grondwet en gij 
zijt tevens verplicht nauwlettend toe te zien op inachtneming van wat een 
behoorlijk Regeringsbeleid met zich brengt ten aanzien van het overleg ple
gen met de Volksvertegenwoordiging.'379 Ook Schmal uitte twijfels over de 
toelaatbaarheid van de voorgestelde instellingsprocedure. Hij vroeg zich af 
of de instelling via amvb de zaak niet te veel onttrok aan de rechtstreekse 
invloed van het parlement.380 Het standpunt van Schouten vond tevens 
instemming bij Wagenaar. Hij constateerde dat de rechtsteeks door het 
Nederlandse volk gekozen lichamen geen invloed kregen op de inrichting 
en besluiten van deze schappen. 'Onze fractie heeft een andere opvatting 
over democratie en verlangt dan ook, dat alle schappen bij de wet worden 
ingesteld, zulks in overeenstemming met de bepalingen van artikel 152 van 
de Grondwet.'381

Romme strooit zout in de wonden

Romme hield Schouten voor dat de staat in de ARP-visie altijd teveel 
macht had in het economische leven. Alleen bij de instelling van be
drijfschappen wenste Schouten de overheid meer en het bedrijfsleven 
minder invloed te geven. 'Hij heeft tegen het gewijzigde wetsontwerp op 
dit punt, ik mag wel zeggen: getoornd, zowel uit overwegingen, ontleend 
aan de Grondwet als uit overwegingen, gelegen op het gebied van het poli
tieke beleid.'382 Hij confronteerde Schouten met de verdeeldheid in protes
tants-christelijke kring, door hem te wijzen op een adres van het CNV aan 
het parlement. Deze vakcentrale noemde daarin de instelling van be
drijfschappen bij amvb juist een verbetering.383

Het CNV maakte met dit adres duidelijk dat het anders dacht over de 
PBO dan de ARP. De ARP had zich voor de Tweede Wereldoorlog een
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voorstander getoond van een bedrijfsorganisatie die vanuit het bedrijfsle
ven zelf opbloeide en zich beperkte tot sociale kwesties. Volgens haar 
Program van Actie van 1946 kregen de werknemers wel inspraak in eco
nomische kwesties, maar bleef de medezeggenschap beperkt tot sociale on
derwerpen.384 Het CNV daarentegen wenste in zijn urgentie-program van 
1946 verordenende bevoegdheid voor de bedrijfsorganisatie, terwijl de be
drijfsorganen paritair moesten worden samengesteld. De werknemers zou
den ook medezeggenschap over economische kwesties moeten krijgen. 
Voorts vond het CNV overheidsleiding aan het economische leven in be
paalde omstandigheden gewenst.385 Onder druk van het CNV stelde de ARP 
haar program van actie voor de verkiezingen van 1948 bij. De bedrijfs
organen kregen onder bepaalde voorwaarden de bevoegdheid verordenin
gen te maken, terwijl in principe een paritaire vertegenwoordiging in de 
bedrijfsorganen werd geaccepteerd. Het CNV bleef echter ontevreden omdat 
het de concessies als ontoereikend beschouwde.386

Ook De Gaay Fortman had zijn aanval op het wetsontwerp uitsluitend op 
staatsrechtelijke gronden gebaseerd, daar hij de beleidsoverwegingen van de 
regering ten gunste van instelling bij amvb, als sterk getypeerd had.387

Romme trok de conclusie dat het de hoogste tijd werd voor de PBO, om
dat Nederland verstrikt dreigde te geraken in overheidsbemoeienis. Dat ge
vaar dreigde, wanneer het wetsontwerp zich niet beperkte tot de raamwet, 
maar als de wetgever zich ook bemoeide 'met de instelling, en dus met de 
samenstelling en inrichting, van elk bedrijfschap en elk hoofdbedrijf
schap'.388

Nederhorst voerde geen principiële bezwaren aan tegen instelling via 
amvb. Hij was er zich terdege van bewust dat hiermee grote bevoegdheden 
aan de regering werden gegeven. Hij wenste dan ook een zo effectief moge
lijke controle van het parlement op de totstandkoming van de bedrijf
schappen. Een nuttig middel daartoe achtte hij een periodiek overleg tussen 
regering en parlement over de oprichting van bedrijfschappen bij amvb, 
met vermelding van de ontvangen adviezen.389

Levenskrachtige kuikens of gekookte eieren

Oud ging in zijn bijdrage dieper in op het delegatie vraagstuk en kwam met 
een vernuftige nieuwigheid. Het was algemeen bekend dat Oud een ruim 
delegatiebegrip hanteerde.390 In zijn visie was geen delegatie toegestaan 
wanneer de Grondwet de regeling van een bepaalde materie aan de wet
gever opdroeg. Het eerste lid van art. 152 had betrekking op de instelling 
van de lichamen voor beroep en bedrijf. Hier was derhalve sprake van for
mele wetgeving, die niet kon worden gedelegeerd. Het materiële aspect van 
de bij wet ingestelde organen werd geregeld in het tweede lid van art. 152: 
De samenstelling, inrichting en de bevoegdheden van deze lichamen wor
den door de wet geregeld. De wetgever had hier wèl de vrijheid om te kie
zen tussen wetgeving of regeling bij amvb. Oud oordeelde 'dat hier delega
tie grondwettelijk niet geoorloofd is en dat de conclusie dus moet zijn, dat
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het Regeringsontwerp op dit punt op zeer gespannen voet staat met de 
Grondwet'.391

Oud had ook overwegende beleidsmatige bezwaren tegen instelling bij 
amvb. De regering kon haar gang gaan zonder tussenkomst van de Staten- 
Generaal, als een representatieve vertegenwoordiging van werkgevers en 
werknemers met instelling instemde. Maar die representatieve vertegen
woordiging was geen objectief criterium. 'Het is van zeer groot belang wie 
het hanteert. Ik zou haast zeggen: of het artikel gehanteerd wordt door de 
heer Nederhorst of door de heer Van den Brink, dat kan een heel groot ver
schil maken en daarin moeten de Staten-Generaal hun woord kunnen 
meespreken.'392 Het bedrijfsleven mocht geen bedrijfschap opgedrongen 
krijgen wanneer het er nog niet rijp voor was. Hij wenste een meer geleide
lijke ontwikkeling, die een levensvatbare PBO mogelijk maakte. Oud ver
wees daartoe naar Kuyper, die bij de behandeling van de wet op de Kamers 
van Arbeid in 1896, een vergelijking maakte met het ontwikkelingsproces 
in een broedmachine om kippeëieren uit te broeden. Hierbij moest een aan
tal vereisten in acht worden genomen. Stoorde iemand zich hier niet aan 
en ging hij voortvarender te werk 'dan zal echter het gevolg zijn, dat ik na 
enige dagen beschik over levenskrachtige kuikens en dat de ander beschikt 
over gekookte eieren'.393

Van der Grinten kapittelt Schouten

Van der Grinten verweet Oud kunstgrepen toe te passen in zijn uitleg van 
het begrip delegatie. Een exacte grens tussen formele en materiële wetgeving 
viel niet te trekken. Het betrof hier een regeling die burgers bond 'en dan 
komt het mij voor, dat de instelling van een dergelijk lichaam, dat ver
ordenende bevoegdheden heeft, waaraan een kring van burgers zich heeft te 
onderwerpen, wel degelijk wetgeving in materiële zin is'.394

Van der Grinten betoogde dat in het staatsrecht de teleologische interpre
tatie steeds meer opgang maakte. Volgens deze opvatting moest niet zo zeer 
gelet worden op de bedoeling van de wetgever bij de instelling van een be
paalde wet, maar met name op de bedoeling en de zin van het betreffende 
artikel in het bestaande maatschappelijke bestel. De bedrijfsorganisatie kon 
nu veel beter worden bezien dan het geval was in 1937, bij de Grondwets
herziening. 'Deze wet doet heel wat aan deze instelling; zij bepaalt vol
komen het kader van deze instelling en dat is m.i. voldoende om aan de 
grondwettelijke vereisten te voldoen.'395 Er waren in het staatsrecht 
verschillende voorbeelden dat er in de Grondwet stond 'de wet', maar dat 
de regelgeving toch op een andere wijze geschiedde. Hij verwees daartoe 
naar art. 165 van de Grondwet, dat bepaalde dat het binnentreden in een 
woning tegen de wil van de bewoner alleen geoorloofd was in gevallen, bij 
de wet bepaald. Maar bij de wet van 1853 (bedoeld is de Gemeentewet van 29 
juni 1851 met name art. 153 JC ) werd bepaald, dat de gemeenteraad gevallen 
kon aan wijzen, waarin het binnentreden in een woning tegen de wil van de 
bewoner geoorloofd was. Uit dit voorbeeld bleek dat 'de wet' ook kon zijn 
'krachtens de wet'. Hij nam de beeldspraak van Oud over. Als de instelling
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van bedrijfschappen bij algemene maatregel van bestuur geschiedde, dan 
deed de regering dat 'als kloek; dan behoeven wij niet bang te zijn, dat wij 
hard gekookte eieren krijgen. Wanneer het gebeurt met de Staten-Generaal, 
dan gebeurt het met een broedmachine en dan krijgen wij misschien wel 
hard gekookte eieren'.396

Van der Grinten kapittelde Schouten die hem had verweten dat hij zich 
in een rapport van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel voorstan
der had getoond van instelling bij wet. Schouten had gebruik gemaakt van 
een artikel van De Gaay Fortman. Van der Grinten stelde dat hij nooit be
toogd had, 'dat die regeling in strijd is met de Grondwet. Het is altijd een 
gevaar, te citeren uit andere schrijvers en niet de bron zelf na te gaan.'397 
Van der Grinten had aan dat rapport enkel een bijdrage geleverd over de in
stelling van de sociale bedrijfsorganisatie.398 In een toelichting op het ont
werp van wet voor de sociale organisatie gaf hij als zijn mening: 'Gezien 
het feit, dat omtrent deze materie nog weinig ervaring bestaat en het be
drijfsleven voortdurend in ontwikkeling is, verdient het aanbeveling de in
stelling en opheffing van de bedrijfschappen bij algemene maatregel van 
bestuur te doen geschieden.'399

In tweede termijn probeerde Romme Schouten alsnog over te halen in te 
stemmen met het wetsontwerp. Romme had Schouten zo verstaan, dat 
deze controle wilde van de Staten-Generaal voordat de instelling een feit 
werd. Romme stelde nu als tegemoetkoming voor, de inwerkingtreding 
van het bedrijfschap eerst te laten plaatsvinden één è twee maanden na pu- 
blikatie in de Staatscourant.40° De Staten-Generaal kregen zo enige tijd om te 
overwegen of ze van hun controlerende bevoegdheid gebruik wilden 
maken. Van der Grinten voegde daar in tweede termijn aan toe, het zeer toe 
te juichen als de ontstane impasse door de suggestie van Romme werd 
doorbroken.401 Dat gebeurde evenwel niet.

Het amendementenfestival

T a a k o m sch rijv in g

Op het wetsontwerp werden maar liefst 68 amendementen ingediend, waar
bij eerst bij de artikelgewijze behandeling de verschillen van mening zich 
toespitsten.

Schouten, Schmal en Korthals poogden via amendering de taakom
schrijving van de commissie-Van der Ven, ten aanzien van de SER (art. 2) 
en de bedrijf- en produktschappen (art. 71) weer in de wet terug te bren
gen.402

In de redactie van de commissie-Van der Ven stond het gemeenschappe
lijk belang van bedrijven voorop met inachtneming van het algemeen be
lang. Schouten voerde aan dat deze redactie het bedrijfsbelang en het alge
meen belang in de juiste verhouding plaatste. De belangen waren dan im
mers nevengeschikt, terwijl in het regeringsvoorstel van onderschikking 
van het bedrijfsbelang aan het algemeen belang sprake kon zijn. Bovendien 
bestond over de redactie van de commissie-Van der Ven overeenstemming
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tussen werkgevers en werknemers, hetgeen niet het geval was bij de redac
tie van de regering.

Romme stond enigszins onverschillig tegenover dit strijdpunt omdat hij 
geen principieel verschil zag. Ch.J.I.M. Welter vond het merkwaardig dat de 
regering zorgvuldig vermeed, de zijns inziens principiële verandering in de 
doelstelling te motiveren, waardoor het vermoeden bestond dat de regering 
verdergaande bedoelingen had. Welter uitte grote bezwaren tegen het rege
ringsvoorstel. 'Het Regeringsontwerp wil in wezen een maatschappelijke 
revolutie, een revolutie, die Nederland als eenling in de wereld zal propa
geren en waarvoor Nederland als proeftuin moet dienen.'403 Voor Van der 
Grinten was de voorgestelde redactie scherper en bracht deze tot uitdruk
king 'dat het niet alleen gaat om de belangen van de ondernemingen als 
particuliere eenheden, maar dat het ook gaat om een richtige taakvervul
ling in het belang van het Nederlandse volk'.404 Van der Grinten over
tuigde de meerderheid van de Kamer en het amendement-Schouten werd 
met 59 tegen 27 stemmen verworpen (ARP, CHU, VVD, SGP en Welter 
stemden voor).405

Nederhorst diende een amendement in om preventieve controle te laten 
uitoefenen door de minister, de SER gehoord, op de uit te vaardigen veror
deningen van de organen.406 Dat ging de regering en de overige partijen te 
ver.407 In de derde nota van wijziging kwam de regering de PvdA met in
stemming van de overige partijen alsnog tegemoet. De voorafgaande goed
keuring werd regel, doch een afwijking bleef mogelijk bij instellingswet of 
-besluit.408

Pariteit in bestuur produktschap

Suurhoff en Wagenaar dienden allebei een amendement in met als 
strekking om ook het bestuur van de produktschappen paritair samen te 
stellen.409

De CPN had weliswaar principiële bezwaren tegen het wetsontwerp, 
maar wilde toch een verbetering aanbrengen ten gunste van de werkne
mersorganisaties. Suurhoff haalde fel uit naar Wagenaar, die de wet op de 
PBO getypeerd had als een knevel wet en een poging tot camouflage van de 
klassentegenstellingen. Suurhoff vroeg zich af waarom Wagenaar dit 
amendement indiende, omdat een paritaire samenstelling in de schappen 
de kneveling volkomen maakte.

Koersen sprak zich evenals Stapelkamp uit voor het amendement- 
Suurhoff dat ook door de regering als technisch juister dan het amende- 
ment-Wagenaar werd aangemerkt. Koersen drong er bij de regering op aan 
het pariteitsbeginsel dat het hele wetsontwerp kenmerkte, ook voor de pro
duktschappen te laten gelden.

Van der Grinten herhaalde dat het hier niet een kwestie van beginsel 
maar van opportuniteit betrof. De produktschappen werden samengesteld 
uit een groot aantal bedrijfstakken. Het functioneren van een dergelijk pro
duktschap werd bevorderd, wanneer in het bestuur de verschillende belan
gen naar evenredigheid vertegenwoordigd waren. De werknemersvertegen-
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woordiging liep niet parallel met de bedrijfstakken, omdat er bedrijfs-takken 
waren waarin de werknemer een volkomen ondergeschikte plaats innam. 
Hij achtte het dan ook ondoelmatig om een paritaire samenstelling op 
voorhand in de wet vast te leggen. De regering meende derhalve dat ze dit 
amendement ernstig moest ontraden.410

Suurhoff wees deze argumentatie als ondeugdelijk van de hand. 'Ik be
grijp niet, waarom niet een bedrijfschap, dat vertegenwoordigd moet zijn in 
het bestuur van het productschap, onder bepaalde omstandigheden door 
een werknemersvertegenwoordiger kan worden vertegenwoordigd.'411 Hij 
achtte de argumentatie van de staatssecretaris daarmee vervallen.

Gortzak laakte de opstelling van de diverse partijen die zonder enige mo
tivering het amendement-Suurhoff verkozen boven het amendement- 
Wagenaar. Gortzak meende dat het niet zozeer ging om de technische kwa
liteit van het amendement, 'maar veel meer om degene, die het amende
ment indient. En dan, Mijnheer de Voorzitter, was het toch voor de heer 
Suurhoff eenvoudiger geweest om te zeggen: wij leden van de Partij van de 
Arbeid, stemmen niet vóór een amendement van de communisten, al 
moge het nog zo goed zijn.'412 Het mocht niet baten: het amendement- 
Wagenaar werd verworpen en het amendement-Suurhoff aangenomen, al
lebei zonder hoofdelijke stemming. Tegen de wil van Van der Grinten kre
gen de werknemersorganisaties in de produktschappen evenveel vertegen
woordigers als de werkgevers.

Kwade drom en van N ederhorst

Nederhorst achtte de overheidsinvloed op de bedrijfschappen een zwak 
punt in het wetsontwerp. De bedrijfschappen kregen belangrijke taken te 
vervullen waarmee ook het algemeen belang was gemoeid. Nederhorst was 
met de hoogleraren economie van mening dat in de huidige opzet het ge
vaar van monopolievorming niet denkbeeldig was. Hij gaf zelf de voorkeur 
aan een benoeming van de voorzitter door de Kroon, zoals dat ook bij het 
produktschap geschiedde. Hij had echter de hoop opgegeven de Kamer van 
de juistheid van dit standpunt te kunnen overtuigen. Hij hoopte dat de 
staatssecretaris zich kon vinden in de toekenning van de bevoegdheid aan 
te Kroon om al dan niet goedkeuring te verlenen aan de benoeming van de 
voorgedragen voorzitter van het bedrijfschap. Zijn amendement dat mede 
was ondertekend door de KVP, kwam in dit opzicht overeen met het rap
port van de commissie-Van der Ven.413 De koninklijke goedkeuring van de 
voorgedragen voorzitter maakte de bedrijfschappen meer bewust dat ze ook 
het algemeen belang moesten behartigen. Er ging derhalve een zekere pre
ventieve werking van uit.

Korthals verwierp dit amendement, omdat het van gebrek aan vertrou
wen getuigde: 'Nu creëer ik een organisatie; ik geef haar uitgebreide be
voegdheden, maar ik vertrouw dat eigenlijk aan die organisatie zo weinig 
toe, dat ik er nog iemand bijzet, die het rechttrekt.'414 Het standpunt van de 
VVD was dat het bedrijfsleven die bevoegdheden kreeg waarvoor het rijp 
was, zodat de voogdij van de overheid niet nodig was.
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Stapelkamp vond dat de geringe overheidsinvloed juist de kracht was 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Te grote overheidsinvloed 
plaatste de bedrijfsorganisatie onder curatele, waardoor deze nooit kon uit
groeien tot een ideale bedrijfsorganisatie. Hij betwijfelde de betekenis van 
het amendement, omdat hij niet inzag hoe de minister een voorzitter kon 
weigeren, die eenstemmig door werkgevers en werknemers was voorgedra
gen.

Ook Romme bagatelliseerde het belang van het amendement, dat hij 
overigens zelf mede ondertekend had. De goedkeuring van de Kroon kon 
alleen bij strijdigheid met de wet of met het algemeen belang worden ont
houden. Strijdigheid met de wet deed zich bij een dergelijke benoeming 
nauwelijks voor, terwijl het onthouden van goedkeuring door de Kroon bij 
strijdigheid met het algemeen belang, nuttig kon zijn. Dat het bedrijfschap 
door aanvaarding van dit amendement onder curatele werd gesteld, achtte 
hij buiten elke proportie. 'Ik heb met begrijpelijk genoegen gehoord, dat de 
heer Nederhorst denkt met de aanneming van dit amendement bevrijd te 
worden van kwade dromen, die hem zouden blijven kwellen, wanneer dit 
amendement niet zou worden aangenomen.’415 Wanneer die dromen wer
den verjaagd door een goedkeuringsrecht van de Kroon op voordracht van 
het bestuur, 'ben ik bijna geneigd te zeggen, dat het op Christenplicht gaat 
gelijken daaraan mede te werken'.416

Van der Grinten sloot zich hierbij aan. Hij achtte de zaak niet belangrijk, 
daar de Kroon de goedkeuring behoudens in notoire gevallen, niet kon 
weigeren. De persoon van de beoogde voorzitter werd anders door de rege
ring in diskrediet gebracht. Het amendement werd met 55 tegen 30 stem
men aanvaard (tegen stemden VVD, ARP, CHU, SGP en Welter).417

Nederhorst stelde in een ander amendement voor, dat de regering in 
plaats van bevoegd, verplicht werd zich door een afgezant met een advise
rende stem te laten vertegenwoordigen in de schappen.418 Hoewel Van der 
Grinten zich verweerde tegen dit ook door de KVP ondertekende amende
ment, met de opmerking dat een dergelijk voorschrift strijdig was met de 
grondgedachte van het wetsontwerp, werd het amendement aanvaard.419

Schouten hardnekkig in verzet

De voorgestelde instellingsprocedure bleek bij de behandeling van artikel 67 
nog steeds een steen des aanstoots. ARP, CHU, VVD, SGP, CPN en Welter 
drongen aan op instelling van alle bedrijfslichamen bij wet. Schouten wees 
de handreiking van Romme af om de uitvoering van de instelling eerst 
twee maanden na publikatie in de Staatscourant van kracht te laten worden. 
De regering behield immers alle vrijheid als de Kamer tot een inter
pellatiedebat zou besluiten en in meerderheid een instellings-amvb zou 
afkeuren. Hij achtte de tegemoetkoming te beperkt. Ook de teleologische 
interpretatie van de Grondwet mocht er zijns inziens niet toe leiden, dat 
men aan een Grondwetsartikel een andere strekking gaf, dan in het artikel 
was opgenomen. Hij betwijfelde of de teleologische school veel waarde 
toekende aan de Grondwet of aan de wet 'omdat men a posteriori dezelfde
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beschouwingen, welke met betrekking tot Grondwetsartikelen worden ge
huldigd, nog in sterkere mate voor wetsartikelen kan laten gelden'.420

Schouten deed een beroep op de regering zijn fractie niet in gewetens
nood te brengen. Hij vroeg zich af hoe zijn fractie voor dit ontwerp kon 
stemmen, als zij strijdigheid met de Grondwet constateerde. 'De Regering 
voorkome zulk een moeilijke beslissing; de Regering voorkome die op 
grond van het beleid, dat zij heeft te voeren op de grondslag van de Grond
wet en van goede verhoudingen tussen Regering en Volksvertegenwoor
diging.'421 De aangevoerde beleidsargumenten overtuigden Schouten 
allerminst. Hij bleef van mening dat de Staten-Generaal moesten kunnen 
meespreken over de instelling, gelet op het grote belang dat in het geding 
was. Schmal sloot zich in grote lijnen bij het betoog van Schouten aan.

Romme verdedigde de opvatting dat de instelling van een bedrijfsli
chaam als bedoeld in art. 152 van de Grondwet wel wetgeving betrof in ma
teriële zin. Hij bestreed daarmee impliciet de scheiding die Oud aanbracht 
tussen de instelling enerzijds en de samenstelling en bevoegdheden van 
deze lichamen anderzijds. Het ging er enerzijds om, de grondwettelijke be
zwaren te ondervangen, die hij overigens niet deelde en anderzijds om een 
goede opbouw van de bedrijfsorganisaties, die hij bedreigd zag door instel
ling bij wet. Voor die keuze gesteld wenste hij de grondwettelijke bezwaren 
niet te laten prevaleren en gaf hij voorrang 'aan datgene, wat ik zie als een 
noodzakelijk element om tot een goede opbouw van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie te geraken, terwijl die publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie op haar beurt, naar mijn gevoelen, een noodzakelijk element is voor 
de economische en sociale welvaart van ons land'.422

Oud bleef strijdigheid met de Grondwet zien. In art. 152 van de Grondwet 
betrof het niet de regeling, maar de instelling zelf die aan de wetgever was 
opgedragen. Wanneer men het instellen delegeerde gaf het parlement zijn 
wetgevende bevoegdheid volledig uit handen. De wetgever regelde dan 
zelfs de hoofdzaken niet meer.

In zijn reactie bleef Van der Grinten van opvatting dat er van strijdigheid 
met de Grondwet geen sprake was. Hij ontkende dat wanneer de Grondwet 
verwees naar een wet, er dan ook noodzakelijkerwijs een wet moest ko
men. Hij vermocht niet in te zien waarom delegatie niet mocht gelden voor 
de instelling van schappen. Maar hij gaf wel toe dat er verschil van mening 
kon bestaan over de grondwettigheid. Bij een dergelijk verschil van mening 
bepaalde de wetgever echter zelf in hoeverre er van strijdigheid sprake was. 
Als de meerderheid van de Kamer nu geen ongrondwettigheid aanwezig 
achtte, handelden ook die kamerleden die wel strijdigheid met de Grondwet 
zagen, niet meer in strijd met de Grondwet, wanneer ze hun steun aan het 
wetsontwerp gaven.

Schouten reageerde furieus op het betoog van Van der Grinten. Het oor
deel van de regering en de Kamer ten aanzien van de grondwettigheid dis- 
culpeerde individuele kamerleden absoluut niet. 'Ik heb hier nog nooit, en 
zeker niet van de Regeringstafel, een dergelijke stelling horen verdedigen! 
De Regering moet hier veel sterker dan ieder ander gevoelen, waarom het
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gaat.'423 Ze was immers aanvankelijk ook van opvatting dat de instelling bij 
wet behoorde te geschieden.

Van der Grinten verweet op zijn beurt Schouten de zaken in een ver
keerd daglicht te plaatsen. Zijn benadering maakte het de regering onmoge
lijk met een wetsvoorstel te komen, wanneer een individueel kamerlid 
hierin strijdigheid met de Grondwet zag. 'Dat is een voorstelling van zaken, 
die ik absoluut niet kan onderschrijven en waardoor men in dit debat een 
volkomen onjuist element legt.'424 De uitslag van de stemming over het 
amendement-Schouten was voorspelbaar: het werd verworpen met alleen 
de stemmen van ARP, CHU, VVD, CPN, SGP en Welter voor (32 tegen 51 
stemmen).425

Ook de amendementen-Nederhorst die beoogden om de instelling van 
een bedrijfschap alleen te binden aan de goedkeuring van de SER en niet 
aan die van de belanghebbenden, werden verworpen.426 Nederhorst be
toogde dat de goedkeuring van de SER voldoende was. De direct belangheb
benden bepaalden hun stemgedrag op tal van nevenzaken, hetgeen de in
stelling van een bedrijfschap kon vertragen of zelfs verhinderen.

Romme vreesde dat het amendement de poort opende voor wilsopleg- 
ging aan het bedrijfsleven door de uitvoerende macht. Van der Grinten 
stelde dat de delegatie niet verder mocht gaan dan zoals vastgelegd in art. 67, 
waarbij de bevoegdheid van de Kroon tot instelling werd gebonden aan in
stemming van zowel de SER als de betreffende bedrijfstak.

N egatieve reacties

Uiteindelijk brak het moment van de finale stemming aan. In een stem
verklaring memoreerde Van der Goes van Naters zijn ernstige bezwaren 
tegen het wetsvoorstel, welke slechts deels door de behandeling waren weg
genomen. Een aantal aanpassingen deden hem besluiten toch voor het 
wetsontwerp te stemmen. Er kwamen produktschappen tot stand en de 
aanwijzing van een regeringsvertegenwoordiger was imperatief voorge
schreven. Bovendien werd de benoeming van de voorzitter van de be
drijfschappen aan de goedkeuring van de regering onderworpen en behoef
den de verordeningen van de bedrijfschappen in de regel ministeriële 
goedkeuring.427

VVD, ARP, CHU, SGP en Welter bleven bij hun grondwettelijke bezwa
ren en stemden tegen. Het wetsontwerp werd met 55 tegen 35 stemmen 
aangenomen.428 Opvallend was dat H. Kikkert (CHU), hoofdbestuurder van 
de Nederlandsche Christelijke Landarbeiders Bond, vóór stemde en dat A. 
Stapelkamp oud-voorzitter van het CNV, zich aan de stemming onttrok.

De reactie uit liberale werkgeverskring op de aanvaarding was negatief. In 
een adres aan de Eerste Kamer constateerden het Verbond van Neder
landsche Werkgevers en het CSWV, dat met hun bezwaren geen rekening 
was gehouden. Het wetsontwerp was dan ook voor het overgrote deel van 
de aangesloten ondernemers onacceptabel.429 De Hoofdgroep Handel drukte 
zich in een adres aan de Eerste Kamer gelijkluidend uit.430 Dat vond D e  
In d u strie , Orgaan van de Hoofdgroep Industrie, teleurstellend in het licht
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van de omvangrijke werkzaamheden van de commissie-Van der Ven, de 
vele adressen aan het parlement en de ontelbare krante- en tijd
schriftartikelen. Daarbij kwam dat de kernvraag, namelijk wat de taak van 
die organen werd en hoe die paste in de gevoerde economische politiek, 
volgens D e Industrie onbeantwoord was gebleven. 'Dit is de kernvraag, 
waarvan de oplossing zal beslissen over de toekomst van de nieuwe licha
men.'431 Het blad De Katholieke Werkgever reageerde gematigd positief. Het 
bleek niet erg gecharmeerd van de aanvaarde PvdA-amendementen, die de 
overheidsinvloed in de schappen vergroot hadden en de werknemers 
pariteit met de werkgevers hadden gegeven.432

Het Vrije Volk stelde vast dat de geestdrift voor de PBO in ondernemers- 
kring tot beneden nul was gezonken. Het wetsontwerp was in de loop der 
tijd aangepast aan de wensen van het bedrijfsleven, hetgeen betekende dat 
de staatsinvloed naar de achtergrond was gedrongen.433 Het wetsontwerp 
dreigde voor de socialisten onverteerbaar te worden.434 Het partijblad Paraat 
mat vervolgens het succes van de PvdA-amendering breed uit. Een aantal 
belangrijke amendementen van Nederhorst en Suurhoff, ter versterking 
van de overheidsinvloed en het verschaffen van pariteit van werkgevers- 
en werknemersvertegenwoordigers in de besturen van de produktschap
pen, waren met steun van de KVP-fractie aangenomen. Het blad loofde het 
gelijkgerichte optreden van KVP en PvdA in dit debat. Het uiteindelijke re
sultaat was niet slecht, hetgeen nog geaccentueerd werd door de afwijzende

reactie van ARP, CHU, VVD en CPN. 
'Waarbij het bezwaar tegen de instel
lingsprocedure gebruikt werd als de 
bekende stok voor de hond, maar waar
bij ook nog wel andere motieven ge
golden hebben.'435

Romme toonde zich in De Volks
krant ingenomen met de beslissing van 
de Tweede Kamer, om de instelling van 
het bedrijfschap mogelijk te maken via 
amvb.436 Hij betreurde het wel dat de 
grondwettelijke bezwaren tegen de in
stelling van de bedrijfschappen de stem
ming hadden vertroebeld. Hij ver
wachtte dat op den duur alle tegenstan
ders behoudens de CPN 'juist de bepa
ling, waaraan zij zich gestoten hebben, 
een zegen zullen gaan vinden. Want 
het is vooral deze bepaling, die de poli
tiek zover mogelijk terugdringt uit de 
organisatorische opbouw van het be
drijfsleven.'437

De Nieuwe Courant constateerde bit
ter dat aanvaarding van het amen— 
dement-Schouten de PBO niet had ge-
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schaad, terwijl de verwerping wel eenderde deel van de Kamer tegen de 
borst had gestuit. Het gezag van de PBO werd zo al op voorhand onder- 
mijnd. De krant vroeg zich af waarom het kabinet niet aan de wensen van 
de regeringspartijen VVD en CHU tegemoet kwam. Het kabinet ver
vreemdde zich van de Kamer, waardoor enige ministers in een moeilijk 
parket werden gebracht. 'Zweeg de PvdA wellicht, omdat haar zulks wel
kom was?'438 De N R C  had haar hoop gevestigd op het staatsrechtelijke 
geweten van de Eerste Kamer ten aanzien van het instellen bij amvb.439

Het Algem een Dagblad kwam de hardnekkigheid van het kabinet en van 
Van der Grinten in het bijzonder, onbegrijpelijk voor. Zo werd dit ontwerp 
dat vooral voor Romme een motief vormde voor basisverbreding, slechts 
gesteund door de PvdA en KVP. 'Dat deze min of meer pijnlijke historie 
het reeds niet meer zo heel erg grote enthousiasme voor dit kabinet in de 
kringen van de VVD en de CHU zal hebben versterkt, zal bovendien wel 
niemand durven beweren.'440

Trouzv signaleerde een verdere ondermijning van de Grondwet door de 
afwijzing van het amendement-Schouten. Men hield met principiële be
zwaren geen rekening in weerwil van het streven naar een zo groot moge
lijke meerderheid.441

Het CNV toonde zich in een reactie in D e Gids getiteld 'Instelling bij de 
wet. Moest dit nu zo?', bitter teleurgesteld in de opstelling van de ARP en 
CHU-fracties.442 De vakcentrale vermoedde dat naast de staatsrechtelijke be
zwaren ook andere motieven in het spel waren.
Het blad memoreerde de oppositie tegen de PBO die met name in AR- 
kringen de voorbije jaren was gevoerd. Het AR-rapport over de bedrijfs
organisatie had zich zeer aarzelend uitgesproken over de PBO, mede als 
gevolg van kritiek uit christelijke werkgeverskring. Het blad vroeg zich af of 
er geen andere weg was geweest. 'Had men met handhaving van zijn be
zwaren tegen de instellingsprocedure, toen alle verzet nutteloos bleek, niet 
kunnen vóór stemmen, te meer daar de juistheid van het bezwaar op zijn 
minst genomen dubieus was?'443 Suurhoff constateerde in De Vakbeweging 
naar aanleiding van de tegenstelling tussen het CNV en de fracties van ARP 
en CHU, dat de confessionele grondslag blijkbaar geen waarborg bood om 
ten aanzien van belangrijke vraagstukken tot gelijkluidende conclusies te 
komen. 'Daarom deugt de confessionele grondslag niet voor maatschap
pelijke (en politieke) organisaties. Het zou een zegen zijn, wanneer dat in 
Nederland algemeen werd ingezien.'444

De media oordeelden nogal kritisch over het optreden van Van der 
Grinten tijdens het debat. Van der Grinten had het volgens V rij Nederland  
niet gemakkelijk met dit zware wetsontwerp. 'Maar wanneer het dan ook 
alleen aan de heer Staatssecretaris had gelegen, was hij er stellig niet door
gekomen.'445 De functie van staatssecretaris werd wel beschouwd als een oe- 
fenfunctie voor het ministerschap. 'Aangenomen dat er aan dergelijke prac- 
tische cursussen stille maatstaven zijn verbonden, vrezen wij, dat indien 
we de stemming in de Kamer goed hebben gepeild, de eerste staatssecretaris, 
mr. Van der Grinten reeds gezakt is.'446 'Het parlement ligt de staatssecreta
ris wat zwaar op de maag. Misschien is dat de reden, waarom hij de instel-
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ling der bedrijfschappen onder geen beding bij de wet wilde doen geschie
den. Dat toegestaan, had hij immers even zovele malen als er bedrijfschap
pen zijn met de Kamer in discussie moeten treden (...).'447 Volgens d e  N R C  
toonde Van der Grinten zich voortvarend in zijn optreden. 'En strijdlustig 
is hij ook. Dit kan hem zelfs tot een beetje wildheid verleiden en dan weet 
hij soms met meer vuur dan bewijs stellingen te poneren.'448 Trouw  vond 
de reactie van Van der Grinten op de bezwaren van Schouten en Oud aan
gaande de grondwettigheid niet erg geslaagd.449 Het partijblad De Opmars 
van de KVP constateerde onder de kop 'Parlementaire bedenkelijk- en on
zinnigheden’, dat de beeldspraak van Van der Grinten over kuikens en ge
kookte eieren aan het adres van Oud, in het parlement verkeerd viel. 'En 
deze aardigheid van de jeugdige staatssecretaris aan het adres van een zo 
ervaren parlementariër als mr. Oud is, werd hem mede om een ietwat 
aanmatigende toon, welke hij ook tegen mannen als Schouten aansloeg, 
door de Kamer nogal kwalijk genomen.'450 Ook De Vakbew eging conclu
deerde dat Van der Grinten het wetsontwerp weliswaar met veel zaken
kennis, maar niet altijd op een gelukkige toon verdedigde.451

Eerste Kamer kritisch

Tijdens de algemene beraadslagingen in de Eerste Kamer bleven de scheids
lijnen dezelfde. VVD, CHU en ARP hadden overwegende grondwettelijke 
bezwaren tegen het wetsontwerp.

A. Anema, fractieleider van de ARP verwoordde die kritiek het 
scherpst.452 Allereerst kapittelde hij Oud die in zijn visie een kunstmatig 
onderscheid aanbracht tussen de opdracht tot regelen en het instellen van 
de schappen. Hij was in tegenstelling tot de staatsrechtsdeskundige Van den 
Bergh van opvatting, dat de in behandeling zijnde kaderwet niet de ware 
rechtsbron was, maar wel de instellingsregeling. Aan die instelling werden 
immers de rechten en bevoegdheden ontleend. 'De kaderwet brengt het 
beenderenstelsel, de instelling bekleedt het eerst met levend vlees en bloed; 
de raamwet geeft de grenslijnen der lijst, de instelling het doek dat den geest 
doet spreken, dien het bezielt.'453 Dë regering wilde nu het parlement bij de 
vorming van dit recht uitsluiten. Hij hekelde Van der Grinten scherp die er 
zich in de Tweede Kamer op had beroepen, dat naar Nederlands staatsrecht 
de wetgever zelf over de grondwettigheid van een wet oordeelde. Die regel 
betekende niet 'dat de Staten-Generaal het recht zouden hebben ruwweg bij 
meerderheid van stemmen over de grondwettigheid van een ontwerp naar 
believen te beslissen en dat daarmee de zaak uit zou zijn'.454 Hierbij gold 
nadrukkelijk het voorbehoud dat het parlement deze beslissing uiterst con
sciëntieus nam, temeer daar ook Van der Grinten twijfelde aan de grond
wettelijkheid van dit ontwerp. Ook beleidsmatig bezien achtte hij instelling 
bij amvb niet de aangewezen weg. Behoudens Veraart had iedereen altijd 
gedacht aan instelling bij wet. Drees sprak bij het aantreden van zijn kabinet 
over wetten voor de PBO en ook bij de indiening van het wetsontwerp 
werd instelling bij wet als iets vanzelfsprekends beschouwd. Van der 
Grinten had die eenstemmigheid verstoord met zijn stelling dat instelling
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van bedrijfschappen bij wet tot vertraging leidde, dat deze niet thuis hoorde 
bij de Staten-Generaal en dat het welslagen van de PBO afhing van de in
stelling bij amvb. 'Maar dan zou ik toch willen zeggen: hebben dan al die 
deskundigen en Staatslieden, de Minister en de Staatssecretaris incluis, al 
die jaren van studie en voorbereiding tot en met de verschijning van de 
Memorie van Toelichting aan een soort van Homerischen dommel en 
mentale verblinding geleden, die hen er toe bracht een organisatie te ont
werpen, lijdend aan een 'wee' dat haar onmogelijk maakte, en heeft toen in 
een 'lucidum intervallum' de Staatssecretaris onverwacht het 'wel' van 
deze algemene maatregel ontdekt? Zou dit het punt zijn, dat het welslagen 
ja of neen van de organisatie beslissend beheerst? Op die vraag is maar één 
passend antwoord: Credat Judaeus Apella!'455

W. Rip vond dat als gevolg van amendering door de PvdA de invloed 
van de staat in de PBO te groot was geworden. Hij benadrukte dat zowel de 
overheid, de ondernemer als de werknemer ieder een aparte taak had die in 
de bedrijfsorganisatie tot zijn recht moest komen.456 Bij de bedrijfsorganisa
tie lag het zwaartepunt bij het bedrijfsleven en had de overheid vooral een 
aanvullende en soms een stimulerende functie. Ondanks deze bezwaren 
had hij voor het wetsontwerp willen stemmen, maar de grondwettelijke 
bezwaren waren doorslaggevend. 'Noch door de Minister, noch door de po
litieke groep, die hem in de Staten-Generaal het naast staat, is echter een 
hand uitgestoken om aan onze grondwettelijke bezwaren tegemoet te ko
men. Ook al werd het verschil in dien kring tussen instelling bij wet of bij 
algemene maatregel van bestuur in dit verband als niet zo belangrijk gequa- 
lificeerd.'457

J. Schipper de secretaris van het CNV, toonde zich een groot voorstander 
van de PBO. Het welslagen van de bedrijfsorganisatie was afhankelijk van 
de goede wil van werkgevers en werknemers en stond los van de instel- 
lingswijze. Hij hekelde het feit dat noch de regering noch KVP en PvdA, 
een tegemoetkomende houding had aangenomen ten aanzien van de 
grondwettelijke bezwaren van ARP, CHU en VVD. Dit wetsontwerp ver
diende een zo breed mogelijk draagvlak. Toch kondigde hij aan voor het 
wetsontwerp te zullen stemmen. 'Hoezeer ik nu achting heb voor de 
grondwettelijke bezwaren die hier en in de Tweede Kamer werden uitge
sproken, kan ik toch (...) als groot voorstander der publiekrechtelijke organi
satie en levende uit de gedachtensfeer der Christelijk-sociale actie, de gewe- 
tensbinding aan de Grondwet niet onderschrijven.'458

De PvdA bleef van opvatting dat van ongrondwettigheid geen sprake 
was. H. Oosterhuis vroeg zich af of de 35 tegenstemmers in de Tweede 
Kamer daarmee niet het landsbelang hadden geschaad. E. Brongersma 
toonde zich minder gelukkig met de starre houding van de regering op dit 
punt. Hij doelde vooral op de politieke gevolgen. De regering had rekening 
moeten houden met de serieuze constitutionele bezwaren van de minder
heid in het parlement. Dit gold temeer daar het volstrekt onduidelijk was, 
of het wel en wee van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie afhing van 
de huidige redactie van art. 67. De regering werkte zo mee aan het beeld dat
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de leden van de oppositie tegen moesten stemmen op grond van grondwet
telijke bezwaren, terwijl ze in hun hart tegen het wetsontwerp waren.459

Ook L.F.H. Regout (KVP) hekelde de starre houding van de regering op 
dit punt omdat 'de Regering boven dit alles niet heeft laten prevaleren de 
geboden kans om door toegeving harerzijds op een tenslotte niet essentieel 
punt de vrijwel eenstemmige aanvaarding te verkrijgen van het wetsont
werp in zijn geheel in de Tweede Kamer en straks wellicht in deze Ka
mer'.460

De Bruijn, voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging, hield de li
berale werkgevers de opvatting voor van VVD-fractievoorzitter Oud. Oud 
had tijdens de algemene beschouwingen voor het dienstjaar 1949 betoogd, 
dat de bedrijfsorganen weliswaar zelfstandige autonome lichamen waren, 
maar dat ze wel onder toezicht stonden van de overheid.461 Hij vroeg zich 
af waarin de voorgestelde bedrijfsorganen zich onderscheidden van dit 
standpunt en 'dan is het mij vooralsnog niet duidelijk, dat men uit die
zelfde kring tegen de feitelijke inhoud van dit wetsontwerp overwegende 
bezwaren hebben kan'.462 Ook de hoogleraren economie die zich in een 
adres aan de Tweede Kamer tegen de PBO keerden, kregen ervan langs. 'Het 
zal worden betreurd, dat met bedoelde hoogleraren ten aanzien van de ma
terie, welke in het wetsontwerp behandeld wordt, niet met vrucht van ge
dachten is te wisselen; daarvoor lopen de opvattingen te fundamenteel uit
een, daarvoor leven die hooggeleerde heren, naar mijn opvatting, te veel in 
de verleden tijd.'463

W.C. Wendelaar (VVD) achtte de strijdigheid met de Grondwet vol
doende reden om elke verdere bespreking stop te zetten. N.A. Molenaar, 
fractievoorzitter van de VVD, deelde dit standpunt niet. Hij sloot instelling 
van bedrijfschappen bij amvb niet geheel uit, met name niet wanneer de be
trokkenen aan een horizontale organisatie wensten mee te werken. Hij 
bleef bezwaren houden tegen het instellen van schappen wanneer het be
drijfsleven er niet rijp voor was. De wet was voor de VVD in zijn huidige 
vorm onacceptabel. Hij zei wel toe dat de VVD de uitvoering van de wet 
zou steunen. Hij hoopte 'dat het beleid van alle daarbij betrokkenen zoda
nig zal zijn, dat het ertoe moge leiden, gezien de grote betekenis, die daaraan 
door de krachtige voorstanders wordt gehecht, dat de wet het gehele be
drijfsleven ten zegen zal zijn en het Nederlandse volk tot voordeel zal mo
gen strekken'.464

Van der Grinten standvastig

Van der Grinten beargumenteerde in zijn reactie nog eens waarom de re
gering de instellingsprocedure had gewijzigd. De voorgestelde procedure 
bood de meeste waarborgen voor een evenwichtige ontwikkeling van de 
bedrijfsorganisatie, in overeenstemming met de opvattingen in het bedrijfs
leven. Daarenboven betekende instelling bij amvb een geringere belasting 
voor zowel het ambtelijk apparaat als voor het parlement.

Hij achtte de voorgestelde instellingsregeling van bedrijfschappen grond
wettig, omdat hier sprake was van een organieke wet, die de contouren van
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de bedrijfsorganisatie voldoende bepaalde. Hij wees daartoe op de bestuurs
samenstelling, waarin de bestuurders werden aangewezen door represen
tatieve organisaties, terwijl er verder pariteit bestond tussen werkgevers en 
werknemers in de besturen. Voorts werden de organen, de functies en de 
bevoegdheden door middel van een limitatieve opsomming geregeld en 
was de instellingsprocedure bekend. Tenslotte bestond er een bijzondere 
parlementaire controle omdat de amvb eerst twee maanden na afkondiging 
in werking trad. Het meningsverschil met Anema bestond met name uit 
een verschil van waardering van de wet en niet uit een interpretatiever
schil van de Grondwet.

Op 25 januari 1950 kwam aan de parlementaire behandeling een einde. 
Het wetsontwerp werd met 30 tegen 11 stemmen aanvaard (tegen VVD, 
ARP behoudens Schipper, CHU en CPN).465

De Kamers van Koophandel en Fabrieken, van slaapkamers en rustkamers 
naar werkkamers 466

De eerste zoet op de Kamers van Koophandel

De Kamers van Koophandel hebben in Europa een lange traditie. In 1599 
beschikte de stad Marseille al over een soort Kamer van Koophandel.467 Het 
doel van dergelijke Kamers was het bevorderen van de belangen van han
del en nijverheid.

Met de komst van Koning Lodewijk Napoleon werd in 1810 in Neder
land de Franse administratie van kracht. Deze bepaalde onder meer dat in 
een groot aantal steden waaronder Amsterdam en Rotterdam, Ka-mers van 
Koophandel moesten worden opgericht. Na de Franse overheersing kenden 
vijf Nederlandse steden dergelijke Kamers. Naast Rotterdam en Amster
dam waren dat Dordrecht, Middelburg en Vlissingen.468 Het initiatief tot 
oprichting moest tot 1920 door de gemeenteraad genomen worden. De 
Kamers waren voor hun activiteiten afhankelijk van de financiële bij
dragen van de gemeentebesturen. Die waren niet altijd even scheutig, waar
door de Kamers nogal eens werden getypeerd als 'slaapkamers'.469

Tot de invoering van een wettelijke regeling in 1920 ontbrak een over
koepeling van de plaatselijke Kamers. Het gescheiden optreden maakte bij
voorbeeld eensluidende advisering aan de overheid moeilijk. De onduide
lijke structuur en een toenemende behoefte aan beter voor hun taak toege
ruste Kamers gaven in 1920 mede de aanzet tot reorganisatie van de Kamers 
van Koophandel. Die veranderde overigens weinig aan de realiteit dat al
leen de grote Kamers van Amsterdam en Rotterdam aanzien, gezag en in
vloed hadden.

Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog trad schaarste op waardoor de 
overheid genoodzaakt was meer leiding te gaan geven aan het economische 
leven. Snel bleek dat ze daarvoor onvoldoende was toegerust. Onder meer 
ontbrak 'een soort burgelijke stand voor de handel’.470 Op grond van de 
Handelsregisterwet van 1918, verkreeg de overheid de bevoegdheid tot regi
stratie van het bedrijfsleven. De Kamers van Koophandel kregen de taak
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het handelsregister te beheren. De regering kreeg hierdoor beter en gemak
kelijker contact met het bedrijfsleven. De retributies voor de inschrijving in 
het handelsregister gaven haar bovendien de mogelijkheid om de Kamers 
te reorganiseren. De inkomsten uit het beheer van de handelsregisters vie
len toe aan de Kamers die aldus financieel onafhankelijk werden. Zij waren 
niet langer aangewezen op de wisselende, min of meer willekeurig toebe
deelde, middelen van de gemeenten. De nieuwe financiering bood de 
Kamers de mogelijkheid zich beter te outilleren voor activiteiten ter onder
steuning van het plaatselijke bedrijfsleven.

De nieuwe structuur voor de Kamers werd in de wet van 26 maart 1920 
(Stbl. nr. 152) vastgelegd. Deze wet trad op 15 maart 1921 in werking. De wet 
beoogde meer samenhang te brengen in het beleid van de Kamers, door het 
land te verdelen in economisch-geografische districten met elk een eigen 
Kamer van Koophandel. Een dergelijk district verenigde zoveel mogelijk 
soortgelijke economische activiteiten. Zo werd bijvoorbeeld gestreefd naar 
de instelling van een wolkamer, een linnenkamer enz.471 In totaal werden 
zesendertig van dergelijke districten gevormd. De Kamers bestonden uit 
twee afdelingen, namelijk een afdeling voor het grootbedrijf en een voor 
het kleinbedrijf. De minister van Economische Zaken hield een zeker toe
zicht op de Kamers. Zo moesten de begrotingen worden goedgekeurd en be
hoefde het gevoerde financiële beleid goedkeuring achteraf. Voorts moest 
een algemeen verslag worden ingediend betreffende de gang van zaken van 
handel en nijverheid in een bepaald district. De ingeschrevenen in het 
handelsregister hadden bij de verkiezing van de leden van de Kamers actief 
en passief kiesrecht. Stemplicht was er niet en was doorgaans ook overbodig 
omdat de meeste verkiezingen bij enkele kandidaatstelling verliepen.

De werking van de wet viel in de praktijk tegen, althans voor zover een 
doeltreffender overleg met het bedrijfsleven de wetgever voor ogen had ge
staan. De economisch-geografisch geordende Kamers waren vaak alleen het 
plaatselijke en regionale bedrijfsleven tot steun. Invloed op de economische 
politiek van de centrale overheid was er nauwelijks, omdat de zesendertig 
Kamers onderling geen eenheid vormden en niet bij machte waren ge
meenschappelijke acties te ondernemen. Als de overheid al contact zocht 
met de Kamers, dan beperkte ze haar consultaties tot de grote Kamers. Ook 
de lagere overheden toonden weinig belangstelling voor de Kamers, omdat 
ze .toch geen grensoverschrijdende economische politiek konden voeren.

De samenstelling der Kamers leek op het eerste gezicht democratisch ge
regeld. De leden werden gekozen door de ingeschrevenen in het handelsre
gister, maar dit gaf geen enkele garantie dat de afdelingen der Kamers een 
samenstelling kregen, die overeenkwam met de structuur van het bedrijfs
leven in het betreffende gebied. De opkomst voor dergelijke verkiezingen 
was namelijk in de regel zeer gering, waardoor een kleine groep kiesgerech
tigden een onevenredig groot aantal zetels kon bemachtigen. 'Ontdaan van 
alle franje was de samenstelling der Kamers na 1922 dus nog altijd het uit
vloeisel van een stelsel dat zeer veel op coöptatie geleek.'472

Een en ander was tekenend voor het geringe belang, dat het bedrijfsleven 
aan de Kamers hechtte. Het kamerlid Schmal (CHU) dat als ambtenaar
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nauw bij de wetgeving voor de Kamers van Koophandel was betrokken, ty
peerde de Kamers de eerste jaren na 1921 als rustkamers in de militaire zin 
van het woord.473 Het was derhalve een periode waarin kracht en strijd
middelen werden verzameld om tot een meer effectieve strijdwijze over te 
gaan.

De Kamers in bezettingstijd

Met ingang van 1 april 1942 werden de Kamers van Koophandel ontbonden 
door een besluit van de secretaris-generaal Hirschfeld. De bezetter wenste 
het bedrijfsleven dienstbaar te maken aan zijn ideologische doeleinden o.m. 
door de instelling van nieuwe organen met verordenende bevoegdheden. 
Daarin pasten geen Kamers van Koophandel die onafhankelijk hun werk 
verrichtten en slechts marginaal werden gecontroleerd.

De grondslag voor een corporatieve reorganisatie van het bedrijfsleven 
werd gelegd door Hirschfeld bij besluit van 31 oktober 1940 en door middel 
van het zogenaamde Basisbesluit.474 De uitvoering van het besluit werd per 
12 november 1940 overgelaten aan de commissie-Woltersom. Deze com
missie was in opdracht van de bezetter belast met het reorganiseren van het 
gehele bedrijfsleven, waaronder ook de Kamers van Koophandel. De 
Kamers van Koophandel zouden een deel worden van de geheel 'nieuwe 
economische orde'.

De bezetter legitimeerde de schepping van de nieuwe organen door een 
beroep op de artikelen 152 e.v. van de Grondwet, waarin de mogelijkheid 
was geopend tot het stichten van lichamen met verordenende bevoegdheid 
voor het beroeps- en het bedrijfsleven. Op voorstel van de commissie- 
Woltersom werd elke onderneming met gelijksoortige bedrijven samenge
voegd tot een vakgroep. De vakgroepen werden vervolgens gekoppeld tot 
bedrijfsgroepen voor zover ze een gemeenschappelijk kenmerk hadden, 
zoals het gebruik van eenzelfde grondstof. Boven de bedrijfsgroepen stond 
een zestal hoofdbedrijfsgroepen (industrie, ambacht, handel, verkeer, 
bankwezen en het verzekeringswezen), die vervolgens weer werden over
koepeld door een Raad voor het Bedrijfsleven.

Het aantal officiële Kamers van Koophandel werd teruggebracht tot elf. 
De Kamer bestreek steeds één provincie. De overige vijfentwintig Kamers 
bleven voortbestaan, maar waren ondergeschikt aan de provinciale Kamers. 
De Kamers gingen deel uitmaken van de Woltersomse organisatie. Het 
Führer-beginsel werd ook in de Kamers ingevoerd. De voorzitter had ver
reweg de meeste bevoegdheden en werd steeds voor een periode van twee 
jaar benoemd. Met twee plaatsvervangende leden vormde hij het dagelijkse 
bestuur. De voorzitter werd bijgestaan door een door hem benoemde Raad 
van Bijstand. De voorzitter van de Kamer benoemde tevens de voorzitters 
van de hoofdbedrijfsgroepen. De Kamers van Koophandel voelden zich ge
noodzaakt hun medewerking te verlenen aan de maatregelen van de Duitse 
bezetter. Bij weigering was de kans groot dat de regionaal opgebouwde 
Kamers van Koophandel zouden worden weggedrukt door de functioneel
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opgebouwde Woltersomse organisatie, hetgeen niet in het belang van de 
natie geacht werd.475

Volgens Van der Grinten was er door de bezettingsregeling alleen op pa
pier veel veranderd. De praktijk bleef veelal gelijk, omdat de mensen die de 
wet moesten uitvoeren dezelfde bleven. De nationaal-socialisten hadden 
daardoor geen rechtstreekse invloed op de Kamers.476 Blijkbaar wilde Van 
der Grinten het bedrijfsleven in bescherming nemen tegen het verwijt dat 
het zich wel erg gemakkelijk conformeerde aan de wensen van de bezetter. 
Stikker (W D ), destijds nauw betrokken bij het Woltersomse overleg, koes
terde aanzienlijk méér reserves tegen de 'papieren verandering', blijkens 
zijn brief aan Woltersom.477

De Wet op de Kamers van Koophandel van 1950

Na de Tweede Wereldoorlog werd door een schrijven van J.H. Gispen, 
minister van Handel, Nijverheid en Landbouw in het tweede kabinet- 
Gerbrandy op 31 mei 1945 een einde gemaakt aan het verfoeide leidersbe
ginsel. De bevoegdheden van de voorzitter vielen toe aan het dagelijks be
stuur.

Voor het overige bleef de bezettingsregeling nog geruime tijd van kracht. 
De vooroorlogse regeling van de Kamers had in de gewijzigde omstandig
heden weinig bestaansgrond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de posi
tie van de Kamers ten opzichte van het bedrijfsleven aanzienlijk veran
derd. De Kamers waren vaak ingeschakeld bij de uitvoering van overheids
maatregelen. Bovendien bestonden er bezwaren tegen de werking van het 
kiesrecht in de oude regeling. Voorts was het de vraag of teruggekeerd 
moest worden naar het systeem van de economisch-geografische districten, 
of dat de provinciale begrenzingen gehandhaafd dienden te blijven.

Het nieuwe wetsontwerp, dat deze kwesties moest regelen, werd voorbe
reid door een commissie van advies die op 5 augustus 1946 verslag deed aan 
de minister. De commissie sprak zich uit voor de instelling van zoveel mo
gelijk onafhankelijke en volwaardige Kamers van Koophandel, zonder dat 
duidelijk werd of dat weer zesendertig Kamers moesten worden. Ze achtte 
het noodzakelijk, dat in elk geval een band bestond tussen de Kamers bin
nen een provincie.

Het onduidelijke advies en het feit, dat belangrijkere problemen de aan
dacht van de minister opeisten, waren er de oorzaak van dat het wetsont
werp aangaande de Kamers van Koophandel eerst op 28 juni 1949 naar de 
Staten-Generaal werd gestuurd. Opmerkelijk was dat het wetsontwerp was 
ondertekend door de staatssecretaris van Economische Zaken Van der 
Grinten, (KVP) en niet door de minister van Economische Zaken Van den 
Brink. In het voorlopig verslag werd door leden van het parlement ge
vraagd naar de betekenis van de ondertekening door de staatssecretaris, ter
wijl de minister volledig aansprakelijk bleef. De memorie van antwoord, 
eveneens door Van der Grinten (KVP) ondertekend, gaf als motivering dat 
de minister het nodig had geoordeeld dat de staatssecretaris overeenkomstig 
artikel 79 van de Grondwet, in zijn plaats optrad. Volgens dit artikel bleef de
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minister echter volledig aansprakelijk.478 Het was daarmee de eerste keer dat 
een wetsontwerp werd mede ondertekend door een staatssecretaris, sedert 
de Grondwetswijziging van 1948 de benoeming van een staatssecretaris 
mogelijk maakte.479

De gebiedsindeling

Het wetsontwerp voorzag in de oprichting van een of meer Kamers van 
Koophandel per provincie, maar ook in een verplichte samenwerking bin
nen een provincie. Het kabinet legaliseerde hiermee de praktijk, zoals deze 
gedurende de bezetting gegroeid was. De provincies ontplooiden steeds 
meer activiteiten op sociaal-economisch terrein. Het werd daarom van be
lang geacht een representatieve vertegenwoordiging van het bedrijfsleven 
te hebben. Met deze opstelling verliet de regering ook de economisch-geo- 
grafische indeling uit het wetsontwerp 1920. Een dergelijke indeling was 
niet flexibel genoeg, omdat alleen al een nieuwe verkeersweg een geheel 
andere oriëntatie van het bedrijfsleven ter plaatse tot gevolg kon hebben 480

In het voorlopig verslag van 24 april 1950 werd algemeen instemming be
tuigd met de verplichte samenwerking van de Kamers van Koophandel.481 
De vorm van deze samenwerking wilde de Tweede Kamer echter geheel 
overlaten aan de Kamers zelf. In een nota van wijziging van 12 juni 1950 
kwam de staatssecretaris de Kamer tegemoet. Artikel 17 werd in die zin ge
wijzigd dat alleen nog gesproken werd over samenwerking van de Kamers 
van Koophandel binnen een provincie ter behartiging van de algemene be
langen van het bedrijfsleven in die provincie.482

A ctief en/of passief kiesrecht

Een moeilijk probleem vormde de regeling van het kiesrecht. In de wet van 
1920 werden de leden van de Kamer gekozen door en uit de ingeschrevenen 
in het handelsregister. In de praktijk kwam dit evenwel neer op coöptatie. 
In het nieuwe wetsontwerp werd openlijk voor een vorm van coöptatie 
gekozen.483 De zittende leden kozen de nieuwe leden voor een periode van 
vier jaar. Voor elke beschikbare plaats zou het bestuur twee of meer 
personen aanbevelen, van wie ten minste één geen lid was van de Kamer. 
De betreffende personen moesten Nederlands onderdaan, ingezetene van 
het Rijk alsmede minimaal vijfentwintig jaar oud zijn. Met deze regeling 
werd de ingewikkelde en 'dure' procedure die in de praktijk ook tot 
coöptatie geleid had, overbodig. Bovendien werd volgens de staatssecretaris 
een meer evenwichtige samenstelling van de Kamers in het nieuwe ver
kiezingsstelsel beter gewaarborgd, althans volgens Van der Grinten. 
Minister-president Drees had in de ministerraad van zijn ontstemming 
doen blijken over de wijze van samenstelling van de Kamers. Naar zijn 
mening was coöptatie uit de tijd. Van den Brink verdedigde de coöptatie 
wegens gebrek aan een betere oplossing.484

Het stelsel van coöptatie werd door het parlement kritisch ontvangen, 
maar bij gebrek aan beter toch aanvaard. E.P. Verkerk (ARP), tevens lid van
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Provinciale Staten en burgemeester van Boskoop, gewaagde van een rege
ling die herinneringen opriep aan de middeleeuwen.485 De mogelijk nade
lige gevolgen van het coöptatiestelsel werden beperkt door een amende- 
ment-Bachg (KVP): de besturen van de Kamers van Koophandel werden 
verplicht, door de SER aangewezen representatieve organisaties van werk
nemers en werkgevers te horen, alvorens een aanbeveling te doen.486 F.J.H. 
Bachg had een lange carrière achter de rug in de katholieke middenstands
organisatie. Hij was tevens lid van de Middenstandsraad.

W erknem ers in de Kamers

Werknemers werden in het wetsontwerp niet van het lidmaatschap van de 
Kamers van Koophandel uitgesloten. Maar een regeling dienaangaande 
ontbrak. In de ministerraad had de minister van Sociale Zaken, A.M. Joekes, 
(PvdA) er op aangedrongen de arbeiders een duidelijker omschreven plaats 
in de Kamers te geven. Van den Brink had daartegen ingebracht dat de Ka
mers historisch gezien altijd als een ondernemerszaak waren beschouwd 487

Vooral J. Schilthuis (PvdA) en Bachg (KVP) vonden de gekozen formule
ring te vrijblijvend. Schilthuis was uitstekend bekend met de werkzaamhe
den van de Kamers van Koophandel. Deze vroegere graanimporteur was 
immers zowel lid van de Rotterdamse Kamer van Koophandel als van de 
Nederlandse organisatie der Internationale Kamer van Koophandel. Bachg 
diende met onder meer Schilthuis het eerder vermelde amendement in. De 
invloed van het werknemerselement op de verkiezingen werd aldus ver
groot. Het amendement werd ingediend om het streven te ondersteunen 
naar overbrugging van de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. Schilthuis 
scherpte het amendement-Bachg aan via een sub-amendement, dat beoogde 
te bewerkstelligen, dat eenvierde deel van de Kamers uit werknemersleden 
zou bestaan 488

Staatssecretaris Van der Grinten benadrukte dat hij voorstander was van 
het opnemen van het werknemerselement in de Kamers van Koophandel. 
Hij onderschreef het amendement-Bachg. De staatssecretaris wees echter het 
sub-amendement-Schilthuis af. Dit was in strijd met de structuur en de op
zet van het wetsontwerp dat primair rechtsherstel beoogde.489 Een dergelijk 
verplicht percentage aan werknemers zou het wezen van het wetsontwerp 
aantasten. Volgens Van der Grinten was het juist de bedoeling om deskun
digen die grote belangstelling hadden voor het regionale bedrijfsleven, als 
leden van de Kamers van Koophandel te krijgen. Het was daarbij onbelang
rijk of ze ondernemer of werknemer waren. De vraag was of met name 
voor de kleinere Kamers voldoende gekwalificeerde werknemersleden te 
vinden zouden zijn om aan de eis van het sub-amendement te voldoen. 
Doordat het werk van de leden van de Kamers veelal gelegen was in de uit
voering van wetten met een ondernemingskarakter, lagen deze functies 
veel meer in de sfeer van de ondernemer. Een gegarandeerde positie voor 
de werknemers paste binnen de representatiegedachte, maar die werd juist 
door het wetsontwerp afgewezen. Bovendien hadden de werknemersorga-
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nisaties ook nooit aangedrongen op een representatieve vertegenwoordi
ging in de Kamers.

Het parlement volgde in meerderheid de argumentie van de staatssecre
taris en wees bij de mondelinge beraadslagingen het sub-amendement- 
Schilthuis af, waarna het door de indiener werd ingetrokken.

H et midden- en kleinbedrijf en de Kamers van Koophandel

Het wetsontwerp wenste geen terugkeer naar het vooroorlogse stelsel met 
afdelingen voor het groot- en kleinbedrijf. Aan een dergelijke splitsing 
bestond weinig behoefte. De mogelijkheid bleef open om de behandeling 
van bepaalde kwesties te laten plaatsvinden door commissies van meer 
homogene samenstelling. De pariteit tussen groot- en kleinbedrijf dreigde 
evenwel verloren te gaan, omdat het wetsontwerp slechts dwingend voor
schreef, dat de leden voor eenderde deel afkomstig moesten zijn uit het 
midden- en kleinbedrijf. Deze verslechtering van de positie van het mid
den- en kleinbedrijf was een doorn in het oog van de middenstandsspecia- 
listen in de Tweede Kamer. Bachg verwoordde het algemene gevoelen door 
erop te wijzen, dat de pariteit tussen enerzijds middelgrote en kleine bedrij
ven en anderzijds grote bedrijven nooit gebaseerd was geweest op tegenstel
lingen. Het streven naar pariteit berustte op een drietal gronden.490 Aller
eerst verkregen de Kamers van Koophandel hun financiële middelen voor
namelijk uit bijdragen van de middelgrote en kleine bedrijven, zowel bij 
inschrijving in het handelsregister als in de vorm van een jaarlijkse bij
drage (Stbl. 1918, nr. 493). Voorts was ook het werk van de Kamers voor het 
grootste deel op deze bedrijven gericht. Een derde argument voor de pariteit 
was gelegen in de reële economisch-sociale betekenis van het geheel der 
middenstandsondernemingen.

Schilthuis stelde vervolgens voor om de pariteit tussen groot- en klein
bedrijf te handhaven, maar dan op een lager niveau in die zin, dat ook het 
grootbedrijf minimaal eenderde van het aantal leden kreeg toegewezen.491 
Het was van belang, dat de in het district aanwezige bedrijfstakken zoveel 
mogelijk in een juiste verhouding vertegenwoordigd waren. Dit had als 
consequentie, dat in een district het kleinbedrijf de overhand moest kunnen 
hebben. Als het minimum van eenderde zowel voor het grootbedrijf als 
voor het kleinbedrijf zou gelden, bleef de pariteit gehandhaafd en waren de 
bezwaren van de kleinhandel tegen de achterstelling weggenomen.

De staatssecretaris verzette zich niet tegen een daartoe strekkend amen
dement, dat artikel 4 lid 4 in bovenbedoelde zin wijzigde.492 De bedoeling 
van de opneming van de eenderde-regeling voor de middenstand in het 
wetsontwerp was immers geweest, de middenstand een gegarandeerde posi
tie in de Kamers van Koophandel te geven, aldus Van der Grinten.

De Kamers van Koophandel en de PBO

Het was opmerkelijk dat in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp 
op de Kamers van Koophandel geen taakafbakening was geschetst ten
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opzichte van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Tijdens de oorlog 
waren de Kamers immers ingevoegd in de Woltersomse organisatie en de 
voorbereiding van de wet viel samen met de voorbereiding van de PBO. 
Met name KVP- en PvdA-leden van de Tweede Kamer vroegen zich af of 
dit wetsontwerp niet te vroeg was ingediend waardoor de harmonie ontbrak 
met de voorgenomen wetgeving op de PBO. De Kamers van Koophandel 
moesten volgens hen als gewestelijke organen van het bedrijfsleven in de 
PBO worden ondergebracht en onder de SER worden geplaatst.

VVD- en ARP-leden van de Tweede Kamer waren sterk tegen de invoe
ging van de Kamers van Koophandel in de PBO, omdat het een ander soort 
organisatie betrof. De PBO 'wil een naar de verschillende bedrijfstakken en 
bedrijfskolommen opgebouwd verband tussen de bedrijven vormen, ter
wijl de Kamers elk voor zich in een eigen gebied het gehele bedrijfsleven 
zouden vertegenwoordigen'.493 Ook vergeleken met de SER hadden de 
Kamers een andersoortige functie. De SER zou de belangen van het gehele 
bedrijfsleven vertegenwoordigen en elke Kamer de belangen van een be
perkt gebied. Terwijl de produkt- en bedrijfschappen tot taak hadden be
paalde regelingen te ontwerpen, waren de Kamers van Koophandel betrok
ken bij de uitvoering van de wetten en verordeningen en behartigden ze de 
specifieke belangen van de betreffende streek.

Van der Grinten schetste in de memorie van antwoord het verband tus
sen de Kamers van Koophandel en de PBO. Het feit dat de Kamers recht 
hadden op rechtsherstel was er de oorzaak van, dat het wetsontwerp nu 
reeds was ingediend en niet kon wachten tot de behandeling van de wet op 
de PBO.494

Wat betreft de concrete relatie tussen beide wetten, wees Van der Grinten 
erop, dat de bedrijfs- en produktschappen landelijk geordende functionele 
lichamen waren ter vertegenwoordiging van een bepaalde bedrijfstak of sec
tor. Bij de Kamers van Koophandel ging het daarentegen om territoriale or
ganisaties die het gehele bedrijfsleven uit de regio vertegenwoordigden. De 
bedrijfsorganisaties kregen bovendien, in tegenstelling tot de Kamers, ver
ordenende bevoegdheid. Vooral vanwege die verordenende bevoegdheid 
hield de SER toezicht op de produkt- en bedrijfschappen. De Kamers van 
Koophandel moesten een grote mate van zelfstandigheid behouden en be
hoorden derhalve geen verlengstuk te worden van de SER. Er moest wel 
harmonie zijn tussen de Kamers van Koophandel en de PBO maar één re
geling was daarvoor niet vereist. Van der Grinten steunde daarmee de op
vatting van de kamerleden die tegen invoeging van de Kamers in de PBO 
waren.

Via een amendement-Bachg, in dit geval betrekking hebbende op de be
woording van artikel 2, werd toch een verband gelegd met de PBO. 
Oorspronkelijk stond in dit artikel, dat de Kamers het bedrijfsleven verte
genwoordigden in het hele Rijk. Volgens Bachg konden de Kamers van 
Koophandel niet worden gezien 'als specifieke vertegenwoordiging van het 
bedrijfsleven, noch als de specifieke behartigers van de belangen van het 
bedrijfsleven in de zin, waarin deze terminologie voorkomt in de Wet op 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.'495 De Tweede Kamer vond dat de
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PBO als officiële vertegenwoordiger van het bedrijfsleven moest optreden 
en niet de Kamer van Koophandel. Na amendering werden de Kamers in 
plaats van vertegenwoordigers 'bevorderaars' van de belangen van handel 
en nijverheid.

Door een ander amendement-Bachg kreeg de SER een zekere invloed en 
zeggenschap over de Kamers van Koophandel. De Kamers moesten voor
taan elk jaar aan de SER verslag uitbrengen over hun activiteiten.496 Tevens 
kon zowel het financiële toezicht van de minister op de Kamers van 
Koophandel, alsmede de vereiste goedkeuring van bepaalde in de wet 
opgesomde besluiten, bij algemene maatregel van bestuur geheel of gedeel
telijk worden overgedragen aan de SER.

De aangenomen wet kreeg door toedoen van de Tweede Kamer een be
perkte geldigheidsduur, namelijk tot 1 januari 1959. Daarmee wilde de 
Kamer nog eens de relatie met de PBO benadrukken, die wellicht de wetge
ver tot wijzigingen van de Wet op de Kamers van Koophandel zou dwin
gen.

M iddenstan dsbeleid , rea liteit o f leuze497 

H et begrip middenstand

Het geven van een correcte omschrijving van het begrip middenstand is 
moeilijk. De meeste definities bestaan uit 'een aanéénrijging van kenmer
ken, welke men bij een bepaalde groep van personen, die men tot den mid
denstand wil rekenen, op meer of minder scherpe wijze kan waarne
m en'.498 In zijn dissertatie De middenstand als sociologische categorie, on
derscheidt W. Dumon liefst dertien categorieën van definities van midden
stand. Dumon komt in totaal tot vijfenzestig definities omdat binnen elke 
categorie ook nog verschillende omschrijvingen bestonden. In de eerste 
middenstandsnota (1954) van minister van Economische Zaken J. Zijlstra, 
wordt de middenstand aangeduid als 'de maatschappelijke groepering der 
zelfstandige, risicodragende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf op 
het gebied van handel, nijverheid en dienstverlening'.499 Niet tot de mid
denstand worden derhalve gerekend het midden- en kleinbedrijf in de agra
rische sector en in de visserij, evenmin de ambtenaren en andere salaris- en 
loontrekkenden en de beoefenaren van de vrije beroepen. Het kabinet han
teerde derhalve een definitie, die het criterium van de bedrijfseconomische 
zelfstandigheid vooropstelde.500

Gedurende de zittingsperiode van het kabinet-Drees-Van Schaik schonk 
het parlement relatief veel aandacht aan het middenstandsbeleid. Die ruime 
aandacht was het gevolg van het belang van de middenstand voor het eco
nomische leven. Sterker nog: het karakter van de samenleving werd in 
hoge mate bepaald door het midden- en kleinbedrijf. Zo bedroeg in 1950 het 
totale aantal personen dat werkte 3.896.000. Hiervan konden 960.000 perso
nen ofwel ongeveer 25% worden gerekend tot de sector van het midden- en 
kleinbedrijf.501 Het nationale inkomen bedroeg in 1950 ƒ15,6 miljard, waar
aan de middenstand ƒ2,2 miljard bijdroeg. Zijn aandeel in het nationale in-
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komen bedroeg daarmee ca. 14%, welk percentage nagenoeg gelijk was aan 
dat van de landbouw. De middenstand omvatte derhalve een grote bevol
kingsgroep met belangrijke inkomens- en werkgelegenheidsaspecten en was 
ook electoraal van groot belang.

De middenstandspolitiek vormde steeds een onderdeel van het algemeen 
sociaal-economische beleid, omdat de middenstand deel uitmaakte van het 
bedrijfsleven. Een specifieke middenstandspolitiek, viel alleen te rechtvaar
digen in zoverre er zich voor de middenstand typische problemen manifes
teerden die afweken van de problematiek van het overige bedrijfsleven.

Het algemene sociaal-economische beleid van het kabinet-Drees-Van 
Schaik veranderde van inhoud en toonzetting vergeleken met het beleid 
van zijn naoorlogse voorgangers, omdat de nadruk meer kwam te liggen op 
de ondernemingsgewijze produktie. De centrale rol die de overheid na de 
Tweede Wereldoorlog vervulde in het economische leven, werd geleidelijk 
vervangen door een meer afstandelijke benadering. Alleen wanneer het be
drijfsleven zijn toebedeelde taak niet of onvoldoende kon vervullen, inter- 
veniëerde de overheid in het economische leven.502 De middenstandspoli
tiek van de overheid onderging de gevolgen van deze koerswijziging. De 
overheid zag het als haar taak voor deze sector algemene voorwaarden te 
scheppen, die het de middenstander mogelijk moesten maken om zijn on- 
dernemersfunctie uit te oefenen. De overheid moest bijvoorbeeld de uit
wassen bestrijden, die een ordelijk economisch verkeer verstoorden.

Een specifiek en effectief middenstandsbeleid werd zeer bemoeilijkt door 
de sterke differentiatie binnen de middenstand. De middenstand was hori
zontaal gedifferentieerd in de vorm van de detailhandel, de grossierderij, 
het ambacht en de kleine industrie, elk weer uiteenvallend in een aantal 
branches met specifieke problemen. Verticale differentiatie was er, gemeten 
naar de bedrijfsomvang in omzet en personeelssterkte. Bepaalde bedrijven 
waren niet in alle regio's in dezelfde mate vertegenwoordigd, hetgeen geo
grafische differentiatie genoemd werd.

De problemen van de middenstander werden doorgaans geweten aan het 
fiscale beleid en aan maatregelen van administratieve aard van de over
heid, alsmede aan de concurrentie van het grootwinkelbedrijf. Deels vloei
den deze problemen echter ook voort uit een gebrek aan deskundigheid bij 
de interne organisatie. Hierbij viel vooral te denken aan een ineffectieve 
bedrijfsadministratie en de mede hierop gebaseerde inefficiënte bedrijfsvoe
ring. Een goede scholing in de vorm van het middens tandsonderwijs kon 
deze tekortkomingen verhelpen. Een constructieve middenstandspolitiek 
moest derhalve enerzijds ingebed zijn in de algemene sociaal-economische 
politiek en anderzijds inspelen op de specifieke problemen van de midden
stand.

E.P. Verkerk (ARP) verwoordde deze opvatting door een onderscheid te 
maken tussen het formele en materiële middenstandsbeleid. Onder de for
mele politiek moest worden begrepen het beleid gericht op regelgeving voor 
de middenstand zoals maatregelen met betrekking tot de vestigingswetge
ving en het middenstandskrediet. De materiële middenstandspolitiek viel 
moeilijker te omschrijven: 'Ik kan mijn bedoeling misschien het duide-
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lijkst omschrijven door te zeggen, dat die middenstand en zijn belangen de 
Minister van Economische Zaken dag en nacht voor ogen moeten staan, 
ook al is slechts een zijdelings verband met die belangen aanwezig en ook, 
indien de vraag of middenstandsbelangen worden geraakt, slechts wordt ge
steld als een zelfcontrole van de Minister, of hij in dezen beantwoordt aan 
de verwachtingen, welke de middenstand met recht van hem mag koeste
ren. Onder deze materiële middenstandspolitiek valt heel wat meer dan 
onder de formele middenstandspolitiek.'503 Het betrof in principe het alge
mene regeringsbeleid zoals de fiscale politiek en het loon- en prijsbeleid 
waarvan de middenstand in dubbele zin afhankelijk was, namelijk als con
sument en als middenstander. Het middenstandsbeleid was de facto de re
sultante van het onderwijsbeleid, het fiscale beleid, de vestigingswetgeving 
en het beleid rond de sociale zekerheid.

Evenals het industrialisatiebeleid werd ook het middenstandsbeleid 
multi-departementaal gevoerd, met het ministerie van Economische Zaken 
als coördinatiepunt. De coördinerende rol van het ministerie van Econo
mische Zaken werd verzorgd door het directoraat voor de Middenstand. Dit 
directoraat dat uit drie afdelingen bestond, behartigde vooral de econo
mische belangen van de middenstand. Zijn beleid tot verheffing en ver
sterking van de middenstand was gebaseerd op drie grondslagen namelijk, 
'de bevordering van een krachtig organisatieleven in de middenstand, de 
versterking van zijn financiële kracht en de opvoering van handels- en 
vakbekwaamheid'.504

Een constructieve m iddenstandspolitiek?

In de regeringsverklaring was slechts één zin speciaal gewijd aan de mid
denstandspolitiek. 'Een gezonde ontwikkeling van de middenstand in de 
detailhandel zowel als in het ambacht zal worden nagestreefd.'505 KVP-frac- 
tieleider C.P.M. Romme leverde kritiek op deze summiere mededeling: 'Ik 
lees in de Regeringsverklaring, dat een gezonde ontwikkeling van de mid
denstand zal worden bevorderd; en dan lees ik een punt. (...) Men kan moei
lijk zeggen: Nu weet ik het.'506 Ook Tilanus kritiseerde het 'eenvoudige 
zinnetje' dat in de Regeringsverklaring aan de middenstand was gewijd. Hij 
waarschuwde het kabinet dat die zin 'geen galante buiging naar die groep' 
mocht zijn, 'maar dat dat zinnetje straks ook realiteit zal moeten bevat
ten'.507

De verantwoordelijke minister van Economische Zaken, Van den Brink 
wenste een 'constructieve' middenstandspolitiek te voeren. Deze politiek 
berustte op drie peilers.508

Allereerst moest de organisatie van de middenstand worden bevorderd. 
De PBO kon bij de organisatie van het midden- en kleinbedrijf een belang
rijke rol vervullen. Tot nog toe was het midden- en kleinbedrijf onvol
doende georganiseerd. Met de PBO zou dit beter lukken omdat regelingen 
dan bindend konden worden opgelegd. Research, onderwijs en voorlichting 
die het peil van de middenstand verhoogden, moesten vooral in het kader
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van de PBO worden aangepakt, waarbij voor het desbetreffende bedrijfsor
gaan vooral een stimulerende rol was weggelegd.509

Als tweede peiler van de middenstandspolitiek gold de verheffing van de 
stand door verbetering van de vakbekwaamheid van de ondernemers. 
Hoofdinstrument daartoe vormde de Vestigingswet Kleinbedrijf, die eisen 
stelde aan de ondernemer wat betreft vakbekwaamheid, handelskennis en 
kredietwaardigheid.

Het derde fundament voor de middenstandspolitiek bestond uit een ver
sterking van de financiële kracht van de ondernemers. In de praktijk ge
beurde dit onder meer door het scheppen van bijzondere kredietvormen 
voor de middenstand. Zo werd direct na de Tweede Wereldoorlog de her- 
stelkredietregeling getroffen die de middenstanders de mogelijkheid bood 
hun bedrijven opnieuw te starten. In mei 1950 werd een bijzondere krediet- 
regeling in het leven geroepen die tot doel had de liquiditeitsproblemen op 
te vangen van overigens gezonde middenstandsbedrijven die daarin via 
normaal bankkrediet niet konden voorzien.510

M ateriële  m iddenstandspolitiek

De fundamenten voor de constructieve middenstandspolitiek van minister 
Van den Brink weken zodoende niet af van die uit de jaren dertig. Een 
constructieve middenstandspolitiek kwam tot stand door middel van een 
materiële en formele middenstandspolitiek.

De materiële middenstandspolitiek betrof het algemene regeringsbeleid 
met betrekking tot de middenstand, zoals dat onder meer werd gevoerd in 
de vorm van de fiscale politiek en het loon- en prijsbeleid, tegenwoordig fa
cetbeleid genoemd.

Wat betreft de fiscale politiek bestond binnen de middenstand en in het 
parlement veel onrust over de verhoging van de omzetbelasting die per 1 
juli 1947 van 2 op 3% was gebracht. De onvrede bij de middenstanders over 
de in hun ogen ongerechtvaardigde maatregel uitte zich in protestbijeen- 
komsten en zelfs in de oprichting van een middenstandspartij die bij de 
parlementsverkiezingen in 1948 40.000 stemmen haalde (de kiesdeler be
droeg 49.337 stemmen).

De omzetbelasting werd in Nederland geheven volgens het zogenaamde 
cascadestelsel. Elke ondernemer, van fabrikant tot kleinhandelaar, betaalde 
de belasting over zijn omzet. De eenmaal geheven belasting bleef op de goe- 
derenprijs rusten, zodat bij elke volgende heffing een cumulerend effect op
trad.511

De omzetbelasting was een typische verbruiksbelasting: uiteindelijk 
moest de consument de belasting betalen. Maar de verhoging per 1 juli 1947 
mocht niet worden doorberekend, hetgeen een zware last betekende voor de 
middenstand. Uit een verklaring van de regering bleek dat ze haar beleid 
gericht op prijsstabilisatie niet wenste te doorbreken. 'Ook een geringe stij
ging dient echter onder de huidige moeilijke omstandigheden te worden 
vermeden, voor zover de mogelijkheid aanwezig is, dat de bestaande winst
marges, honoraria enz. niet strikt voldoen aan het binnen het kader der
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huidige prijs- en loonpolitiek toelaatbare.'512 Slechts in een uitzonde
ringsgeval kon met machtiging van het Directoraat-Generaal voor de 
Prijzen tot een prijsverhoging worden overgegaan.

Het niet mogen doorberekenen van de omzetbelasting stond overigens 
niet op zichzelf. De middenstanders werden nog andere lastenverzwaringen 
opgelegd, die niet konden worden afgewenteld op de consument, zoals een 
verhoging van het werkgeversaandeel van de kinderbijslagpremie voor 
werknemers, een verhoging van de vakantietoeslagen en de loonbijslag 
van één gulden. Deze loonbijslag werd gegeven ter compensatie van de sub- 
sidieverlaging met ƒ330 miljoen, per 8 november 1948.513

De regering stelde zich op het standpunt dat de ondernemers deze lasten
verzwaringen in het algemeen niet mochten doorberekenen in de con
sumptieprijzen. Centraal in het economische beleid stond immers de poli
tiek gericht op industrialisatie en exportbevordering. Een belangrijke voor
waarde voor de exportbevordering vormde een zo stabiel mogelijke prijs
ontwikkeling. Aan de loonbijslag was wel ter compensatie een herziening 
van de fiscale winstvaststelling gekoppeld. Beoogd werd dat ondernemin
gen voldoende middelen beschikbaar kregen voor vervanging en moderni
sering van het industriële apparaat. Via fiscale herwaardering van be
drijfsmiddelen, vervroegde afschrijving en verlenging van de verliescom
pensatie probeerde de regering de vermogensvorming binnen de bedrijven 
te bevorderen. Dit beleid was echter primair gericht op het grootbedrijf en 
minder op het kleinbedrijf. Volgens Van den Brink was 'op dit punt bij
zondere waakzaamheid geboden'.514

Verder werd ook de ondernemingsbelasting opgeheven. Deze belasting 
werd geïnd naar twee grondslagen, de bedrijfsopbrengst en het bedrijfskapi
taal. In de belastingherziening die op 1 juli 1949 bij het parlement werd in
gediend, werd voorgesteld de ondernemingsbelasting naar de grondslag van 
het bedrijfskapitaal op te heffen. Deze belasting werd geheven zowel over 
het eigen als over het vreemd vermogen en onafhankelijk van het feit of er 
winst of verlies was gemaakt. Met de afschaffing van de belasting naar de 
grondslag van het bedrijfskapitaal verdween een van de factoren die de be
schikbaarstelling van risicodragend kapitaal belemmerden. De afschaffing 
van de ondernemingsbelasting naar de grondslag van het bedrijfskapitaal 
leidde tot een verlaging van de belastingdruk voor bedrijfslichamen als de 
NV.

De devaluatiegolf die op zondag 18 september 1949 over Europa trok, 
waarbij de Nederlandse gulden met 30% ten opzichte van de dollar devalu
eerde, gaf de Nederlandse regering aanleiding haar belastingvoorstellen te 
herzien. Kern van de wijziging vormde het voorstel de terugwerkende 
kracht aan de belastingvoorstellen te ontnemen. De financiële ruimte die 
hierdoor ontstond gaf Lieftinck de mogelijkheid het parlement voor te stel
len de gehele ondernemingsbelasting af te schaffen.515 'Met name is daarbij 
gedacht aan de talrijke middenstandsbedrijven waarop juist bij een betrek
kelijk matige winst de ondernemingsbelasting zwaar drukt.'516 Weliswaar 
bestond de mogelijkheid de ondernemingsbelasting als bedrijfslast voor de 
fiscale winstberekening af te trekken, maar dat baatte vele middenstanders
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met een geringe winst weinig, eenvoudigweg omdat er niets af te trekken 
viel. Volgens Lieftinck moesten de middenstanders 'ondanks hun geringe 
draagkracht door de heffing van de ondernemingsbelasting naar de be
drijfsopbrengst 8 & 10% meer afstaan dan zonder die heffing het geval 
was'.517

Een Directoraat-Generaal voor de M iddenstand?

De middenstandsbelangen ressorteerden formeel onder de minister van 
Economische Zaken, doch in de praktijk kwamen tal van maatregelen tot 
stand waarvoor andere ministeries, zoals Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening, Financiën en Justitie competent waren. De greep van de eerst 
verantwoordelijke minister op de materiële middenstandspolitiek was 
zodoende bescheiden. In het parlement werd daarom meerdere malen ge
vraagd om een versterking van de rol van het departement van Econo
mische Zaken door een meer centrale positie voor het Directoraat voor de 
Middenstand.

Veel leden in het parlement waren van oordeel, dat Van den Brink het 
initiatief moest nemen om de bij het middenstandsbeleid betrokken depar
tementen, onder de coördinerende leiding van het Directoraat voor de 
Middenstand, tot een meer doelgerichte politiek te brengen.

Schmal (CHU) had het gevoelen, dat de stem van het Directoraat voor de 
Middenstand in het ambtelijk geheel in vele gevallen deed denken aan een 
'vox clamantis in deserto'.518 Hij wenste een zodanige positie voor het di
rectoraat, 'dat het zich inderdaad ten volle kan doen gelden, dat het optre
dende in het belang van de middenstand, de zekerheid heeft met ernst te 
worden beluisterd en er zich tevens van verzekerd mag houden, dat de he
ren op die andere departementen niet alleen maar vriendelijk luisteren 
maar ook dienovereenkomstig handelen’ 519

Van den Brink erkende dat het interdepartementale contact ten aanzien 
van de middenstandsproblematiek intensivering behoefde: 'Reeds geruime 
tijd overweeg ik dan ook de instelling van een interdepartementale com
missie voor de middenstandspolitiek. Mede naar aanleiding van de discus
sies in de Kamer meen ik, dat tot de bevordering van de instelling van een 
dergelijke commissie thans snel dient te worden overgegaan.'520 Tijdens de 
behandeling van de begroting voor het dienstjaar 1950 bleek dat de Kamer 
van het bestaan van een interdepartementale commissie nog niets had ver
nomen. 'Er zou komen een interdepartementale commissie voor de mid
denstandspolitiek, want de Minister was van oordeel, dat er meer interde
partementaal contact moest zijn wegens het gebrek aan coördinatie van het
geen de verschillende departementen op middenstandsgebied verrichten. 
Het is merkwaardig hoe weinig er gedurende het afgelopen jaar van dit alles 
tot verwerkelijking is gekomen.'521 Volgens Van den Brink was de com
missie echter al in de zomer van 1949 met haar werkzaamheden begonnen, 
maar het 'werk van een dergelijke commissie, die uit vertegenwoordigers 
van de bij de middenstandspolitiek in de ruime zin van het woord betrok
ken departementen bestaat, treedt uiteraard niet naar buiten'.522 De ver-
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wachting was dat de commissie in toenemende mate tot de coördinatie in 
het beleid van de betrokken departementen zou bijdragen.

De politieke positie van de middenstand in de regering werd versterkt 
omdat tijdens de ministerraadsvergadering van 5 december 1949 werd beslo
ten de portefeuille van staatssecretaris Van der Grinten uit te breiden met 
middenstandszaken.523 Hij zou zich voortaan gaan bezighouden met de da
gelijkse problemen van de middenstand. Van den Brink kreeg zo meer tijd 
voor het meer algemene economische beleid. Vooral de KVP drong er bij 
monde van Romme en Bachg bij de minister op aan de interdepartemen
tale commissie onder de leiding van de staatssecretaris te plaatsen. Daarmee 
zou men volgens Romme 'in die interdepartementale commissie zelf me
teen het element van de politieke verantwoordelijkheid van de Regering 
hebben vervat'.524 Naar de opvatting van Bachg behoorde een goede mid
denstandspolitiek in deze tijd te zijn 'als een dubbelkorig Te Deum of Veni 
Creator, waarin de zang wordt geleverd door een centraal maatschappelijk 
orgaan in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de tegenzang door een 
interdepartementaal Overheidsorganisme onder hoge en politiek verant
woordelijke leiding'.525 Aanvankelijk wenste Van den Brink het ambtelijk 
en het politieke overleg strikt gescheiden te houden. In de memorie van 
antwoord behorend bij de rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 toonde hij 
zich bevreesd, 'dat vermenging van het ministerieel en het ambtelijke ni
veau aan de discussies in laatstgenoemde Commissie niet ten goede zou 
komen'.526 Tijdens het debat over de vaststelling van zijn begroting kwam 
hij op zijn opvatting terug. Hij erkende dat met ambtelijke commissies on
der politieke leiding ook goede ervaringen waren opgedaan. Hij verwees 
daarvoor naar de Interdepartementale Commissie voor Lonen en Prijzen, 
waarvan staatssecretaris van Sociale Zaken A.A. van Rhijn (PvdA) voorzit
ter was. 'Waar de Staatssecretaris van Economische Zaken zich in het bij
zonder bezighoudt met de behandeling van de dagelijkse problemen van de 
middenstand op het hoogste niveau, ben ik tot de conclusie gekomen dat 
een wijziging in het voorzitterschap inderdaad aangewezen is, waarbij de 
directeur van de middenstand vice-voorzitter van deze commissie zal wor
den.'527

Naast een beter gecoördineerd middenstandsbeleid door een interdepar
tementale commissie werd ook de instelling van een Directoraat-Generaal 
voor de Middenstand noodzakelijk geacht. Volgens Schmal was de weg die 
middenstandsvraagstukken moesten doorlopen langs ambtelijke en poli
tieke kanalen te lang. Allereerst werd een dergelijk vraagstuk behandeld 
door het Directoraat voor de Middenstand, vandaar ging het naar het 
Directoraat-Generaal voor Handel en Nijverheid, waaronder het Directoraat 
voor de Middenstand ressorteerde. Daarna kwam het op het bureau van de 
secretaris-generaal om vervolgens via de staatssecretaris bij de minister te
recht te komen. 'Dat is een lange weg en de ervaring leert, dat, als aan een 
patiënt door zo'n grote hoeveelheid van geneesmeesters wordt gearbeid, dat 
dan, ik wil niet zeggen de toeleg, maar het resultaat veelal is, dat zijn ziel 
wordt gedood.'528
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Tijdens de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 1951 her
haalde Schmal zijn wens om een Directoraat-Generaal voor de Midden
stand in te stellen. Naar zijn mening steunde de departementale indeling 
over het algemeen meer 'op de noodzakelijkheden van de ervaring dan op 
een tevoren geconcipieerde opzet'.529 Reeds jaren bestond een Directoraat- 
Generaal voor de Arbeid en voor de Landbouw. 'Dan staat het voor mij 
althans vast, dat er ook hier en nu terdege plaats is voor een Directoraat- 
Generaal voor de Middenstand.'530

Ook Schilthuis (PvdA) toonde zich voorstander van de verandering van 
het Directoraat voor de Middenstand in een Directoraat-Generaal, 'niet uit 
prestigeoverwegingen voor de middenstand of op andere dergelijke gron
den, maar omdat door deze verandering de organisatie ten aanzien van de 
middenstand betere kansen zou kunnen bieden op direct contact met de 
Regering, op een snellere en vlottere behandeling der zaken'.531

Verkerk (ARP) benadrukte dat de middenstandspolitiek te lijden had van 
het feit dat het versnipperd was over vier departementen. Hij zag onder 
meer in beter overleg tussen de betrokken departementen en in een promi
nentere rol voor de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) bij de 
besluitvorming over de middenstandsproblematiek, mogelijkheden om de 
belangen van de middenstand beter te behartigen 532

Dat nog niet was overgegaan tot de stichting van een Directoraat-Gene
raal voor de Middenstand hing volgens Van den Brink vooral samen met 
het feit dat de belangen van de middenstand moeilijk los konden worden 
gemaakt van die van handel en nijverheid.533 Hij zou zich over de vraag of 
een apart directoraat-generaal noodzakelijk was, nog eens rustig beraden.534

Form ele m iddenstandspolitiek

De wetgevende arbeid op het gebied van de middenstand verliep zeer 
moeizaam. Dit gaf aanleiding tot forse kritiek in het parlement op de minis
ter van Economische Zaken, omdat eerder aangekondigde wetsontwerpen 
betreffende vestiging, de winkelsluiting en het cadeaustelsel, alsmaar niet 
bij het parlement werden ingediend.

De vestigingswetgeving moest worden aangepast omdat er in feite twee 
regelingen bestonden, namelijk de Vestigingswet Kleinbedrijf uit 1937 en 
het Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf (BAVK) uit 1941. De 
Vestigingswet Kleinbedrijf uit 1937 was ontworpen als reactie op de econo
mische crisis uit de jaren dertig. De overheid begon ordenend en regelend 
op te treden teneinde de vitale functie van het midden- en kleinbedrijf te 
beschermen. Ze werd als hoeksteen van het middenstandsbeleid be
schouwd, dat sinds 1937 werd gevoerd.535 De wet gaf de mogelijkheid om 
het peil van de bedrijfsuitoefening te verhogen en onverantwoorde vesti
ging tegen te gaan, mits het georganiseerde bedrijfsleven zelf het initiatief 
nam. Was dat het geval dan stelde de overheid bij nieuwe vestiging in een 
bepaalde branche, door middel van een vestigingsbesluit, eisen ten aanzien 
van handelskennis, vakbekwaamheid en kredietwaardigheid. De nieuwe 
ondernemingen waren door de vestigingseisen beter toegerust in de concur-
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rentiestrijd. De wetgeving was voor de middenstand acceptabel omdat ze 
gedecentraliseerd en in nauw overleg met de betreffende bedrijfstak zou 
worden uitgevoerd. Een vestigingsbesluit betekende overigens niet dat een 
bedrijfstak 'gesloten' was; iedereen die kon aantonen dat hij voldeed aan de 
vereisten voor vestiging, kon een bedrijf beginnen. De regeling had der
halve als opzet 'dat de nieuweling zijn vak verstond en het financieel een 
poosje kon uitzingen’.536

De mogelijkheid tot vestiging voor middenstandsbedrijven werd door 
het Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf uit 1941 verder aan 
banden gelegd. Volgens dit besluit was een vergunning nodig voor nieuwe 
vestigingen in alle takken van de detailhandel, kleine nijverheid en voor 
een aantal dienstverleningsbedrijven waarvoor de Vestigingswet 1937 niet 
gold. Bij de beoordeling van de aanvragen voor een vergunning werd 
vooral gelet op de behoefte aan vestiging en de grondstoffenvoorraad. Door 
middel van het BAVK konden dezelfde toelatingseisen worden gesteld ten 
aanzien van handelskennis, vakbekwaamheid en kredietwaardigheid, als 
voor de branches die onder de Vestigingswet vielen. Bij toepassing van dit 
besluit werd een bedrijfstak in feite 'gesloten' voor vestiging. Door de toe
nemende goederenschaarste werd in 1943 het BAVK ook van toepassing 
verklaard op die bedrijfstakken die onder de Vestigingswet 1937 vielen. 
Voor deze bedrijfstakken golden derhalve twee vestigingsvergunningen, 
omdat de Vestigingswet uit 1937 gehandhaafd bleef. 'Het BAVK werd zo
doende een aanvulling op de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, door middel 
waarvan het behoefte-element werd gehanteerd en de werkingssfeer werd 
verruimd.'537

In de naoorlogse praktijk werd de Vestigingswet uit 1937 toegepast, maar 
dat gebeurde in de ogen van de middenstand op een veel te soepele wijze, 
waardoor het aantal vestigingen sterk toenam. Uit een becijfering van N. 
van den Heuvel (KVP) bleek dat in 1948 slechts een kwart van de verleende 
vestigingsvergunningen was uitgereikt op grond van verworven diplo
ma's.538 In middenstandskringen nam de ongerustheid over de toepassing 
van de wet dan ook toe. Men drong aan op strengere straffen bij wets
overtreding, in de vorm van hogere boetes en strakker omschreven en 
stringenter toegepaste vereisten voor het verkrijgen van een vestigingsver
gunning. J. Schilthuis (PvdA) vertolkte de opvatting dat bij de aanpassing 
van de vestigingswetgeving ook rekening moest worden gehouden met het 
behoefte-element. Hij herhaalde hiermee het standpunt, dat hij had inge
nomen tijdens de debatten over de Vestigingswet in 1937 en dat nader was 
uitgewerkt in het Plan van de Arbeid.539 In navolging van de vooroorlogse 
minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart H.C.J.H. Gelissen wees 
ook Van den Brink deze opvatting af met als hoofdargument dat een objec
tieve norm om de behoefte te bepalen, nu eenmaal ontbrak.540

Na de Tweede Wereldoorlog bleek dat de bestaande voorschriften voor 
wat betreft de winkelsluiting niet meer voldeden aan de gewijzigde sociaal- 
economische omstandigheden. Bovendien bestond er een verscheidenheid 
aan regelingen op dit gebied, namelijk de Winkelsluitingswet 1930, het 
Winkelsluitingsbesluit 1941 en het Koninklijk Besluit van 10 oktober 1945.
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In de praktijk gaf die veelheid aan regelingen aanleiding tot problemen.541 
Tijdens de oorlog had de bezetter het nodig geoordeeld een nieuwe regeling 
te maken voor de sluiting en de openstelling van winkels. Deze regeling 
werd vastgelegd in het Winkelsluitingsbesluit uit 1941. Direct na de oorlog 
werd de regeling voor sluiting en openstelling van winkels opnieuw aan
gepast. Een wijziging van de Winkelsluitingswet bleek op korte termijn niet 
haalbaar. De verwachtingen omtrent de goederenpositie liepen te zeer uit
een en derhalve ook de behoefte aan verkooptijd. Een voorlopige regeling 
omtrent sluiting en openstelling van winkels werd daarom vastgelegd in 
het Koninklijk Besluit van 10 oktober 1945.

Een wettelijke regeling op het gebied van het cadeaustelsel beoogde de 
uitwassen van het cadeaustelsel in de vorm van prijsversluiering en oneer
lijke concurrentie te beteugelen. Vóór de Tweede Wereldoorlog was wetge
ving op dit gebied steeds tegengehouden door de belanghebbende industrie, 
die op de produktie van die cadeau-artikelen was ingesteld. Onder meer het 
kamerlid Th.S.J. Hooij (KVP), die tevens vice-voorzitter van de Neder
landse Katholieke Middenstandsbond was, drong er op aan om de wetge
ving op het gebied van het cadeaustelsel snel af te werken, omdat de betref
fende industrie nog niet de kans had gekregen zich na de Tweede Wereld
oorlog voldoende te herstellen. 'Wanneer wij deze tijd voorbij laten gaan, 
dan heeft zich weer inmiddels een dergelijke industrie ter vervaardiging 
van deze goeddeels oneconomische prullaria gevestigd.'542

G.W.M. Huysmans (KVP), de minister van Economische Zaken in het 
kabinet Beel had in de Middenstandsraad aangekondigd, dat gedurende het 
dienstjaar 1948 als het enigszins mogelijk was, wetsontwerpen bij het par
lement zouden worden ingediend tot wijziging van de Vestigingswet, een 
gewijzigd ontwerp op de Winkelsluitingswet en een Wet op het Cadeau
stelsel, wetsontwerpen waarop al lang werd gewacht. Dat belette het parle
ment niet om het beleid van Huysmans terzake, in het voorlopig verslag op 
de rijksbegroting 1948 voor het departement van Economische Zaken, fors 
te bekritiseren. Er was volgens een aantal kamerleden sprake van 'een niet 
verantwoorde achterstand in wetgeving. Een waarschuwend woord lijkt 
hier op zijn plaats. De verbitterde stemming in de vooroorlogse periode, die 
helaas een aantal zwakkere middenstandselementen in het vaarwater van 
het extremisme heeft doen verzeilen, was mede te wijten aan de jarenlange 
achterstand in de wetgeving op middenstands terrein. Geen Regering kan 
ongestraft een bevolkingsgroep jaar in jaar uit laten vragen om vervulling 
van dezelfde vervulbare wensen, terwijl niemand begrijpt, waarom die niet 
vlot kunnen worden bevredigd.'543

In zijn reactie op deze forse kritiek stelde Huysmans dat hij had gedacht 
reeds in het dienstjaar 1947 een aantal wetsontwerpen te kunnen indienen, 
maar 'verschillende omstandigheden, zoals de overbelasting ten Departe- 
mente en de onzekerheid, welke in menig opzicht nog over de verhou
dingen in de middenstand bestaat, hebben dit belet'.544 Bij deze gelegenheid 
beloofde de minister dat het wetsontwerp Winkelsluiting binnen afzienbare 
tijd bij het parlement zou worden ingediend. De Vestigingswet Kleinbedrijf 
verkeerde in een vergevorderde staat van voorbereiding want, aan 'het
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voorontwerp tot wijziging van de Vestigingswet Kleinbedrijf wordt ten 
Departemente de laatste hand gelegd’.545 Het wetsontwerp over de regeling 
van het cadeaustelsel zou de Kamer nog voor het einde van de zittings
periode 1947-1948 bereiken. Deze toezeggingen werden niet waar gemaakt.

Van den Brink maakt toezeggingen niet waar

Het kabinet-Drees-Van Schaik kondigde in de troonrede van 21 september 
1948 aan dat de indiening van enkele wetsontwerpen op het gebied van de 
middenstandspolitiek te verwachten viel. Minister van Economische Zaken 
Van den Brink liet in zijn begroting voor 1949 weten dat het ging om een 
herziening van de Vestigingswet Kleinbedrijf, een nieuwe Winkel-slui- 
tingswet, een Wet op het Cadeaustelsel en een nieuwe Wet op de Kamers 
van Koophandel.546 De Kamer reageerde teleurgesteld op de mededeling in 
de troonrede: 'Men kan waardering opbrengen voor de soberheid van deze 
passage, doch zij is wel zeer teleurstellend, indien men bedenkt, dat hier 
waarschijnlijk wordt gedoeld op die wetsontwerpen, welke sedert 1946 
achterstallig zijn en welke indiening ook verleden jaar publiekelijk werd 
aangekondigd.'547

Volgens Bachg was er in de eerste jaren na de oorlog over het beleid ten 
aanzien van de middenstand terecht geklaagd. De achterstand in wetgeving 
werkte vooral psychologisch nadelig uit op de middenstand. 'Ik hoop, dat de 
Minister er nu inderdaad in zal slagen in het lopende jaar de drie onder
werpen waarover het hier gaat, met de Kamer af te werken, opdat wij een 
volgend jaar hierover niet meer behoeven te spreken.'548

Schilthuis sprak de vrees uit dat de bemoeienis van de Economische 
Raad weer tot wijzigingen zou leiden die de indiening zouden vertragen.549 
Maar Van den Brink stelde de Kamer gerust. Na de ontvangst van het ad
vies van de Economische Raad hoopte hij dat met spoed de wetsontwerpen, 
'die voor de ontwikkeling van de middenstand op lange termijn van grote 
betekenis zijn, bij deze Kamer zullen kunnen worden ingediend'.550

Gedurende het zittingsjaar werd alleen het wetsontwerp op de Kamers 
van Koophandel bij het parlement ingediend. Dit wetsontwerp had echter 
niet specifiek betrekking op het midden- en kleinbedrijf omdat het ook de 
positie van het grootbedrijf in de Kamers regelde.

Van de drie achterstallige wetsontwerpen werd in 1949 alleen een voor- 
ontwerp-Winkelsluitingswet gepubliceerd. Het gebrek aan wetgeving leidde 
opnieuw tot scherpe kritiek op de minister. 'Er is geen enkel wetsontwerp 
ingediend en van de andere voornemens is naar buiten toe ook niets geble
ken.'551 De indruk bestond 'dat de Minister ten aanzien van de middenstand 
minder voortvarendheid betoont dan ten aanzien van andere onderdelen 
van het economische beleid' 552

Volgens Van den Brink moest een ontwerp-Vestigingswet Kleinbedrijf 
mede worden gezien in het kader van het in de toekomst te voeren alge
meen vestigingsbeleid, waarbij ook de vervanging van het Bedrijfsver
gunningenbesluit aan de orde kwam. Beslissingen konden eerst worden 
genomen na overleg met de Benelux-partners en de betreffende organisaties
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uit het bedrijfsleven: 'Overtuigd van de urgentie streeft ondergetekende er 
naar de totstandkoming van deze wet zoveel mogelijk te bevorderen.'553 
Ten aanzien van het cadeaustelsel overwoog de minister helemaal geen wet 
in te dienen, maar deze kwestie over te laten aan het betreffende publiek
rechtelijk orgaan.

Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer constateerde Hooij 
dat indiening van twee van de drie achterstallige wetsontwerpen verder af 
was 'dan drie jaar geleden, want toen was het geluid van de Regering in dit 
opzicht positiever dan thans'.554 Ten aanzien van het ontwerp-Vestigings- 
wet Kleinbedrijf had Hooij namelijk uit de reactie van Van den Brink 
afgeleid: 'Tweede Kamer, denk niet, dat dit spoedig zal gebeuren, want er 
moet nog heel wat gestudeerd worden.'555 Alhoewel de regeling van het 
cadeaustelsel beter door het publiekrechtelijke bedrijfsorgaan kon worden 
afgehandeld, vreesde Hooij dat dit opnieuw tot uitstel zou leiden; hij drong 
daarom aan op een spoedige indiening van een wetsontwerp.

J.G.H. Cornelissen (VVD) kwam na de bestudering van de beleidsvoor
nemens van de minister 'tot dezelfde conclusie als dikwijls zovele midden
standers hebben getrokken, nl. dat op hun gebied niets gebeurt, ondanks de 
vele voornemens, het vele gepraat en geconfereer'.556 Voor het uitstel van 
de indiening van wetten, 'welke practisch de gehele middenstand betreffen, 
worden verschillende motieven aangevoerd, die alle, zonder uitzondering, 
wijzen op een uitstel op lange termijn'.557 Ook Verkerk (ARP) gaf duidelijk 
blijk van zijn ongenoegen. 'Vóór de zomer van 1950 behoren enkele van de 
aangekondigde wetten in het Staatsblad te zijn verschenen.'558

Van den Brink kon weinig toevoegen aan hetgeen in de memorie van 
antwoord was gesteld. 'Ook ik betreur het, dat het niet mogelijk was, om op 
een tijdstip, dat ik gaarne zelf zou hebben gezien, met deze wettelijke maat
regelen te komen.'559 Hij weet het uitstel aan het van vele zijden inwinnen 
van uitvoerig advies, waarmee voorkomen kon worden dat een regeling 
werd 'getroffen van achter het schrijfbureau'.560 Wat betreft de wettelijke 
regeling van het cadeaustelsel was hij bereid het door Hooij aangevoerde 
argument van de vertraging bij de besluitvorming mee te nemen. Hij bleef 
echter voorstander van een regeling door een publiekrechtelijk orgaan: 
'Niet alleen omdat ik van mening ben, dat op die wijze een dergelijke ma
terie het beste kan worden geregeld, maar tevens omdat het op die wijze 
mogelijk is, iets zeer concreets aan te bieden, als het ware een soort bruids
schat mee te geven, waarin een dergelijk publiekrechtelijk orgaan onmid
dellijk een oefenmogelijkheid vindt, waardoor bovendien een indruk om
trent de verdere ontwikkelingsmogelijkheid van deze organen zal kunnen 
worden verkregen.'561

Gedurende het begrotingsjaar 1950-1951 werd een ontwerp-Winkel- 
sluitingswet bij het parlement ingediend, terwijl tevens een voorontwerp- 
Vestigingswet verscheen. Ook nu hadden vele leden weer bezwaren tegen 
de trage gang bij het ontwerpen van regelingen voor de middenstand. Het 
ontwerp-Winkelsluitingswet was te laat ingediend, terwijl de wetsont
werpen betreffende het cadeaustelsel en vestiging nog steeds op zich lieten 
wachten. Bij de vele kleine middenstanders die toch al in moeilijke om-
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standigheden verkeerden, was volgens veel kamerleden het gevoel ont
staan, dat zij door de regering werden achtergesteld bij de overige bevol
kingsgroepen.562 Ze stelden Van den Brink hiervoor verantwoordelijk, 
hoewel niet alle problemen op het terrein lagen van de minister van 
Economische Zaken. Maar 'de kern van het middenstandsbeleid, dat het ge
zonde klimaat voor de middenstand moet teweegbrengen' lag wel op het 
werkterrein van de minister 563

De minister erkende dat het in de eerste jaren na de oorlog moeilijk was 
geweest de wetgeving op gang te brengen. Daarin was naar zijn mening een 
kentering gekomen omdat verschillende wetten van kracht waren gewor
den of in een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeerden. Hij 
wees hierbij op de Wet op de Bedrijfsorganisatie, de Wet op de Kamers van 
Koophandel en het wetsontwerp op de winkelsluiting, terwijl het vooront- 
werp-Vestigingswet voor advies aan de SER was aangeboden.

Slotbeschouwing: Het einde van een droom564

De Franse Revolutie bracht de 'bevrijding' van het gildestysteem en van 
het corporatisme. Bij de tegenstanders van de ideeën van de Franse 
Revolutie zoals de antirevolutionairen kwam evenwel al snel de gedachte 
op dat de 'atomisering' van de samenleving tegengegaan moest worden 
door een organische ordening. Ook katholieken en sociaal-democraten 
wensten de samenleving te ordenen en vonden elkaar in het concept van 
een PBO. Met de aanvaarding van het wetsontwerp op de PBO, leek een 
lang gekoesterde en breed gedragen hartewens in vervulling te gaan. Op het 
gebouw van de KAB werd de vlag uitgestoken, toen de wet op de PBO in de 
Tweede Kamer was aanvaard 565

Het wetsontwerp dat door het smalle basis kabinet-Beel (KVP en PvdA) 
was ingediend, volgde goeddeels het advies van de commissie-Van der 
Ven. Dit lag voor de hand gelet op de voorgeschiedenis en het pacificatie- 
karakter van de breed samengestelde commissie. De sociale partners bereik
ten overeenstemming over een aantal hoofdzaken. Enkel de vertegen
woordigers van de protestants-christelijke werkgevers wezen in de commis
sie het compromis af. Op een tweetal belangrijke punten week het wetsont
werp af van het commissie-advies. De Stichting van de Arbeid had geen 
plaats of functie gekregen in de PBO. Het NVV vreesde anders dominantie 
van groepsbelangen, omdat de overheid als hoedster van het algemeen be
lang niet in de Stichting vertegenwoordigd was. Voorts werd in de taakom
schrijving van het ontwerp het dienen van het algemeen belang weer op de 
voorgrond geplaatst, vooral door toedoen van Drees.

Het compromis in de commissie-Van der Ven bleek echter broos. 
Protestants-christelijke werkgevers en met name de liberale werkgevers, 
grepen het wetsontwerp aan, om aan hun sluimerende onvrede over de 
PBO uiting te geven. Deze werkgevers vreesden van de PBO teveel over
heidsinvloed, dwang en bureaucratie. Bovendien wilden zij de werknemers 
geen invloed geven op economisch gebied. De Stichting van de Arbeid vol-
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deed naar hun oordeel voortreffelijk als overlegorgaan voor sociale en eco
nomische kwesties.

Het brede basis kabinet-Drees-Van Schaik werd mede gevormd om de 
PBO van een breed draagvlak te voorzien in de maatschappij, althans dat 
beweerde Romme herhaaldelijk. De aanpassingen in de memorie van ant
woord van staatssecretaris Van der Grinten bevorderden de consensus 
evenwel allerminst. Hij stelde voor, de bedrijfschappen bij amvb in te stel
len, om zo de instelling te vergemakkelijken. Ook hun bevoegdheden wer
den in de raamwet opgenomen. Als tegemoetkoming aan het bedrijfsleven 
werd de SER verplicht gedurende een overgangstijd advies te vragen aan de 
Stichting van de Arbeid over sociale kwesties. Vooral het voorstel om de 
bedrijfschappen bij amvb in te stellen viel slecht bij CHU en VVD, de coali
tiepartners. Met de ARP waren zij van oordeel dat de Grondwet imperatief 
regeling bij wet voorschreef. Ook binnen de ministerraad bestonden er twij
fels over de grondwettigheid van de voorgestelde procedure. Drees sprak in 
de ministerraad de vrees uit dat de schappen vooral het eigenbelang van de 
bedrijfsgenoten zouden veilig stellen ten koste van de consument. Daarom 
wilde hij de schappen geen bevoegdheden toekennen op het terrein van 
prijsregelingen. In dit opzicht werd hij gesteund door het economenadres 
aan de Tweede Kamer dat monopolievorming binnen de schappen voor
spelde, met als gevolg inefficiënte produktie en prijsverhoging. Van den 
Brink kon en wilde niet ontkennen dat zulks tot de mogelijkheden be
hoorde. In een nabeschouwing op de PBO-wetgeving zou Zijlstra, medeon
dertekenaar van het economenadres, bevestigen dat Van den Brink het 
moeilijk had met de PBO, die een inbreuk betekende op de markteconomie. 
Zijlstra sprak van een 'jeugdzonde' en vergoelijkte deze door op zijn katho
lieke omgeving en de gedrevenheid van Romme te wijzen.566

Na de memorie van antwoord waren de kaarten geschud: VVD, CHU en 
ARP bonden hun instemming aan een wijziging van de instellingsproce
dure. De oppositie tegen deze procedure versluierde deels dieper liggende 
bezwaren tegen de PBO die immers te diep en te abrupt in het sociaal-eco- 
nomisch leven ingreep. Het CNV als erkend voorstander van de PBO, 
vormde een horzel in de pels van de ARP, die anderzijds onder zware druk 
stond van de geestverwante werkgevers.

In deze situatie werd Van der Grinten politiek steeds meer de gevangene 
van de PvdA, die bij monde van Van der Goes van Naters méér overheids
invloed eiste. Romme bagatelliseerde de politieke betekenis van de conces
sies aan de PvdA, mede om de steun van de katholieke werkgevers niet te 
verliezen én de coalitiepartners binnen boord te houden c.q. te krijgen. Het 
resultaat was een wettelijke regeling die uiteindelijk niemand bevredigde. 
De PvdA zag er slechts een zwakke weerspiegeling in van haar ideaal van 
een planmatige produktie, door functioneel gedecentraliseerde schappen 
uitgevoerd. Van der Goes van Naters die het wetsontwerp uiteindelijk 
steunde, drukte zijn frustaties hierover later nogal kras uit. 'Nou, en de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie is jammerlijk mislukt. De naam alleen al 
is een lachtertje: er is niets publieks aan! Ooit gehoord dat het Landbouw
schap waarschuwde tegen de melkplas, die zo lekker gesubsidieerd werd?

Ordening; gemeenschaps- of eigen verantwoordelijkheid?
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Het is een misselijke boerenpummelclub die niks doet in het algemeen 
belang, de meest lage belangenorganisatie die je kunt hebben.'567

VVD, ARP en CHU vreesden te veel staatsinvloed en werden door de 
bevriende werkgeversorganisaties in hun verzet gestijfd. Van der Grinten 
werd niet alleen in die kring, maar ook door de Eerste Kamerfracties van 
PvdA en KVP, als een stijfkop beschouwd omdat hij de grondwettelijke be
zwaren genegeerd had en daarmee de kans verspeeld had op een breder po
li tiek-maatschappelijk draagvlak 568

De KVP was tevreden over de wijze waarop het subsidiariteitsbeginsel 
vorm had gekregen, maar ook in die kring werd gaandeweg duidelijk dat 
het maatschappelijk draagvlak voor de PBO afbrokkelde.

De vraag dringt zich op of het wel verstandig was de behandeling van dit 
ingrijpende wetsontwerp toe te vertrouwen aan een ongetwijfeld vakbe
kwame, maar jonge jurist (36 jaar), die niet gelouterd was in het politieke 
handwerk. Ook Drees toonde reserves aangaande de politieke bekwaamheid 
van Van der Grinten. Van der Grinten liet zich in het debat kennen als een 
pragmaticus, een no-nonsens deskundige, die nogal zorgeloos door het 
ideologische mijnenveld wandelde. Zijn 'bedenkelijke denkwijze' bleek 
o.m. bij de bestrijding van een amendement-Cornelissen, dat beoogde de be
sturen van de schappen niet te laten kiezen door de representatieve organi
saties, maar door de individuele bedrijfsgenoten.569 Van der Grinten be
streed het amendement dat gesteund werd door Welter en enige sociaal
democraten, met het argument dat er dan figuren in de besturen konden 
komen die 'wij voor een deugdelijke werking van de bedrijfschappen liever 
niet in de besturen willen hebben opgenomen'.570 'Het komt mij voor, dat 
aanneming van het amendement zou betekenen, dat wij (...) niet te hante
ren besturen zouden krijgen, waar eenvoudig geen vruchtbare arbeid uit 
zou voortkomen.'571 De N R C  oordeelde dat hier sprake was van een be
denkelijke corporatistische inslag. 'Het is wel een zeer ondemocratische aap, 
die hier uit de mouw van de staatssecretaris komt.'572

Volgens De Opmars, het propagandablad van de KVP, berekende Van der 
Grinten 'al te verstandelijk, dat de wet er komen zou, en toonde weinig de
ferentie voor de Vertegenwoordiging des Volks. Haar verstandspolitiek is 
dus te kort geschoten.'573

De PBO kwam niet van de grond. Dit werd door Steenkamp vooral gewe
ten aan de vrees bij werkgevers voor de medezeggenschap van werknemers 
op economisch gebied.574 Voorts was de taakomschrijving te uniform: een 
blauwdruk voor het hele bedrijfsleven. De overheid droeg ook zelf schuld 
daar ze de bedrijfsorganisatie onvoldoende stimuleerde door eigen taken af 
te stoten. Ook het gebrek aan democratie in de schappen - het strijdpunt 
voor de CPN - lag gevoelig. Voor Van Rhijn was het falen van de PBO het 
gevolg van het feit dat de problemen niet op bedrijfstakniveau maar op na
tionaal niveau werden aangepakt.575 De belangrijkste economische doelstel
lingen zoals door de SER in 1951 geformuleerd, lagen buiten het bereik en 
de bevoegdheid van de bedrijfstak en vereisten een nationale aanpak.576

Het gevaar van monopolievorming binnen de schappen met als gevolg 
te hoge prijzen, vormde geen aanlokkelijk perspectief voor het bedrijfsle-
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ven, dat moest inspelen op steeds grotere liberalisatie en integratie binnen 
de wereldeconomie. Steenkamp drukte het scherp uit: 'Het is duidelijk, dat 
de denkers over de bedrijfsorganisatie onvoldoende rekening hebben ge
houden met de dynamiek in het bedrijfsleven, met de taaiheid van de te
genstellingen en met de onvoorziene ontwikkeling van de EEG.'577

De bedoeling van het wetsontwerp op de Kamers van Koophandel was 
allereerst rechtsherstel. Met een beroep op dit karakter werden principiële 
wijzigingsvoorstellen, zoals een verplichting om eenvierde van het aantal 
leden van de Kamers uit werknemersvertegenwoordigers te laten bestaan, 
door de staatssecretaris afgewezen. Toch meende het Eerste Kamerlid G.E. 
van Walsum (PvdA), dat de mogelijkheid om werknemers in de Kamers op 
te nemen 'een revolutie is en dat het uitgesloten zou zijn geweest vóór 1940 
een dergelijke wijziging te verkrijgen'.578 Deze 'doorbraaksocialist' behoor
de oorspronkelijk tot de CHU, en was voor de oorlog lange tijd lid van de 
Rotterdamse Kamer van Koophandel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
was hij enige tijd secretaris van de Provinciale Kamer van Koophandel. Hij 
wist dus waarover hij sprak.

Ondanks de onduidelijkheid over de toekomstige relatie tot de PBO, was 
structuur en taak van de Kamers onomstreden. De Kamers moesten regio
nale organen blijven die de algemene belangen van het bedrijfsleven moes
ten behartigen. De Kamers moesten opkomen voor de regionale, gemeen
schappelijke belangen van alle bedrijfstakken, terwijl de organen van de 
PBO de belangen behoorden te verdedigen van de verschillende landelijke 
bedrijfstakken en sectoren afzonderlijk. Volgens Van Walsum was dit 'een 
doeltreffend richtsnoer (...) voor de bepaling van de grens tussen de organen 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie enerzijds en de Kamers van 
Koophandel anderzijds'.579 Met deze nieuwe wet begon volgens Schmal een 
nieuwe fase in de historische ontwikkeling van de Kamers, ooit wel 
'slaapkamers' genoemd. Ze konden nu betiteld worden als 'werkkamers' 
omdat ze de verworven rechten nu effectief konden gaan benutten.580

Het middenstandsbeleid van Van den Brink verschilde nauwelijks van 
het vooroorlogse beleid. Het beleid was gericht op een verbetering van de 
organisatie en verheffing van de stand via een verbetering van de vakbe
kwaamheid en een verbetering van de financiële kracht van de midden
stand. Daarvoor was een middenstandspolitiek nodig, die zoals Verkerk 
(ARP) het zei, uiteen viel in materieel en formeel beleid. De materiële mid
denstandspolitiek kwam onvoldoende tot ontplooiing door het ontbreken 
van een doeltreffende interdepartementale organisatiestructuur. De be
trokken departementen hadden over het algemeen te weinig oog voor de 
specifieke problematiek van de middenstand. Hoewel Lieftinck door de af
schaffing van de ondernemingsbelasting de middenstand financieel tege
moet kwam, was vooral dit departement vaak de gebeten hond bij de mid
denstanders. Volgens Schmal (CHU) was het departement van Financiën 
vooral doende 'om de ziel van de middenstand te doden'.581

Het parlement drong aan op een verbetering van de departementale or
ganisatie door de instelling van een Directoraat-Generaal voor de Midden
stand. Per slot bestond voor de behartiging van de belangen van de land-
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bouw allang een directoraat-generaal. De eenheid en coördinatie in het 
beleid konden zo worden versterkt. Tevens vergemakkelijkte een directo- 
raat-generaal het contact met de regering, hetgeen de oplossing van mid- 
denstandsproblemen zou bevorderen. De minister onderschreef dat meer 
coördinatie noodzakelijk was, maar vond hiervoor de instelling van een 
apart directoraat-generaal niet vereist. Wel stelde hij een interdepartemen
tale commissie voor middenstandsvraagstukken in. Een dergelijke com
missie had echter weinig slagkracht, omdat de commissieleden goeddeels 
afkomstig waren van verschillende departementen, waarvoor het midden
standsbeleid vaak minder belangrijk was. Vooral door druk van de KVP 
werd de politieke betekenis van de commissie vergroot. Romme zorgde er 
voor dat de interdepartementale commissie onder voorzitterschap van 
staatssecretaris Van der Grinten kwam te staan.

De formele middenstandspolitiek in de vorm van wetgeving bleef in 
voornemens steken. Sedert 1946 waren wetsontwerpen aangaande vesti
ging, het cadeaustelsel en de winkelsluiting aangekondigd, maar eind 1950 
was alleen het wetsontwerp op de Winkelsluiting bij het parlement inge
diend. De minister beriep zich op de chaos gedurende de eerste naoorlogse 
jaren, waarin het herstel van de oorlogsschade voorrang had gekregen. Wel 
werden verschillende wetten van kracht of bevonden zich eind 1950 in een 
vergevorderd stadium van voorbereiding, waarbij de middenstand recht
streeks of zijdelings was betrokken. Te denken viel hierbij aan de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie, de Wet op de Kamers van Koophandel en het wetsont
werp op de Winkelsluiting. Daarmee waren de beloften aan de midden
stand nog lang niet ingelost. Bij de middenstand ontstond verbittering over 
de achterstelling bij de werknemers en de landbouw waarvoor wel speci
fieke wetgeving tot stand kwam.

Het parlement stelde een en ander wel aan de kaak, maar nam met de 
ontwijkende antwoorden van de minister en zijn staatssecretaris genoegen. 
Van den Brink had voornamelijk aandacht voor de industrialisatie en libe
ralisatie, en ging in dat opzicht voortvarend en met veel succes te werk 
ging. Dat verklaart wellicht waarom het parlement ondanks forse kritiek de 
bewindslieden niet echt in politieke problemen bracht en de herhaalde toe
zeggingen aangaande wetgeving voor de middenstand voor lief nam. 
Zodoende bleef het middenstandsbeleid meer leuze dan realiteit.

Conclusies

De economische politiek van de overheid heeft ten doel de welvaart van 
de bevolking te maximaliseren. In de eerste jaren na de Tweede Wereld
oorlog werd daartoe als gevolg van de grote schaarste aan goederen, een 
geleide economische politiek gevoerd. Deviezen en grondstoffen werden 
door de centrale overheid beheerd en verdeeld teneinde het economisch 
herstel planmatig en evenwichtig te laten verlopen. De schaarse con
sumptiegoederen werden van overheidswege gerantsoeneerd en gedistribu
eerd, onder meer terwille van een rechtvaardige verdeling. G. Brouwers, di-
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Conclusies

recteur-generaal voor de Prijzen, typeerde in 1948 in het dagblad Het Parool 
de Nederlandse economie gedurende de eerste naoorlogse jaren 'als een wa
ter, dat jarenlang heeft stilgestaan, waarin zich dientengevolge een massa 
onkruid heeft vastgezet en waar nog maar een klein beetje stroom in 
komt'.582

Bij de start van het kabinet-Drees-Van Schaik tekende zich een keerpunt 
af in de Nederlandse economie. In veel sectoren bleek een zekere evenwicht 
te bestaan tussen vraag en aanbod, terwijl er voor 1949 mogelijkheden aan
wezig leken om een sluitende begroting op te stellen. De centrale vraag die 
het kabinet-Drees-Van Schaik moest beantwoorden was dan ook of de ver
gaande overheidsbemoeienis met de economie moest blijven bestaan of dat 
gestreefd moest worden naar herstel van de vrije, ondernemingsgewijze 
produktie. De PvdA had een voorkeur voor het behoud van de 'plan
economie', terwijl kabinet en rechterzijde in de Kamer voor 'liberalisatie' 
kozen.

Het economische beleid van Van den Brink werd beheerst door doelma
tigheidsoverwegingen en was geïnspireerd door het subsidiariteitsbeginsel. 
Daarin paste zijns inziens een georiënteerde markteconomie het beste. In 
een dergelijke economie stond de vrijheid van het economische leven 
voorop. De overheid had de zorg voor een goed ondernemingsklimaat en 
mocht alleen overgaan tot direct ingrijpen wanneer het particuliere initia
tief ontbrak, dan wel zich onvoldoende van zijn taak kweet. De beperkingen 
die de overheid in de eerste naoorlogse jaren noodgedwongen aan het eco
nomische leven had gesteld, dienden geleidelijk aan weggenomen te wor
den. In de terminologie van Brouwers moest het economische beleid er 
zorg voor dragen dat de stroming in het water krachtig toenam, teneinde 
het onkruid los te rukken en weg te sleuren. Een krachtige concurrentie 
binnen de Nederlandse economie was nodig om de efficiency in het pro- 
duktieproces te verbeteren met als verhoopt gevolg: lagere prijzen, die het 
de Nederlandse economie mogelijk moesten maken zich staande te houden 
in de internationale concurrentie.

De kern van de economische politiek van Van den Brink bestond uit het 
industrialisatiebeleid en de bevordering van de internationale economische 
samenwerking. Binnen dit beleid liet hij zijn opvatting over de gewenste 
aard van de economische politiek volop gelden.

In het parlement maakten vooral de CPN en de PvdA duidelijk dat zij 
principieel een andere economische politiek voorstonden. In hun visie 
stond de gebondenheid van het bedrijfsleven aan de realisering van maat
schappelijke doelstellingen voorop, vooral via planning en centralisatie, 
terwijl vrijheid alleen geboden was als dit maatschappelijk wenselijk en 
verantwoord was. De discussies in het parlement over het economische be
leid gingen in hoofdzaak over de principiële uitgangspunten van waaruit 
de politieke partijen de economische politiek benaderden. Het debat ging 
derhalve niet over de industrialisatie zelf; overtuigd als de politieke par
tijen waren van de noodzaak daartoe, om de groeiende beroepsbevolking en 
het betalingsbalanstekort op te vangen.
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De tegenstellingen kwamen tijdens de algemene beschouwingen voor 
het dienstjaar 1950 tot een uitbarsting. Aanleiding vormde de eerste indu
strialisatienota. Van der Goes van Naters zette hoog in door met een kabi
netscrisis te dreigen, als het afglijden van de economische politiek in con- 
servatief-liberale richting niet ongedaan werd gemaakt. Hij gaf zo uiting aan 
de opgekropte irritatie binnen de PvdA. Deze wrevel werd mede gevoed 
door het benoemingsbeleid van het kabinet en de zelfbewuste houding van 
de KVP. De verkiezingsuitslag van 1948 vertaalde Romme in minder toe
schietelijkheid jegens de wensen van de PvdA.

De uitkomst van dit debat besliste definitief over de economische koers 
van de opeenvolgende kabinetten-Drees. Alras bleek dat Van der Goes van 
Naters te hoog had ingezet. Bij de financiële beschouwingen voor hetzelfde 
jaar blies Hofstra de politieke aftocht en aanvaardde de PvdA het subsidiari
teitsbeginsel als leidend criterium bij de beantwoording van de vraag of de 
overheid, dan wel het particuliere bedrijfsleven het initiatief toekwam in 
het proces van een rechtvaardige en doelmatige behoeftenvoorziening. De 
PvdA kreeg wel enige genoegdoening tijdens de algemene en financiële be
schouwingen voor het dienstjaar 1951, toen het kabinet onder invloed van 
de Korea-crisis uitsprak, dat de financiële, economische, agrarische en so
ciale politiek zoveel mogelijk gecoördineerd moesten worden. Bovendien 
kon de regering de PvdA wijzen op de toenemende internationale coördi
natie en samenwerking, hetgeen ook een element van ordening bevatte. 
Aan het eind van de rit was de PvdA geheel verzoend met het beleid van 
Van den Brink.

In het kabinet kwam de strijd over de economische politiek eind 1950 tot 
een politieke climax. Lieftinck wilde de rantsoenering herinvoeren ter be
strijding van het betalingsbalanstekort, maar vond Stikker en Van den 
Brink tegenover zich. Van den Brink vreesde het ergste voor zijn liberalise
rende economische politiek en voorzag internationale repercussies- Hij 
werd in zijn verzet gesteund door de CEC, die haar bezwaren tegen de op
vattingen van Lieftinck in haar eerste rapport van begin 1951 vastlegde. De 
liberaliserende economische politiek was in het regeerakkoord van het ka- 
binet-Drees-I vastgelegd, hetgeen bijdroeg aan een fikse politieke nederlaag 
voor Lieftinck. Lieftinck erkende later zijn ongelijk. 'Zij hebben achteraf ge
lijk gekregen. We zijn uit de problemen gekomen zonder stringente maat- 

| regelen die ik in gedachte had.'583
De strijd over de aard van de economische politiek liep derhalve uit op 

een politieke nederlaag voor de PvdA. Deze partij had het gevecht eigenlijk 
al verloren tijdens het laatste jaar van het kabinet-Beel, toen Nederhorst 
weliswaar scherpe kritiek uitte op het economische beleid van minister 
Huysmans, maar er geen consequenties aan verbond. Met recht kon Drees 
dan ook beweren dat zijn kabinet een beleid voerde, dat al eerder door de 
Kamer algemeen aanvaard was.

Overigens werd de PvdA-aanval op Van den Brink op het verkeerde 
moment ingezet. Tijdens de algemene beschouwingen trof Van der Goes 
van Naters niet Van den Brink als tegenstander, maar zijn partijgenoten 
Drees en Lieftinck, de woordvoerders van het kabinetsbeleid. Een kabinets-
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crisis op dat moment zou vooral een ernstige crisis binnen de PvdA teweeg
gebracht hebben en zou de eerst verantwoordelijke minister van het ge
wraakte economische beleid weinig geschaad hebben. Romme peperde dat 
de fractievoorzitter van de PvdA in.

Daarnaast ontbeerde het PvdA-optreden een overtuigend alternatief. 
Onduidelijk bleef welke betere resultaten mochten worden verwacht van 
haar opvattingen. Van den Brink kon op resultaten wijzen en had de wind 
mee als gevolg van de Marshall-hulp en de Amerikaanse voorkeur voor 
'free enterprise'. Ook de PvdA had de Marshall-hulp omhelsd. Deze hulp 
had een meervoudig gunstig effect op de Nederlandse economie.584 Zij 
bracht onder meer een internationaal liberalisatieproces op gang. Een ge
leide economie zoals de PvdA voorstond, zou wellicht importbeperkende 
maatregelen vereist hebben en zou daarmee in strijd komen met het inter
nationale liberalisatieproces. Dat borg het gevaar in zich dat Nederland geen 
Marshall-hulp meer zou ontvangen. Daarmee zouden ook de indirect uit de 
Marshall-hulp voortvloeiende voordelen voor Nederland vervallen zijn, 
zoals de Europese samenwerking en de daaruit voortvloeiende verruiming 
van het handels- en betalingsverkeer. Overigens kon de PvdA er terecht op 
wijzen dat ook de Labour-regering van Engeland royaal uit de Marshall- 
fondsen mocht putten.

De woordvoerders van de PvdA (vooral Nederhorst en Van der Goes 
van Naters) en ook van de CPN (Hoogcarspel) verdedigden hun principiële 
reserves met verve. Dit had het grote voordeel dat daardoor de debatten in 
het parlement over Economische Zaken werden verlevendigd. Dit werkte 
verhelderend omdat de bijdragen van de andere fracties geen aanleiding 
gaven tot echte discussies met de minister. Uit hun verschillende ideolo
gieën vloeide immers een nagenoeg gelijke economische politiek voort, die 
geheel spoorde met het economische beleid van Van den Brink. De tegen
stellingen spitsten zich toe tussen enerzijds de PvdA en de CPN en ander
zijds Van den Brink, gesteund door de KVP en de overige partijen, met de 
minister als overwinnaar.

De invloed van het parlement op het economische beleid was beperkt. 
Het departement van Economische Zaken is een typisch beleidsdeparte- 
ment, met weinig wetgeving. Een belangrijk deel van het beleid betrof de 
internationale liberalisatie, hetgeen zich grotendeels onttrok aan de controle 
van het parlement. De instructies voor de onderhandelaars in internatio
nale organen als de OEES, werden vastgesteld door de REA. De onderhande
lingen werden veelal gevoerd door de minister van Buitenlandse Zaken of, 
namens hem, door hoge ambtenaren van het Bureau voor het Econo
mische Herstelprogramma. De uitkomst van de onderhandelingen werd 
achteraf aan het parlement meegedeeld in de vorm van 'è prendre ou k 
laisser'. Dit leidde tot kritiek van het parlement dat meer invloed op de 
onderhandelingen wenste uit te oefenen.

Van den Brink maakte in de Kamer een sterke indruk. Ook in de REA 
was zijn optreden overtuigend. Met kracht van argumenten ging hij het de
bat aan, veelal met Lieftinck en meestal wist hij het in zijn voordeel te be
slechten. Hij werd vaak gesteund door minister-president Drees. Begunstigd
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door de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer, slaagde Van den 
Brink erin de industrialisatie goeddeels op de uitgezette koers te houden. 
Die liberalisatie was volgens hem een voorwaarde voor het welslagen van 
zijn industrialisatiepolitiek. In het parlement verdedigde hij zijn beleid met 
verve, professioneel en 'professoraal'. De onder zijn verantwoordelijkheid 
uitgebrachte memories van toelichting en antwoord kunnen het best wor
den getypeerd als logisch gestructureerde colleges, waarin hij uitgebreid de 
achtergrond schetste van de actuele economische situatie en het daarop aan
sluitend beleid. Alleen op het terrein van het middenstandsbeleid ont
moette Van den Brink samen met zijn staatssecretaris Van der Grinten, die 
eind 1949 het middenstandsbeleid in zijn portefeuille kreeg, kamerbrede 
kritiek.

Staatssecretaris Van der Grinten loodste met behulp van KVP en PvdA 
de wet op de PBO door het parlement. Maatschappelijke weerstand zou de 
wetgeving goeddeels tot dode letters maken. Het is de vraag of meer conces
sies aan de werkgevers tot een ander resultaat hadden geleid. De PvdA liet 
trouwens weinig ruimte voor nóg meer concessies. De jeugdige rechterhand 
van de al even jeugdige minister behandelde de PBO voornamelijk als een 
juridisch-technisch probleem en liet zich weinig gelegen liggen aan de ideo
logische lading. Dat en zijn vrijmoedigheden jegens o.m. Oud en Schouten 
bezorgden hem een slechte pers en stevige kritiek van de senatoren. De laat- 
sten verweten hem gebrek aan souplesse inzake de grondwettelijke bezwa
ren van ARP, CHU en VVD.
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HOOFDSTUK V
HET SOCIALE BELEID VAN MINISTER JOEKES

P.G.T.W. van Griensven

Inleiding

'In sociaal opzicht zal op de ingeslagen weg worden voortgegaan’, zo luidde 
kort en krachtig de boodschap van het nieuwe kabinet-Drees-Van Schaik bij 
zijn aantreden. En inderdaad zou minister Joekes van Sociale Zaken goed
deels de voetsporen volgen van zijn populaire voorganger Drees. Dit gold 
onder meer de loonpolitiek. Tot de Tweede Wereldoorlog had de overheid 
geen ingrijpende bemoeienis met de loonvorming. De verantwoordelijk
heid voor de lonen berustte in overwegende mate bij het bedrijfsleven zelf. 
Na de bevrijding trok de overheid de verantwoordelijkheid naar zich toe en 
voerde op basis van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen van 
1945 een geleide loonpolitiek. Krachtens dit besluit moesten de arbeids
voorwaarden, waarover de werkgevers- en werknemers(organisaties) in 
vrij overleg overeenstemming hadden bereikt, door een overheidsorgaan, 
het College van Rijksbemiddelaars, worden goedgekeurd. Weliswaar voer
de het college geregeld overleg met de Stichting van de Arbeid, waarin de 
centrales van werkgevers en werknemers waren vertegenwoordigd, maar 
de uiteindelijke verantwoordelijkheid lag bij de overheid.

Voor het ingrijpen in de loonvorming bestonden goede gronden. Direct 
na de bezetting heerste een groot gebrek aan allerlei produkten. In deze 
schaarste-economie kon de ondernemer voor zijn produkten in principe 
iedere prijs bedingen. De hoge prijzen (en grote winsten) zouden de werk
nemers er toe aanzetten looneisen te stellen. Het gehele loon- en prijspeil 
zou hierdoor worden ontwricht. Door een politiek van loonbeheersing, ge
koppeld aan distributiemaatregelen, subsidieverlening op consumptiegoe
deren en een systeem van prijsbeheersing, waarbij voor de belangrijkste 
goederen maximumprijzen werden vastgesteld, kon een loon- en prijsspi- 
raal worden voorkomen. In de beheerste loonpolitiek diende een even
wicht te worden gevonden tussen wat enerzijds sociaal wenselijk en ander
zijds economisch verantwoord was. Zo moest ook de laagstbetaalde werk
nemers een zeker bestaansminimum worden gegarandeerd. Economisch 
zorgde een beheerste loonontwikkeling voor een concurrerend prijspeil, dat 
Nederland in staat stelde ook na de beëindiging van de schaarste, de export 
te bevorderen en zo het tekort op de betalingsbalans weg te werken.
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De beheerste loonpolitiek werd ook onder minister Joekes doorgezet 
Anders was het met de beheersing van de prijzen. In 1948 werden langzaam 
maar zeker normale verhoudingen in de economie zichtbaar. De vraag naar 
en het aanbod van produkten tendeerden naar een evenwicht In 1949 werd 
de distributie van zowel produktie- als consumptiegoederen bijna geheel af
geschaft en ook het systeem van prijsbeheersing werd in de eerste maanden 
van dat jaar voor een groot deel geliquideerd.1 Kort na het optreden van 
het nieuwe kabinet in 1948 werden de subsidies op consumptiegoederen fiks 
verminderd. Met name de druk van de subsidies op de staatskas en de af
spraken in Beneluxverband noopten het kabinet dit kunstmatig element in 
de prijsvorming (gedeeltelijk) te verminderen. De subsidieverlaging had 
evenwel tot gevolg dat de kosten van levensonderhoud stegen. De kosten 
van levensonderhoud dienden als richtsnoer voor de vaststelling van de 
lonen. De stijging werd gecompenseerd door een verhoging van de lonen 
met één gulden per week, de zogenaamde 'Joekes-gulden'. Een tweede in
greep in de loonvorming werd noodzakelijk na de devaluatie van de gul
den in september 1949. Ondanks de tijdelijke terugkeer naar de politiek van 
prijsbeheersing, stegen de kosten van levensonderhoud, waardoor het ka
binet zich gedwongen zag een verhoging van de lonen toe te staan. De aan
houdende prijsstijgingen werden door de oorlog in Korea versterkt, omdat 
deze een vergrote vraag naar belangrijke grondstoffen tot gevolg had. Een 
hernieuwd ingrijpen in de lonen was onvermijdelijk. Per 1 september 1950 
werd nogmaals een loonsverhoging doorgevoerd.

Het parlement debatteerde naar aanleiding van de loon- en prijspolitiek 
over vragen als: wie dient bij de loon- en prijsvorming de touwtjes in han
den te hebben, is dit een taak van de overheid of moet dit aan het bedrijfs
leven worden overgelaten; beantwoorden de genomen maatregelen aan de 
eis van sociale gerechtigheid enerzijds en zijn zij anderzijds wel econo
misch verantwoord? Deze en talrijke andere kwesties worden in de para
graaf 'Het loon- en prijsbeleid' behandeld.

De regering bemoeide zich niet alleen met de lonen en prijzen, maar ook 
met de immateriële positie van de werknemers in termen van medezeg
genschap in de onderneming. Ook hier werd op de in 1945 ingeslagen weg 
voortgegaan. Het kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946) had in zijn rege
ringsverklaring aandacht geschonken aan het vraagstuk van medezeggen
schap op het niveau van de onderneming. De toenmalige minister van 
Sociale Zaken, Drees, stelde na een adviesaanvrage bij de Stichting van de 
Arbeid een commissie in die tot taak kreeg het vraagstuk van een wettelijke 
regeling van de ondernemingsraden nader te bestuderen. Nadat deze com
missie haar bevindingen in een rapport had neergelegd werd op het depar
tement van Sociale Zaken een wetsontwerp opgesteld dat nog juist voor de 
verkiezingen van 1948 bij de Tweede Kamer werd ingediend. Aan minister 
Joekes was het nu dit wetsontwerp door de Staten Generaal te loodsen. De 
belangrijkste vraag voor het parlement betrof de relatie tussen dit wetsont
werp en de regeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). 
Daarnaast werd gedebatteerd over de relatie tussen de ondernemingsraden 
en de vakbeweging en de bevoegdheden van de ondernemingsraad. Het
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wetsontwerp op de ondernemingsraden wordt behandeld in de tweede pa
ragraaf.

De taak van het departement van Sociale Zaken was niet beperkt tot de 
zorg voor de positie van de werknemers, maar strekte zich ook uit over die
genen die niet (meer) actief aan het arbeidsproces deelnamen. Door uitbrei
ding en verbetering van het bestaande stelsel van sociale verzekeringen 
werd gepoogd, voor zover de omstandigheden het toelieten, ook voor hen 
een bepaalde bestaanszekerheid te waarborgen. De boodschap van Drees dat 
op de ingeslagen weg zou worden voortgegaan was ook van toepassing op 
dit beleidsterrein van het departement. Op het departement waren nog on
der verantwoordelijkheid van Drees een tweetal belangrijke wetsontwerpen 
opgesteld die echter pas door het parlement werden behandeld nadat Joekes 
hem opgevolgd was. Het ene wetsontwerp betrof de invoering van een ver
plichte wachtgeld- en werkloosheidsverzekering waardoor men verzekerd 
werd tegen de geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid. De be
langrijkste discussiepunten in het parlement betroffen de verdeelsleutel 
van de premielast, de gevolgen van de invoering van deze verzekering op 
de lonen en prijzen en de vraag of de arbeiders van de Dienst Uitvoering 
Werken (DUW) in de kring van verzekerden moesten worden opgenomen. 
Het tweede wetsontwerp handelde over de verplichte deelname in een be
drijfspensioenfonds. In dit wetsontwerp werd de mogelijkheid geopend dat 
de Minister van Sociale Zaken, op verzoek van een representatieve verte
genwoordiging van een bepaalde bedrijfstak, de deelname in een bedrijfs
pensioenfonds verplicht stelde. Kernvraag in de parlementaire discussie 
over dit wetsontwerp was of de verzekeringsplicht ook kon worden uitge
breid tot de groep van de zogenaamde zelfstandigen. De behandeling van 
beide wetsontwerpen door het parlement wordt weergegeven in de laatste 
paragraaf.2

Het regeerprogram

De plannen van het kabinet-Drees-Van Schaik waren vervat in het regeer
program. De voornaamste afspraken over het sociaal beleid stonden ver
meld in het hoofdstuk 'Sociaal-Economische Zaken' onder de paragrafen 
'waarborging der rechtvaardige verdeling’ en 'waarborging der sociale ze
kerheid’ en in de paragraaf 'bevestiging der democratie' van het hoofdstuk 
'Staatkundige Zaken'.

Volgens het program van het kabinet moest ter waarborging van een 
rechtvaardige inkomensverdeling een constructieve loon- en prijspolitiek 
worden gevoerd. Onder een 'constructieve prijs- en loonpolitiek' werd ver
staan 'handhaving cq. verbetering ener gezonde coördinatie tussen de lonen 
in de verschillende bedrijfstakken, in de stad en op het platteland'.3 Het 
streven bleef om de kosten van levensonderhoud op een nagenoeg gelijk 
peil te houden. Daarbij zou worden gelet op een zekere 'rechtsvaardigheid 
ten aanzien van de handelsmarges'. Looncorrecties waren nodig vanwege 
de geleidelijke vermindering van subsidies op het levensmiddelenpakket 
en de spoedig door te voeren verhoging van de huren.
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De paragraaf 'bevestiging der democratie' meldde de parlementaire af
wikkeling van het wetsontwerp op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
en het wetsontwerp op de Ondernemingsraden. Uitdrukkelijk werd hierbij 
vermeld dat de wetsontwerpen naar aanleiding van het voorlopig verslag 
van de Tweede Kamer wijzigingen konden ondergaan (wat inderdaad zou 
gebeuren), maar dat het beginsel, dat men aan een lager orgaan diende over 
te laten wat dit even goed of beter kon doen dan een hoger orgaan, voorop 
bleef staan.4 In de paragraaf 'waarborging der sociale zekerheid' werden par
tiële en structurele verbeteringen in de sociale wetgeving in het vooruit
zicht gesteld. Als partiële verbeteringen werden genoemd: de (parlemen
taire afwikkeling van de) wetsontwerpen betreffende de verplichte wacht
geld- en werkloosheidsverzekering en de verplichte deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds. Een verdere verbetering werd voorzien door middel 
van een correctie van de kinderbijslagregeling voor gezinnen met niet ver
dienende kinderen en 'spoedige en zorgvuldige overweging van de moge
lijkheden tot uitbreiding der Kinderbijslagregeling tot daarvoor in aan
merking komende zelfstandigen, een en ander naar objectieve normen'.5

Door de parlementaire afwikkeling van het wetsontwerp tot herziening 
van het ontslagrecht zou de bestaanszekerheid van de werknemers worden 
versterkt.6

Een structurele verbetering vormde de algemene herziening van de so
ciale verzekeringswetgeving. De voorbereidingen hiervoor zouden worden 
voortgezet. De algemene herziening had, aldus het program, vier doelein
den. In de eerste plaats werd unificatie van de wetgeving beoogd. De ont
wikkeling van het stelsel van sociale verzekeringswetten werd gekenmerkt 
door zijn gefragmenteerde opbouw, waardoor het stelsel 'een doolhof was 
van niet op elkaar afgestemde bepalingen en verschillende uitvoeringsor
ganen'.7 Unificatie en betere coördinatie van de uitvoeringsorganen werd 
noodzakelijk geacht, om de verzekeringen minder ingewikkeld en minder 
kostbaar te maken. Het tweede doel van de algehele herziening van de so
ciale verzekeringswetgeving dat in het program werd genoemd was de 'defi
nitieve en algemene regeling van de ouderdomsvoorziening op de voet 
van verzekering'. In 1947 was de Noodwet Ouderdomsvoorziening van 
kracht geworden. De Noodwet had, vooruitlopend op de algehele her
ziening, een geldigheidsduur tot 1950 en zou voor die tijd moeten zijn ver
vangen door een definitieve regeling. Tenslotte had de algemene herzie
ning de 'uitbreiding der verzekering tot zelfstandigen en (een) zo breed mo
gelijke dekking der sociale onzekerheid in haar verschillende verschij
ningsvormen' ten doel. Het bestaande stelsel van sociale verzekeringswet
ten beperkte zich tot de groep van loonarbeiders. Meer en meer leefde echter 
het besef dat ook bij andere groepen behoefte bestond aan enige vorm van 
sociale verzekering. Met name de categorie van kleine zelfstandigen ver
keerde veelal in vergelijkbare omstandigheden als de loonarbeiders.8

De regeringsverklaring was voor wat het sociaal beleid betreft kort. Naast 
de al eerder aangehaalde zinsnede dat in sociaal opzicht op de ingeslagen 
weg zou worden voortgegaan, noemde Drees de constructieve loon- en 
prijspolitiek. Drees vervolgde met: 'Op meer bestaanszekerheid en het weg-
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nemen van te grote tegenstellingen bij de inkomensverdeling blijft het oog 
gericht’, terwijl hij er tot vreugde van met name de KVP-fractie aan toe
voegde dat, 'daarbij mede werd gedacht aan de positie van de kinderrijke 
gezinnen, zowel bij de belastingpolitiek als bij het sociaal beleid.'9

De kwestie van de extra kinderbijslag kwam ook in de troonrede van 1948 
ter sprake. Naast de reeds aangekondige correcties in de kinderbijslagrege- 
lingen werd ingegaan op de door sommige werkgevers ingestelde sociale 
fondsen, waarmee werd beoogd om in bepaalde gevallen een financiële te
gemoetkoming te verstrekken boven de rechtens geldende arbeidsvoor
waarden en sociale voorzieningen. De regering overwoog of dit uit het oog
punt van de beheerste loonpolitiek kon worden toegelaten.10

In de troonrede werd evenals in het regeerprogram vooruitgelopen op de 
geleidelijke vermindering of beëindiging van de subsidies op levensmidde
len. 'De Regering zal daarbij nauwgezet rekening houden met gevolgen 
daarvan voor de kosten van levensonderhoud en bij de te volgen loon- en 
prijspolitiek de instandhouding van sociaal gerechtvaardigde en economi
sche verantwoorde loon- en prijsnormen blijven bevorderen,'11 De troon
rede vermeldde voorts het rapport over de algehele herziening van de so
ciale verzekering en de plannen die in dit verband bestonden om tot unifi
catie van de verzekeringen te komen, evenals uitbreiding van de verzeke
ringen tot de zelfstandigen en de definitieve regeling ten behoeve van de 
ouden van dagen ter vervanging van de tijdelijke voorziening.

Minister Adolf Marcus Joekes had 'niet het gewenste tempo’

Adolf Marcus Joekes werd op 5 mei 1885 te Boea in Nederlands-Indië gebo
ren. Hij werd vernoemd naar zijn vader, gouverneur van Sumatra's West
kust en getrouwd met Elisabeth Helena Liefrinck. Zijn opleiding genoot 
Joekes in Nederland, waar hij na het gymnasium te hebben doorlopen, 
rechten en staatswetenschappen studeerde. Joekes promoveerde in beide 
disciplines.12 In 1911 trouwde hij met Elsje van Wulfften Palthe, dochter uit 
een Twentse fabrikantenfamilie. Uit het huwelijk werden drie zoons en een 
dochter geboren.13 Van 1911 tot 1918 was Joekes werkzaam in Nederlands- 
Indië bij de Samarang-Joana en Samarang-Cheribon Stoomtrammaat- 
schappijen. Voor deze maatschappijen werkte Joekes nog twee jaar als secre
taris van de directie, die in Nederland gevestigd was. Joekes maakte in 1920 
de overstap naar een ambtelijke carriere op het departement van Arbeid 
(het vooroorlogse departement van Sociale Zaken), waar hij opklom van 
referendaris in algemene dienst tot administrateur. Hij werd vooral belast 
met aangelegenheden van internationale arbeidswetgeving. Zo was hij van 
1921 tot en met 1924 secretaris van de Nederlandse delegatie op de Inter
nationale Arbeidsconferenties te Genève, die hij in latere jaren herhaal
delijk als regeringsdelegeerde bezocht.

Joekes' politieke carrière begon in 1925 toen hij voor de Vrijzinnig 
Democratische Bond (VDB) toetrad tot de Tweede Kamer. In 1901 was de 
VDB ontstaan, deels als afsplitsing van de Liberale Unie, die geen duidelijke 
keuze maakte tussen de vooruitstrevende en conservatieve vleugels van

533



Hoofdstuk V Het sociale beleid van minister Joekes

het liberalisme. De VDB koos voor een progressief-liberale koers en be
pleitte onder meer algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen en krach
tige sociale wetgeving. Joekes werd lid van het hoofdbestuur, en was tevens 
adviseur van het hoofdbestuur van de Vrijzinnig Democratische Jongeren
organisatie (VDJO). In 1933 werd Joekes tot fractievoorzitter van de VDB 
gekozen, nadat twee vooraanstaande partijgenoten Marchant en Oud, 
respectievelijk als minister van Onderwijs en Financiën waren benoemd in 
het tweede kabinet-Colijn. Nadat bij de kabinetsformatie van 1937 de VDB 
buiten de regering was gehouden, werd Oud fractievoorzitter (Marchant was 
in 1935 uit de partij gestapt, nadat hij zich bekeerd had tot het katholieke ge
loof). Joekes nam het fractievoorzitterschap weer over, toen Oud in 1938 
burgemeester van Rotterdam werd. Joekes en Oud stelden zich beiden kan
didaat voor het lijsttrekkerschap van de VDB voor de verkiezingen van 
1941, die echter door de Duitse bezetting geen doorgang vonden. Hun rivali
teit verstoorde de persoonlijke verstandhouding, terwijl ook inhoudelijk 
op diverse punten verschil van mening bestond tussen Joekes en Oud.14 
'Joekes werd de woordvoerder van de vooral in de VDJO sterke stroming, 
die wenste vast te houden aan de oorspronkelijke uitgangspunten van so
ciale rechtvaardigheid en gelijke kansen voor ieder en deze zo min moge
lijk ondergeschikt wilde maken aan het "hardhouden" van de gulden en de 
beperking van de staatsschuld, in welk crisisbeleid Oud als minister van 
Financiën zo'n werkzaam aandeel had.'15 Tussen beide VDB-politici be
stonden echter ook punten van politieke overeenstemming. Beiden waren 
geen voorstander van de sinds 1924 in het program van de VDB opgeno
men eenzijdige nationale ontwapening. Deze bepaling werd overigens in 
1936 uit het partijprogram geschrapt.

Over Joekes’ houding ten opzichte van de Duitse bezetter merkt Bosmans 
op: 'Het was (...) al eerder duidelijk geworden dat juist Joekes, principiëler 
misschien dan andere bestuursleden en collega-politici, er weinig voor 
voelde te toegemoetkomend en aanpassend te zijn tegenover de bezetter: in 
de zomer van 1940 had hij bewerkstelligd dat de VDB distantie bewaarde ten 
opzichte van de net opgerichte Nederlandsche Unie, die hij in minder ge
wenste richting zag gaan en in mei 1941 liet hij De V rijzinnig Democraat 
opheffen, omdat hij de vrijheid van redactie ontoelaatbaar ingeperkt vond. 
In het algemeen achtte hij het van stonde af aan verstandiger uit het pu
blieke leven te verdwijnen. Wellicht juist daarom noemt L. de Jong hem 
een weinig strijdbaar figuur.'16 Gedurende het eerste bezettingsjaar nam 
Joekes namens de VDB deel aan het Politieke Convent, een overleg tussen 
verschillende politieke partijen, waarin naast de VDB ook de SDAP, RKSP, 
ARP, CHU en de Liberale Staatspartij zitting hadden. Nadat de politieke par
tijen in juni 1941, met uitzondering van de NSB, verboden waren, zette het 
beraad zich voort in het zogenaamde Grootburgercomité, waaraan ook 
Joekes deelnam. Als een van de politieke topfiguren werd Joekes in mei 
1942 door de Duitse bezetter gegijzeld en in St. Michielsgestel ondergebracht. 
Tijdens zijn verblijf daar tot december 1942 behoorde Joekes tot de zoge
naamde Heeren Zeventien, een groep die vertrouwelijke besprekingen 
hield over de politieke toekomst van Nederland na de bevrijding. In dit

534



Inleiding

kamp kwam Joekes, aldus Bank, zo onder de indruk van de 'kerkelijke her
leving’ dat hij dacht over een christelijk-sociale partij na de oorlog 'waaraan 
mee zouden doen zowel christelijk historischen als religieus-socialisten om 
twee uitersten in dit verband te noemen'.17 Na enkele maanden in vrijheid 
te zijn gesteld, werd Joekes opnieuw geïnterneerd en belandde hij achter
eenvolgens in het Oranjehotel te Scheveningen, Vught, Haaren en tenslotte 
in Buchenwald.

Na zijn terugkeer in Nederland nam Joekes deel aan de besprekingen 
van de VDB met de Nederlandse Volks Beweging (NVB), een organisatie 
die officieel was opgericht na de bevrijding, maar die al was voorbereid in 
de illegaliteit en die een radicale vernieuwing van het politieke en maat
schappelijke leven voorstond. De NVB streefde naar de vorming van een 
grote progressieve partij met als grondslag het personalistisch socialisme.18 
Uit dit streven is uiteindelijk de PvdA ontstaan. Joekes was een warm voor
stander van een opgaan van de VDB in de PvdA. Partijgenoot Oud had 
aanvankelijk bezwaren maar ging uiteindelijk toch ook akkoord.19

De VDB kreeg in het partijbestuur van de PvdA vier zetels toegewezen 
die door Joekes, Oud, Kranenburg en Harmsen werden bezet. De grootste 
stroming in de nieuwe PvdA was die van de SDAP, die met de toetreding 
van de VDB een grote 'nominale winst' maakte.20

Voor zowel de SDAP als de VDB betekende de fusie dat er programmati
sche concessies moesten worden gedaan. 'De SDAP heeft bijvoorbeeld en 
met name op het punt van een Indonesische politiek een interpretatie van 
behoud van Rijksverband geaccepteerd, in de zorg om de vrijzinnig-demo- 
craten voor de fusie te behouden. De latere conflicten in de PvdA zijn deels 
te verklaren uit de noodzaak om de oud-Indischman Joekes en de 
Indonesiër Palar in één partij te combineren.'21 Joekes behoorde ten aanzien 
van de Indonesische kwestie binnen de PvdA tot de gematigde richting, 
waartoe onder andere ook Drees en Van der Goes van Naters behoorden. 
Zij konden zich weliswaar vinden in het streven van de nationalisten naar 
een onafhankelijk Indonesië, maar kozen daarvoor de weg van de geleide
lijkheid en wel binnen het kader van een algehele staatkundige hervor
ming in koninkrijksverband. Palar daarentegen vertolkte een radicaler 
standpunt en wilde Indonesië op korte termijn de onafhankelijkheid ver
lenen.

Bij de kabinetsformatie van 1948 werd Joekes door de PvdA naar voren 
geschoven als kandidaat voor een ministerspost. Na het vertrek van Oud 
uit de partij in 1947 was Joekes de belangrijkste representant van de 'VDB- 
bloedgroep' in de PvdA. Uit het verloop van de formatie werd duidelijk dat 
de opneming van Joekes in het kabinet voor de PvdA een belangrijk punt 
was. Zijn naam werd voor verschillende ministersposten genoemd, o.a. 
voor het departement van Overzeese Gebiedsdelen. Voor de eerste forma
teur Beel en de KVP-fractie bleek Joekes op dit departement echter niet aan
vaardbaar. Zo meende Beel dat Joekes hiervoor niet het gewenste tempo be
zat.22 In gesprekken van Beel met Tilanus (CHU) en Oud (VVD) bleek dat 
ook zij overwegende bezwaren hadden tegen Joekes op OG.23 Drees en Jhr. 
M. van der Goes van Naters wilden Joekes dan eventueel op Buitenlandse
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Zaken, maar ook hiertegen rees verzet bij de KVP. Als bezwaar noemde 
Beel Joekes’ lofspraak op Sjahrir, gehouden na de moeilijkheden van de 
Linggadjati-overeenkom st en ook Neher zou na het bezoek van de 
Commissie van Negen aan Indonesië in juni 1948, vanuit Indië hebben ge
schreven dat het beter zou zijn Joekes niet op Buitenlandse Zaken te plaat
sen. Beel stelde voor, Joekes op Verkeer en W aterstaat of Binnenlandse 
Zaken te plaatsen, maar dit was voor Joekes niet aantrekkelijk. Zijn naam 
werd ook genoemd voor Justitie. Van der Goes drong hierop aan omdat hij 
een ministerspost voor Joekes belangrijker vond dan een benoeming van 
de fractie-specialist Donker. Donker bezat volgens Beel de beste papieren, 
terwijl de kandidatuur van Joekes als een politieke benoeming zou worden 
uitgelegd. Van der Goes meende echter dat Donker als minister een onvol
doende sterke band met de fractie zou onderhouden. In een van de opties 
van Beels opvolger als formateur, Van Schaik, werd het departement van 
Sociale Zaken toebedeeld aan de KVP. Drees maakte hiertegen bezwaar en 
opperde als mogelijkheid dat Joekes, wiens naam op het lijstje van Van 
Schaik niet voorkwam, het departement van Sociale Zaken ging bemannen. 
Uiteindelijk gebeurde dit ook. Van der Goes kon tevreden in zijn formatie- 
dagboek noteren: 'Morgenochtend 10 uur wordt Joekes beëdigd. Hij zal mij 
het program geven. Hij dankte mij voor mijn belangrijk aandeel in zijn be
noem ing.'24

Joekes had een grote deskundigheid opgedaan op het terrein van Sociale 
Zaken. In dit verband moet zijn ambtelijke loopbaan op het departement 
van Arbeid en zijn bemoeienis met de Internationale Arbeidsconferentie 
worden gememoreerd. Bovendien was Joekes lid geweest van de Hoge Raad 
van Arbeid, het vooroorlogse advies- en overlegorgaan voor de regering in
zake het sociaal beleid, en van 1945 tot 1947 van het College van Rijks
bemiddelaars. Dit College van Rijksbemiddelaars had een belangrijke taak 
in het systeem van de geleide loonvorming, aangezien het de bevoegdheid 
had om bindende loonregels vast te stellen en het zijn goedkeuring diende 
te verlenen aan de afgesloten cao's. Het College was vaak mikpunt van 
kritiek, waarbij met name het trage werktempo en de starheid bij de 
toepassing van de richtlijnen velen een doorn in het oog was. Joekes nam 
het tijdens zijn ministerschap altijd op voor het College van Rijks
bemiddelaars, wijzend op de ondankbare maar noodzakelijke taak van het 
College, als uitvoerder van het door de regering vastgestelde loonbeleid.25

Een ander belangrijk orgaan waar Joekes als minister van Sociale Zaken 
vaak mee van doen kreeg, was de Stichting van de Arbeid, door Drees in 
1945 officieel als adviesorgaan van de regering erkend. Blijkbaar verliep het 
contact tussen minister en de Stichting van de Arbeid niet altijd even soe
pel. A. van Rhijn, die anderhalf jaar als secretaris-generaal en vervolgens 
tweeëneenhalf jaar als staatssecretaris nauw met Joekes samenwerkte, 
merkte hierover op: 'Het is in Nederland zo, dat de grote organisaties van 
werkgevers en arbeiders op sociaal terrein een belangrijke invloed uitoefe
nen. Met hun denk- en werkmethoden had Joekes voor zijn ministerschap 
weinig of geen aanraking gehad, al was hij ongetwijfeld op sociaal terrein
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Mr. A.M. Joekes, fractievoorzitter van de Vrijzinnig-Democratische Bond, 2 augustus 1939.
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een deskundige. Daardoor was een wederzijdse aanpassing nodig, die nauw 
contact wel eens wat belemmerde.'26 Over zijn persoonlijk contact met 
Joekes merkt Van Rhijn op: 'Zijn optreden kenmerkte zich door mense
lijkheid en beminnelijkheid. Daarbij genoot hij van de vreugden van het 
leven. Met een groot gevoel voor humor kon hij in een gesprek een of an
dere aardige anekdote invlechten. Daarbij was hij vlug van begrip en intel
ligent. Dit alles maakte het tot een voorrecht om met hem te mogen sa
m enw erken.'27

Binnen het kabinet had Joekes vaak een belangrijk medestander in de 
persoon van minister-president Drees. In de vergaderingen van de minis
terraad en de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) liet Drees 
zich met zijn jarenlange ervaring als minister van Sociale Zaken niet onbe
tuigd. Herhaaldelijk hield Drees een pleidooi voor de positie van de loonar
beiders en uitkeringstrekkers nog voordat Joekes zich hierover had uitge
sproken. De bemoeienis van Drees betekende voor Joekes een belangrijke 
steun in de rug. Als nieuwkomer in de zogenaamde sociaal-economische 
vierhoek had Joekes immers sterke opponenten in de ministers van Land
bouw (Mansholt), Financiën (Lieftinck) en Economische Zaken (Van den 
Brink), die bovendien al een ruime ervaring in het ministersambt hadden 
opgedaan. Tegen deze 'zwaargewichten' leek Joekes niet altijd opgewassen. 
Joekes stond te boek als een 'ras-parlementariër' die het politieke spel van 
geven en nemen goed beheerste.28 Toch verliep zijn omgang met het parle
ment niet altijd even vlekkeloos en kreeg hij het somtijds hard te ver
duren.

In het PvdA-blad Paraat werd al in januari 1950 het vermoeden geuit dat 
men in KVP-kring het hoofd van de minister van Sociale Zaken graag zou 
zien vallen. Wijzend op het tekort op de betalingsbalans, de stijgende prij
zen en de eventuele noodzaak van een consumptiebeperking schreef Paraat: 
'Problemen waarvoor we niet alleen bij minister Joekes terecht kunnen 
maar waar ook Mansholt en vooral minister Van den Brink heel wat mee 
te maken hebben. Het past in het KVP-kraampje, om dat luchtigjes te ver
waarlozen en de sociale gevolgen van de economische politiek van Van 
den Brink af te reageren op het hoofd van Joekes, dat men in die kring, naar 
het schijnt, wel bijzonder graag zou zien vallen. In de RK pers wemelt het 
van stekeligheidjes aan Joekes' adres en het laatste nummer van de (...) 
O pm ars geeft daar weer eens een voorbeeld van.'29 Een van die stekelige 
opmerkingen waar in Paraat op werd gewezen was: 'Als wij hier nog eens 
"Labour-baronnen" krijgen, gelijk in Engeland, dan wordt Joekes nog 'n 
keer mr. A.M. baron van Afstel tot Afschuivenburg.'30 In Paraat werd ook 
gewezen op de vrij kritische houding van de partijgenoten van Joekes te
genover de minister: 'Wij hebben onlangs geconstateerd, dat minister 
Rutten in de Tweede Kamer juist door zijn KVP-genoten niet het aller
vriendelijkst wordt toegesproken. Wij hebben de indruk, dat er in zekere 
zin iets dergelijks met minister Joekes gaande is en dat het tussen hem en 
de woordvoerder van de socialistische fractie niet altijd botert.'31
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Bij het aantreden van het kabinet was echter alles nog pais en vree. 
Tijdens de algemene beraadslagingen over de regeringsverklaring stak Van 
der Goes de loftrompet over zijn partijgenoot Joekes. Sprekend naar 
aanleiding van de zinsnede in de regeringsverklaring dat in sociaal opzicht 
op de ingeslagen weg werd voortgegaan, merkte Van der Goes op: 'Het is 
kort en duidelijk, het is een program. Het komt nu op de man aan. De man, 
die de taak van Minister Drees hier overneemt, is de heer Joekes en ik 
meen: hij is de man hiervoor, een man van sociale idealen en van grote 
practische internationale, nationale en parlementaire kennis op dit gebied. 
Ik mag zeggen: wij zien hem met groot vertrouwen op deze post verschij
nen.'32 Niet iedereen kon zich in deze loftuiting vinden. ARP-fractievoor- 
zitter J. Schouten reageerde: 'Er is in zulk een waardering een overdrijving 
waarvan men maar beter af kan zien.'33

Joekes krijgt twee staatssecretarissen

Op 30 januari 1950 stemde de ministerraad in met het voorstel van minister 
Joekes om twee hoge ambtenaren van zijn departement tot staatssecretaris 
te benoemen. P. Muntendam was één jaar directeur-generaal van de Volks
gezondheid toen hij op 1 april 1950 werd benoemd tot staatssecretaris voor 
de volksgezondheid, met uitzondering evenwel van de internationale 
volksgezondheidsaangelegenheden, die tot het werkterrein van minister 
Joekes bleven behoren.

Van Rhijn, sinds 1945 secretaris-generaal van het departement van 
Sociale Zaken, werd met ingang van 15 februari 1950 benoemd tot staatsse
cretaris en belast met de behandeling van de vraagstukken betreffende de 
werkgelegenheid, de sociale verzekeringen, de bedrijfspensioenfondsen, de 
uitvoering van de Werkloosheidswet en de Hinderwet, de sociale bijstand 
en het overleg inzake lonen en prijzen. Voor beide bewindslieden was een 
regeling getroffen waardoor zij te zijner tijd konden terugkeren op hun 
ambtelijke post. Tijdelijke plaatsvervangers namen hun ambtelijke functie 
waar.

Joekes wees het parlement op de uitbreiding van de omvang van de taak 
van zijn departement ten einde de benoeming van de twee staatssecretaris
sen te rechtvaardigen. Die uitbreiding was mede het gevolg van de interna
tionale ontwikkeling. Zowel in Benelux-verband als in verband met de 
Westerse Unie tal van vraagstukken kwamen op het gebied van de ar
beidswetgeving, sociale verzekeringen en volksgezondheid aan de orde. 
Ook de totstandkoming van de Wereldgezondheidsorganisatie betekende 
een uitbreiding van het takenpakket van minister en departement. Zaken 
van kabinetspolitiek, zoals de Indonesische kwestie, vormden nog eens een 
extra belasting. Als voorbeeld noemde Joekes zijn deelname aan de twee 
maanden durende Ronde-tafelconferentie vanaf 23 augustus 1949. Joekes: 
'Dientengevolge ben ik gedurende de anderhalf jaar, dat ik mijn tegen
woordige ambt bekleed, niet in staat geweest datgene te doen, wat naar mijn 
mening als eis moet worden gesteld aan een goede vervulling van het 
Ministersambt, nl. ter plaatse eens met de mensen te spreken; eens te gaan
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naar de verschillende provinciën - ik heb hiervoor meer dan één uitnodi
ging gehad naar de diensten, die in het land werken. Het is mij volstrekt 
onmogelijk geweest dit te doen. Ik heb - om het openhartig te zeggen - tot 
nu toe één Rijkswerkplaats bezocht, het Rijksinstituut voor de Volksge
zondheid en één sanatorium; hiertoe beperkte zich in anderhalf jaar tijd 
mijn buiten departementale aanraking met diensten en instellingen. Een 
dergelijke situatie is niet gewenst; ik meen dat een M inister niet zo 
gekluisterd moet zijn aan zijn Departement en dat het dus gerechtvaardigd 
en zelfs nodig is, met een tweetal Staatssecretarissen de werkzaamheden zo
danig te verdelen, dat hun, onder leiding van de Minister, de bevoegdheid 
wordt gegeven tot afdoening van zaken niet alleen, maar dat zij ook naar 
buiten kunnen optreden, met een eigen gezag en eigen verantwoordelijk
heid, ook bij het plegen van overleg met de verschillende organen.'34

De benoeming van de staatssecretarissen ontmoette veel kritiek in het 
parlement. Tijdens de algemene beraadslagingen voor het dienstjaar 1951, 
uitte Oud openlijke twijfel aan de noodzaak van benoeming van twee 
staatssecretarissen. Voor Tilanus betekende deze benoeming weinig meer 
'dan een bevoorrechting van een paar hoge ambtenaren met hogere salaris
sen (,..).'35 De kwestie kwam ook ter sprake bij de behandeling van de begro
ting voor 1950 in de Eerste Kamer waar kritiek werd geleverd door G. Vixse- 
boxse (CHU), mej. M. Tjeenk Willink (PvdA) en N.A. Molenaar (VVD). 
Vixseboxse wilde weliswaar aannemen dat de omvang van de taak van het 
departement belangrijk was toegenomen, maar hij meende dat 'in de 
komende inzinking der conjunctuur, dit Departement de zwaarste slagen te 
verduren zal hebben, terwijl het toch uitermate belangrijk is dat het sociale 
gebouw, zoals het thans is opgetrokken, in wezen kan blijven. Voor deze 
handhaving is nodig een beheer, waarbij de grootste zuinigheid wordt be
tracht. Door de recente benoeming is bij mijn politieke vrienden en mij 
twijfel gerezen, of de Regering daarvan wel voldoende doordrongen is.'36 
Tjeenk Willink reageerde met enige ironie op de benoemingen. Zij zag het 
als een bewijs van de voortvarendheid waarmee Joekes moeilijkheden uit 
de weg ruimde. Immers op 16 december 1949 had deze nog verklaard dat hij 
instelling van een staatssecretariaat voor Volksgezondheid niet raadzaam 
achtte, gezien de organisatorische en financiële consequenties hiervan, ter
wijl twee maanden later dit plotsklaps wel tot de mogelijkheden behoorde. 
'Dat de wensen van deze Kamer op zo verrassende wijze werden voorko
men, versterkt mij in mijn overtuiging, dat deze Minister een zeer voor
komend man is, en geeft mij tevens de moed om in deze openbare behan
deling enige wensen te uiten, waarvan de vervulling tot nu toe op finan
ciële bezwaren afstuit.'37 Evenals Oud en Tilanus in de Tweede Kamer en 
Molenaar in de Eerste Kamer, beschouwde Tjeenk Willink het openhouden 
van de oude ambtelijke posten als een ongelukkige constructie. 'In principe 
schuilen er niet denkbeeldige gevaren in, wanneer de benoeming van een 
politiek verantwoordelijke Staatssecretaris gaat lijken op een stoelendans 
ten departemente.'38

Molenaars kritiek richtte zich voornamelijk op het staatssecretarisschap 
van Van Rhijn, een doorgebroken CHU-er. In eerste instantie sprak hij lo-
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vende woorden over Van Rhijn, die hij zag als een uiterst bedachtzaam en 
voorzichtig man en iemand die de materie goed beheerste. Vervolgens 
spuide hij echter ongezouten kritiek. Van Rhijn miste volgens hem de 
kwaliteiten van een regent en hij was iemand die geen beslissingen kon 
nemen of knopen doorhakken. 'Dat is hetgeen wij nodig hebben en in dit 
opzicht schiet, naar ik meen, de nieuwe Staatssecretaris tekort. Ik meen ook, 
dat de verschillende rapporten uit het verleden, die op zijn naam staan, 
blijk geven van een zeer gemakkelijke verandering van een inzicht, waar
toe hij aanvankelijk was gekomen. Ik denk hier aan zijn opvattingen in be
trekking tot de uitvoeringsorganen van de sociale verzekering, op welk ge
bied de heer Van Rhijn, sedert 1944, precies 180 graden is omgezwaaid. Wij 
kennen zijn rapport van 1944 van zijn prae-advies voor het derde sociale 
verzekeringscongres en het thans onder zijn leiding door de gemengde 
commissie samengestelde rapport. In deze rapporten komt drieërlei visie 
omtrent de uitvoerende organen van de sociale verzekering voor. Ik meen 
dit te mogen aanvoeren als een bewijs voor de uiterst weinige vastheid van 
denkbeelden, die bij deze functionaris aanwezig is. En ondanks dit alles 
krijgt de heer Van Rhijn nu meer invloed en wordt aan zijn positie meer 
relief gegeven. Ik meen te mogen zeggen, dat ik dit niet bijzonder gelukkig 
acht.'39

Arie Adriaan van Rhijn: een verdwaalde socialist?

Arie Adriaan van Rhijn werd op 23-10-1892 in Groningen geboren, waar 
zijn vader hoogleraar was aan de theologische faculteit. Van Rhijns studie
tijd was nagenoeg identiek aan die van Joekes. Ook hij studeerde na het 
gymnasium, rechten en staatswetenschappen. In beide disciplines promo
veerde hij op stellingen. Van Rhijn trouwde in 1919 met Engelina Maria 
Elisabeth van Dijk. Uit dit huwelijk werden twee zoons en twee dochters 
geboren. In 1918 was Van Rhijn aangesteld als plaatsvervangend secretaris 
van de Scheidsgerechten voor het Spoorwegpersoneel. Na één jaar veran
derde hij van baan en werd hij secretaris van de werkgeversorganisaties in 
het boekdrukkersbedrijf. Via dit werk kwam Van Rhijn in contact met de 
diverse werkgevers- en werknemersorganisaties. Voor het CNV trad hij di
verse malen op als gastspreker voor de christelijke sociale congressen.

Zijn ambtelijke loopbaan startte in 1928 toen hij hoofdambtenaar werd bij 
het Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, op het departement van 
Arbeid, Handel en Nijverheid. Merkwaardigerwijs was hij in die functie 
een van de ambtelijke ontwerpers van de Bedrijfsradenwet 1933.40 Van 1933 
tot 1940 was Van Rhijn secretaris-generaal op het ministerie van Econo
mische Zaken (1933-1935 en 1937-1940), respectievelijk Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en Landbouw en Visserij (1935-1937). W .F. de Gaay 
Fortman, die in deze periode onder Van Rhijn werkte schetste hem als 'het 
type secretaris-generaal, dat naast de zorg voor het goed lopen van het 
ambtelijk apparaat, ook zelf beleid wil voorbereiden en uitvoeren. Daarvoor 
vond hij een eigen arbeidsveld op het terrein van de uitvoering van de 
Landbouw-Crisiswet 1933. (...) Hij was een chef, die voor zijn medewerkers
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ook persoonlijke belangstelling had en hen aanspoorde tot zelfstandig pu
bliceren naast hun ambtelijk werk. Hij werkte zelf hard, snel en efficiënt en 
kon daardoor ook veel van hen vragen.'41

Van Rhijn werd in het tweede kabinet-De Geer (10 augustus 1939 - 3 sep
tember 1940) tussentijds benoemd als minister op het nieuw ingestelde de
partement van Landbouw en Visserij. Zijn beëdiging vond op 9 mei 1940 
plaats, één dag voor de inval door de Duitsers. Van Rhijn die zich begin ja
ren dertig al had uitgesproken tegen het nationaal-socialisme kwam in ge
wetensnood, toen moest worden beslist over het gaan of blijven van het ka
binet.42 Evenals minister M.P.L. Steenberghe (KVP) vreesde hij dat een ver
trek van de ministers ongunstig zou uitwerken op het moreel van de solda
ten en de bevolking. Toen het kabinet vertrok bleven Steenberghe en Van 
Rhijn achter. Minister-president De Geer verliet Den Haag zonder instruc
ties voor de opperbevelhebber en zonder overdracht van bevoegdheden aan 
de secretarissen-generaal om de leiding van de departementale werkzaam
heden in handen te nemen. In Hoek van Holland tekende De Geer alsnog 
een blanco volmacht voor generaal Winkelman. Nadat de twee achterge
bleven ministers het regeringsgezag hadden overgedragen aan de opperbe
velhebber en de overdracht van bevoegdheden aan de secretarissen-gene
raal hadden geregeld, sloten zij zich alsnog aan bij de overige ministers, die 
in Hoek van Holland wachtten op de oversteek naar Engeland.

Van Rhijn werd bij een tussentijdse herschikking van het kabinet- 
Gerbrandy in mei 1941 ontheven van zijn ministerspost omdat hij te zwak 
werd bevonden.43 Hierna werd hij voorzitter van de Buitengewone Alge- 
meene Rekenkamer en secretaris-generaal op het departement van Sociale 
Zaken, onder minister Van den Tempel (PvdA). Van groot belang was zijn 
werk als voorzitter van de in 1943 ingestelde commissie, die de toekomstige 
ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland bestudeerde. Het 
drieledige rapport Sociale Zekerheid  van de Londense commissie-Van 
Rhijn, dat grotendeels was geïnspireerd op het standaardwerk van William 
Beveridge Social Insurance and allied services uit 1942, werd na de bevrij
ding in Nederland gepubliceerd en diende als grondslag voor de bestudering 
en voorbereiding van de sociale wetgeving.

Van Rhijn behoorde evenals Joekes tot de zogenaamde doorbraakpoli- 
tici. In 1946 maakte hij de overstap van CHU naar PvdA. Van Rhijn was 
een overtuigd christen. In zijn studententijd was hij actief in de Neder
landsche Christen-Studenten Vereeniging. Hij trad toe tot de CHU voor 
welke partij hij in 1925 bij de Tweede Kamerverkiezingen op een niet-ver- 
kiesbare plaats op de kandidatenlijst verscheen. In 1927 en 1928 was hij voor 
de CHU lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Binnen de CHU 
behoorde Van Rhijn tot de progressieve richting. Hij bepleitte een ruime 
taakopvatting voor de staat en stond kritisch tegenover de vooroorlogse 
regeringspolitiek. Volgens Jkvr. C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen was Van 
Rhijns overstap van CHU naar PvdA geen gemakkelijke weg: 'De heer Van 
Rhijn vond het gewoon akelig om de CHU te verlaten, hij deed dit dan ook 
pas nadat hij op de bijzondere algemene vergadering in Amsterdam geen 
poot aan de grond had gekregen. In die algemene vergadering werd ei-
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genlijk het punt behandeld van een eventueel samengaan met de ARP, 
waar Van Rhijn zeer tegen gekant was (...)• Van Rhijn verdedigde de zelf
standigheid en ook een meer sociaal bewogen koers (...) maar (...) Van Rhijn 
werd nauwelijks aangehoord. Uit de zaal werd boe geroepen en gefloten.'44 
Een resolutie van het bestuur waarin werd gesproken over nauwe contacten 
tussen ARP en CHU werd in de vergadering met grote meerderheid aange
nomen. De freule vermeldt: 'Ik zie nog Van Rhijn - waardig, maar wel ge
raakt - de zaal verlaten, voorgoed verdwijnen uit de kring waarin hij zo 
lang en zo goed had gewerkt.' 45 Kamervoorzitter Van Schaik zou de freule 
eens hebben toevertrouwd: 'Freuletje, Tilanus had Van Rhijn nooit mogen 
laten schieten. Van Rhijn is geen socialist', waarop zij reageerde: ' 'k Ben 
het volmaakt met u eens, president, maar er-is nu eenmaal niets meer aan 
te doen.'46

In een tweetal publikaties rechtvaardigde Van Rhijn zijn overstap van 
CHU naar PvdA.47 Zo schreef hij: 'In de kringen van de christelijke partijen 
wordt meermalen ongunstig geoordeeld over de Christen, die lid is van de 
PvdA. Hij wordt dan beschouwd als een "verdwaalde". Hier past een krach
tig protest. Er zijn op dit ogenblik ruim 4000 protestants-christelijke leden in 
de PvdA. Ik weet, dat voor velen hunner het toetreden tot de PvdA een zeer 
ernstige en moeilijke geloofsbeslissing was. Zij meenden tenslotte op grond 
van Gods Woord daartoe verplicht te zijn. Zij werden daarbij in hun hou
ding dikwijls mede bewogen door de maatschappelijke misstanden, die hen 
diep verontrustten. Daarbij richtten zij ook de blik naar het verleden. De 
19de eeuw kenmerkte zich door afschuwelijke sociale verhoudingen. (...) 
Gelukkig zijn er ook meerdere Christenen geweest, die tegen deze wantoe
standen hun stem hebben verheven. Maar het krachtige verzet kwam toch 
vooral van de Socialisten. De Christenheid predikte in die dagen teveel be
rusting. Als uitkomst voor de allerergste noden werd verwezen naar een 
philantropie, die dikwijls ernstig was gedevalueerd. Terwijl zich in het so
cialisme van die dagen reeds anti-godsdienstige elementen openbaarden, is 
vooral door deze houding van de Christenheid de rampzalige kloof tussen 
Christenen en Socialisten ontstaan, die geestelijk in ons land zo bedenkelijk 
heeft gewerkt en waarvan wij de gevolgen nog steeds ondervinden. Als 
Christenen hebben wij onze schuld in deze te erkennen en thans, waar nog 
zovele misstanden bestaan, ook met andersdenkenden te strijden voor een 
betere en meer rechtvaardige maatschappij; tegen crisis en massawerkloos
heid; voor een ruimere verbruiksmogelijkheid voor de massa; voor meer 
gelijkheid van kansen; meer levenmogelijkheden voor de massa. Dit zijn 
alle doeleinden, die wij op grond van Gods Woord willen nastreven. En in 
die strijd geloven wij de destijds gegroeide tegenstellingen tussen Chris
tenen en Socialisten te kunnen verminderen.'48

Van Rhijn verwierp onder de gegeven omstandigheden het bestaan van 
afzonderlijke christelijke partijen. Hij had er principiële en praktische be
zwaren tegen. Volgens Van Rhijn bestond het gevaar dat de christelijke be
ginselen (dat is de CHU- of ARP-beginselen), als zijnde conclusies van men
selijke verstandelijke redeneringen, als een soort surrogaat de plaats gingen 
innemen van Gods woord. De geestelijke antithese (waarvan het bestaan
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niet werd ontkend) rechtvaardigde volgens Van Rhijn geen organisatori
sche of politieke antithese. De opvatting dat een goed christen alleen bij een 
van de confessionele partijen kon zijn aangesloten, achtte hij pertinent on
juist. Een christen moest het contact met andersdenkenden zoeken, hetgeen 
binnen de bestaande christelijke partijen te weinig gebeurde. Bovendien be
stond het gevaar van verdergaand seperatisme. Het ontstaan van de 
Staatkundig Gereformeerde Partij was hiervan een voorbeeld. Als praktisch 
bezwaar noemde Van Rhijn de bestaande spanningen binnen de christelijke 
partijen, tussen behoudenden en vooruitstrevenden, hetgeen leidde tot 
eindeloze compromissen en halve beslissingen en daarom een regelmatige 
oplossing van de belangrijke vraagstukken belemmerde. Zijn conclusie was 
derhalve dat een gedwongen samenzijn van geloofsgenoten, die het over de 
praktische politiek oneens waren, maar toch in één partijverband moesten 
samenwerken, schade berokkende; aan het christelijke geloof, omdat de 
eenheid in het geloof de grote meningsverschillen bij praktische beslissin
gen al te veel moest bedekken; aan de praktische politiek, omdat door com
promissen halve resultaten werden bereikt; aan de vooruitgang, omdat in 
de praktijk een behoudende politiek werd gevoerd. Van Rhijn wees dus de 
idee van een partij als geloofsgemeenschap af en voegde zich bij de PvdA, 
die hij zag als een werkgemeenschap waarin personen met verschillende 
levensovertuiging samenwerkten om bepaalde praktisch-politieke doelen te 
bereiken.

Voor het systeem van geleide economie, zag Van Rhijn een rechtvaardi
ging in het christelijk geloof. Zo schreef hij in 1946: 'Wie de huidige maat
schappelijke verhoudingen in het licht van den Bijbel beschouwt, moet 
vervuld worden van een diepe innerlijke onrust over het ontzettende so
ciale onrecht, dat daarin tot uitdrukking komt.’ En: 'Wanneer wij dergelijke 
maatschappelijke euvelen confronteren met Gods Woord, dan gevoelen wij 
dat hier berusten, volkomen onverantwoord zou zijn.'49 Aangezien de 
mens 'geneigd is tot alle kwaad' moeten 'den mensch in de maatschappij 
banden worden aangelegd, moeten correcties worden aangebracht, moeten 
ook structurele veranderingen worden doorgevoerd, ten einde de maat
schappij meer aan Gods bedoelingen te doen beantwoorden'.50 Zelfs een 
grotere beperking van het particuliere eigendom van de produktiemiddelen 
achtte hij in overeenstemming met de christelijke leer, immers was de 
mens niet slechts rentmeester van wat God hem had toevertrouwd? Hierbij 
paste volgens Van Rhijn het stellen van eisen om te voorkomen dat van 
het eigendom verkeerd gebruik werd gemaakt. 'En dat is het wat de geleide 
economie beoogt: niet de opheffing van een particulieren eigendom, maar 
zooveel mogelijk het juiste gebruik er van.'51

Na de bevrijding werd Van Rhijn secretaris-generaal op het departement 
van Sociale Zaken onder minister Drees. Van Rhijn werd vaak belast met 
de voorbereiding van wetgeving. Hij was onder andere voorzitter van de 
commissie ter voorbereiding van het wetsontwerp op de ondernemingsra
den, de werkloosheidsverzekering en de commissies die de herziening van 
de sociale zekerheid bestudeerden. Een belangrijke post was voorts het 
voorzitterschap van de in 1945 ingestelde Interdepartementale Commissie
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Het loon- en prijsbeleid

inzake de Loon- en Prijspolitiek (LPC). Deze commissie voerde besprekin
gen met vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid over de loon- 
en prijspolitiek en daarmee samenhangende onderwerpen, zoals de subsi
diepolitiek. In de REA-vergaderingen bracht Van Rhijn verslag uit over 
deze besprekingen en hij vervulde zo een belangrijke schakelfunctie tussen 
overheid en bedrijfsleven. Zoals vermeld werd Van Rhijn in 1950 op voor
dracht van minister Joekes benoemd tot staatssecretaris. Van Rhijn bleef als 
staatssecretaris tot 1958 verbonden aan het departement van Sociale Za
ken.52

Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Rhijn houdt een toespraak bij de opening van 
het nieuwe gebouw van de Raad van Arbeid te Amsterdam in 1950.

Het loon- en prijsbeleid

Inleiding

Stelsels van loonvorming worden in de literatuur vaak getypeerd naar de 
mate van overheidsinvloed op de vaststelling van lonen en andere arbeids
voorwaarden. Zo onderscheidt Reijnaerts op grond van dit criterium twee 
extreme stelsels van loonvorming, met daartussen een 'grijs' overgangsge
bied dat hij in twee hoofdvarianten verdeelt.53

In het (extreme) model van volkomen vrije loonvorm ing is het sluiten 
van arbeidsovereenkomsten volledig een zaak van werknemers en werk
gevers. De overheid heeft er geen bemoeienis mee. De inhoud van het ar
beidscontract is derhalve sterk afhankelijk van de machtspositie van werk-
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nemers- en werkgeversorganisaties in de onderhandelingen, die mede af
hangt van de economische positie van de desbetreffende onderneming of 
bedrijfstak. Dit model werd het dichtst benaderd in de periode voorafgaand 
aan de Tweede Wereldoorlog. De overheid bezat toen uitsluitend een indi
recte invloed op de loonvorming en wel via de Wet op het algemeen ver
bindend en onverbindend verklaren van cao's.54 Wel werd met die wet 
duidelijk dat de overheid een eigen verantwoordelijkheid claimde ten aan
zien van de loonvorming.55

In de bezettingstijd werd het door Reijnaerts onderscheiden extreme mo
del van de volkomen geleide loonvorm ing  in de praktijk toegepast. De 
vaststelling van de lonen geschiedde centraal zonder rechtstreekse be
moeienis van werkgevers en werknemers. Tot 1 november 1942 was het 
loonbeleid in handen van een College van Rijksbemiddelaars, daarna werd 
de Gemachtigde van de Arbeid hiermee belast.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het systeem van geleide loonvorming 
toegepast. In deze variant oefent de overheid een preventief toezicht uit op 
de loonvorming en bepaalt zij de randvoorwaarden voor het overleg over 
de arbeidsvoorwaarden.Werkgevers en werknemers moesten binnen door 
de overheid opgelegde condities, onderhandelen. Het systeem van de ge
leide loonvorming was gebaseerd op het Buitengewoon Besluit Arbeids
verhoudingen (BBA) van 1945. Hoewel als tijdelijke noodmaatregel be
doeld, bleek het besluit een lang leven beschoren te zijn. Pas in 1970 werd 
het BBA van 1945 vervangen door de Wet op de loonvorming. De Loonwet 
van 1970 markeerde de overgang van het stelsel van geleide loonvorming 
naar wat door Reijnaerts wordt getypeerd als een fase van vrijere loonvor
ming. 'Weliswaar bedoelde de Wet op de loonvorming een verschuiving 
van de verantwoordelijkheid naar die van de maatschappelijke organisaties 
te weeg te brengen en werd de preventieve toetsing afgeschaft, uiteindelijk 
evenwel hield de minister van Sociale Zaken de loontouwtjes in handen.’56

Een van de loonpolitieke maatregelen in de periode van geleide loon
vorming was de zogenaamde 'Joekes-gulden'. Deze loonmaatregel was de 
eerste belangrijke loonpolitieke daad van het kabinet-Drees-Van Schaik en 
was gekoppeld aan een subsidievermindering van ƒ330 miljoen op levens
middelen en brandstoffen. Een tweede ingrijpen in de loonverhoudingen 
werd noodzakelijk na de devaluatie van de gulden in september 1949. De 
aanhoudende prijsstijgingen, mede ten gevolge van de Korea-crisis, leidden 
er vervolgens toe dat in september 1950 opnieuw een loonstijging moest 
worden toegekend. Voordat uitgebreid zal worden stilgestaan bij het loon- 
en prijsbeleid van het kabinet-Drees-Van Schaik, wordt kort ingegaan op 
het beleid van de beide voorgaande kabinetten.

Kabinet-Schermerhorn-Drees: leniging van de ergste noden (1945-1946)

In de wetenschap dat na de bevrijding veel op losse schroeven zou komen 
te staan en dat vóór alles voorkomen moest worden dat er een chaotische 
toestand ontstond, bereidde de regering in Londen verschillende noodbe- 
sluiten voor. Op het gebied van de arbeidsverhoudingen werden regels
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vastgelegd in een Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen dat terstond 
na de bevrijding van het Zuiden van kracht werd tot aan 15 oktober 1945. 
Op grond van het BBA-1944 was het niet geoorloofd in de bestaande lonen 
en andere arbeidsvoorwaarden veranderingen aan te brengen, tenzij daar
voor toestemming was verleend door een Rijksbemiddelaar. Rekening 
houdend met de gestegen kosten van levensonderhoud werd in het be
vrijde gebied beneden de grote rivieren door de Rijksbemiddelaar voor het 
Zuiden een loonsverhoging toegestaan met een maximum van 25% op ba
sis van het loon van 10 mei 1940. Nadat ook Nederland boven de rivieren 
bevrijd was, werd deze 25% loonsverhoging ook daar van kracht. Kort 
daarop werd de mogelijkheid geopend de lonen te verhogen tot, hetzij 125% 
van de in mei 1940, hetzij 115% van de in oktober 1942 geldende lonen. In 
overleg met de direct na de bevrijding opgerichte Stichting van de Arbeid 
besloot de regering tot deze keuzemogelijkheid omdat in de periode 1940- 
1942 een verschuiving in de loonsverhoudingen was opgetreden.57

Deze procentuele loonsverhoging wordt algemeen aangemerkt als de eer
ste loonronde. Al snel bleken deze maatregelen niet het gewenste effect te 
sorteren. Een krachtige controle op de door de regering uitgevaardigde loon- 
en prijsvoorschriften ontbrak en er werden op grote schaal 'zwarte' lonen 
betaald. Van stabiliteit en een beheerste ontwikkeling van het loon- en 
prijspeil was dus nog geen sprake. Uit onderzoek van de arbeidsinspectie 
bleek dat op 1 juli 1945 de genoemde loongrenzen in bijna alle bedrijfstak
ken waren overschreden. De richtlijn van 25% boven het loon van 1940, 
zowel als de stijging van 15% ten opzichte van oktober 1942, bleek dus geen 
reële grondslag voor een uitvoerbare loonpolitiek. Daarom werd gezocht 
naar een andere benadering. De Stichting van de Arbeid speelde een hoofd
rol. Uiteindelijk resulteerden de besprekingen tussen regering, Stichting 
van de Arbeid en College van Rijksbemiddelaars in de 'zogenaamde eerste 
richtlijn' voor de loonpolitiek van november 1945.58 Tijdens deze bespre
kingen werd een loonstelsel ontwikkeld met een sociaal minimumloon als 
'loonvloer'. Onder het sociale minimumloon werd verstaan, een loon dat 
voldoende was om het distributiepakket aan te schaffen en waarmee de 
vaste lasten van een gezin met twee kinderen konden worden betaald 59

De lonen konden op basis van twee criteria worden gedifferentieerd. Ten 
eerste werd onderscheid gemaakt tussen ongeschoolde, geoefende en ge
schoolde werknemers. Het weekloon van een geoefende werknemer lag 
10% boven het minimumloon van de ongeschoolde. Het loon van een ge
schoolde werknemer werd vastgesteld op 20% boven het minimum.60 De 
tweede differentiatie was verbonden met de gemeenteclassificatie. Hierdoor 
werd rekening gehouden met bestaande verschillen tussen de kosten van 
levensonderhoud in steden en op het platteland.

Uiteindelijk gaf de regering als richtlijn dat in grote steden een loonsver
hoging werd toegestaan van 35 k 42% boven het peil van 1940, na vooraf
gaande goedkeuring door het College van Rijksbemiddelaars.61
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H erz ien in g  Buitengew oon Besluit A rbeidsverhoudingen

Met ingang van 15 oktober 1945 trad een nieuw Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen in werking. De nieuwe regeling was aanzienlijk uit- 
gebreider dan het Londense besluit van 1944. De bevoegdheden van het 
College van Rijksbemiddelaars werden nauwkeuriger omschreven en 
aanmerkelijk uitgebreid. Met het BBA-1945 kreeg de overheid een ver
gaande rechtstreekse invloed op de loonvorming. In plaats van de vroegere, 
op regionale grondslag werkende Rijksbemiddelaars, trad nu een landelijk 
College van Rijksbemiddelaars op met een onderlinge taakverdeling, afge
stemd op de verschillende bedrijfstakken. De leden van dit College werden 
door de minister van Sociale Zaken benoemd, geschorst en ontslagen. Het 
College was onafhankelijk, echter met dien verstande dat het zich diende te 
houden aan de algemene richtlijnen van de minister van Sociale Zaken. 
Deze richtlijnen bevatten het loonbeleid van de regering.

Het BBA-1945 verschafte het College van Rijksbemiddelaars een vijftal 
bevoegdheden waardoor het de gehele loonvorming controleerde. Aller
eerst kon het College lonen en andere arbeidsvoorwaarden bindend vast
stellen. Vervolgens moesten de cao's, door werkgevers- en werknemersor
ganisaties afgesloten, ter goedkeuring aan het College worden voorgelegd. 
Bovendien had het College de bevoegdheid om deze cao's verbindend of 
onverbindend te verklaren. Deze bevoegdheid was dus van de minister van 
Sociale Zaken overgegaan op het College. Het College kon ook richtlijnen 
uitvaardigen inzake loon- en andere arbeidsvoorwaarden. Tenslotte kreeg 
het College van Rijksbemiddelaars op grond van het BBA-1945 het recht om 
dispensatie te verlenen van de geldende loonvoorschriften.

Kortom, het College had met het BBA-1945 vergaande bevoegdheden ge
kregen.62 Het was de werkgevers verboden, op straffe van een sanctie, om 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden overeen te komen die in strijd waren 
met hetgeen het College had bepaald. Dit alles binnen de kaders van het al
gemeen regeringsbeleid.

Het BBA-1945 bepaalde tevens dat het College verplicht was bij beslissin
gen 'die van meer algemene betekenis waren' het advies van de Stichting 
van de Arbeid in te winnen. In dit overlegorgaan waren alle erkende werk- 
nemerscentrales en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd. De Stichting 
diende als spreekbuis van het bedrijfsleven en als een overlegorgaan voor 
de regering. De Stichting was met dit nieuwe BBA niet geheel tevreden. 
Volgens haar liet het BBA te weinig ruimte voor de zelfwerkzaamheid van 
de organisaties van werkgevers en werknemers en bedeelde het een te ge
ringe rol toe aan de organisaties bij de uitvoering van het loonbeleid.63 
Zoals bij noodwetgeving steeds geschiedde, werd een definitieve regeling 
van deze materie in het vooruitzicht gesteld. Zodra een regeling van de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand zou zijn gekomen, zouden de 
in het BBA-1945 geregelde bevoegdheden van de centrale overheid over
gaan op de bedrijfsorganen.64 Desalniettemin bleef het BBA-1945 van kracht 
tot de invoering van de Wet op de loonvorming in 1970.65 'Ieder jaar dat 
voorbijging, werd de wettigheid van het systeem van beheersende maatre-
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gelen die in het BBA als tijdelijke noodzakelijke regeling waren opgeno
men, hechter gevestigd.'66

Kabinet-Beel: loon- en prijsstop (1946-1948)

In de eerste naoorlogse jaren gold de stijging van de kosten van levenson
derhoud als richtsnoer voor de aanpassing van de lonen. Met de koppeling 
van de lonen aan de kosten van levensonderhoud, was het behoefte-ele
ment de bepalende factor voor de loonhoogte. Het prestatie-element was, al
thans voorlopig, wat naar de achtergrond verdwenen. Een beheerste loon
politiek was alleen mogelijk als ook de prijzen werden beheerst. Het kabi- 
net-Schermerhorn-Drees probeerde de prijzen in de hand te houden door 
middel van subsidiëring van de eerste levensbehoeften, een huurstop en 
directe prijsbeheersing. Voor een open economie als de Nederlandse is 
prijsbeheersing echter een moeilijke opgave. Het binnenlandse prijsniveau 
wordt namelijk voor een belangrijk gedeelte bepaald door de importprijzen 
van goederen. Halverwege het jaar 1946 bleek dat, ondanks de pogingen een 
evenwicht te handhaven tussen lonen en prijzen, de loonontwikkeling was 
achtergebleven bij de prijsstijging. De toenemende spanning tussen lonen 
en prijzen noodzaakte tot het nemen van maatregelen. Na rijp beraad in de 
REA besloot het kabinet-Beel tot het instellen van een zogenaamde loon- en 
prijsstop.67 Deze werd bekend gemaakt in een radiorede van minister-presi
dent Beel op 4 oktober 1946.

Het kabinet besloot derhalve een verdere verhoging van de loonnormen 
niet meer toe te staan. Werknemers van wie het loon nog niet was aange
past aan eerdere richtlijnen, kregen alsnog een loonsverhoging. Bovendien 
werden ook loonstijgingen gesanctioneerd die voortvloeiden uit de toepas
sing van verantwoorde prestatiebeloningssystemen. Op deze wijze werd het 
prestatie-element in de loonvorming verder uitgebouwd.

Bij de vaststelling van de lonen bleef de regering uitgaan van een sociaal 
minimum. Het behoefte-criterium bleef derhalve bepalend voor de loon
hoogte. Het behoefte-element werd nog versterkt doordat de regering de 
kinderbijslag hanteerde als instrument om de spanning tussen lonen en 
prijzen voor werknemers met kinderen te verminderen. Al in 1945 had de 
regering de kinderbijslag verhoogd bij wijze van compensatie voor de ge
stegen prijzen. Ook in het kader van de loonstop werd de kinderbijslag, nu 
door uitbreiding van de kinderbijslag tot het eerste en tweede kind, gebruikt 
om de druk op de lonen te verminderen.68

Naast de invoering van de loonstop en de uitbreiding van de kinderbij
slag werden bepaalde subsidies verlaagd. Een verwachte daling van de we
reldmarktprijzen, die een gunstige invloed zou hebben op het binnenlandse 
prijsniveau en waarop de regering met de subsidieverlaging anticipeerde, 
bleef echter uit. De prijzen voor grondstoffen vertoonden juist een stijgende 
tendens. Ook de beheersing van de prijzen in het binnenland bleek niet 
voldoende rigoureus. De spanning tussen de gefixeerde lonen en de lang
zaam maar zeker oplopende prijzen werd daardoor wederom vergroot. Een 
reactie van de regering kon niet uitblijven.
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Vanaf juli 1947 werd jaarlijks een gratificatie-uitkering van 2% van het 
jaarloon toegekend. Deze extra-uitkering mocht niet worden doorberekend 
in de prijzen en kwam dus ten laste van de winst.69 In november 1947 
volgde de zogenaamde 'stille loonronde'. Het beloningsstelsel werd her
zien. Een noodzakelijk geworden loonsverhoging in de metaalsector 
vormde de aanleiding voor deze correctie. Uiteindelijk resulteerde de 
nieuwe richtlijn in een gemiddelde loonstijging van 6% van het gemid
delde uurloon.70 De richtlijnen uit 1947 werden, anders dan in 1945, niet 
gepubliceerd zodat het nieuwe schema, waaraan de loonvoorstellen uit het 
bedrijfsleven werden getoetst, als het ware geruisloos zijn intrede deed. Er 
kon dan ook van een stille (tweede) loonronde gesproken worden.

Kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951)

Politieke partijen over de loonpolitiek

De Katholieke Volkspartij was na de verkiezingen in 1948 met 32 leden de 
grootste partij in de Tweede Kamer. In haar urgentieprogram stelde de KVP 
dat de overheid, als basis voor het sociaal-economisch en financieel beleid, 
moest streven naar een beteugeling van de inflatie. Daartoe moest de over
heid een constructieve prijs- en loonpolitiek voeren die zowel het belang 
van de consument als dat van de producent behartigde. De loonpolitiek had 
tot doel 'het tot standbrengen van juiste onderlinge verhoudingen in de 
loonen, met name tusschen de loonen van de landarbeiders en andere ge
lijksoortige groepen van arbeiders, alsmede tusschen de loonen ten platte- 
lande en in de steden'.71 Wanneer de omstandigheden dit toelieten, zou de 
overheidsbemoeienis aan het publiekrechtelijk georganiseerd bedrijfsleven 
gedelegeerd moeten worden.72 De KVP hamerde krachtig op het thema van 
de gezinspolitiek. Ook in het loonbeleid diende hiermee rekening te wor
den gehouden. Naast de waarborg van een redelijk bestaan voor alle arbei
ders en hun gezinnen dienden met name loonminima te worden vastge
steld, die aangepast moesten worden aan de behoefte van grote gezinnen 
met niet verdienende kinderen. Wel werd opgemerkt dat het prestatiebe- 
ginsel in het loon tot uitdrukking moest komen. In het verkiezingsmanifest 
van 1948 werd de gedachtengang van de KVP inzake de loonpolitiek in één 
zin verwoord. Door aan te dringen op een evenwicht in het loon- en prijs
peil werd de koppeling van de lonen aan de kosten van levensonderhoud 
onderschreven.

De Partij van de Arbeid kwam in grootte als tweede partij uit de verkie
zingen met 27 zetels. Een van de kernpunten uit het verkiezingspro
gramma van 1948 was een krachtige en planmatige welvaartspolitiek. Kern
woorden uit het economisch program van deze partij waren een plan
matige industrialisatie, socialisatie en toezicht van overheidswege op de 
investeringen. De PvdA koos voor een planeconomie en bovendien voor 
een conjunctuurpolitiek die de werkloosheid bestreed en de koopkracht op 
peil hield. Ook op loonpolitiek gebied moest de overheid een actieve rol 
vervullen waarbij wel werd aangetekend dat werknemersorganisaties bij de
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looncontrole moesten worden ingeschakeld. Tevergeefs zoekt men in het 
program een zinsnede die benadrukte dat de bemoeienis van de overheid 
met de loonvorming slechts een tijdelijk karakter behoorde te hebben en 
een gevolg was van de buitengewone economische omstandigheden waarin 
het land enkele jaren na de oorlog nog verkeerde. Deze voorwaarde stelde 
de PvdA wel met betrekking tot de door de overheid verstrekte subsidies op 
onder meer levensmiddelen. De PvdA kon op grond van haar verkiezings
programma van 1948 derhalve gezien worden als een warm voorstander 
van een geleide loonpolitiek, met als complement een controle op de 
prijzen en een (tijdelijk) subsidiestelsel.

De Antirevolutionaire Partij had na de verkiezingen dertien zetels in de 
Tweede Kamer en vormde de grootste 'oppositiepartij'.73 In haar verkie
zingsprogram repte de ARP niet over de grondslag van de te voeren loon
politiek. Wel pleitte zij voor een gelijkstelling van de landbouwlonen aan 
het loonpeil voor gelijkwaardige industrie-arbeid. Uit het program van deze 
partij viel tevens de conclusie te trekken dat de ARP in staatsalmacht en 
staatssocialisme de gevaarlijkste bedreigingen van die tijd zag. De overheid 
had als taak algemene voorwaarden te scheppen voor de maatschappelijke 
ontwikkeling en welvaart, waaruit volgde dat zij slechts een beperkte rol 
moest vervullen in het economische leven. De ARP wees immers resoluut 
socialisatie als stelsel of als ideaal af evenals een door de overheid geleide 
economie. Ze was, zo kan hieruit worden geconcludeerd, over het algemeen 
wars van een grote overheidsinvloed en derhalve geen voorstander van 
een geleide (loon)politiek. Wel had de overheid tot taak 'in een tijd van 
schaarste en armoede diep in het maatschappelijke en economische leven 
ingrijpende voorzieningen tot stand te brengen, opdat zo rechtvaardig mo
gelijke distributie van de beschikbare goederen verzekerd zij (...)'.74

De Christelijk-Historische Unie was met negen zetels de vierde partij. In 
het Economisch Program van 1950 gaf de CHU haar visie op de grondslag 
van de economische en financiële politiek. Volgens dit program had de 
overheid tot taak 'te waken voor het algemeen belang en op haar rust der
halve de plicht zo nodig op lonen en prijzen invloed uit te oefenen. In tij
den van bijzondere schaarste kunnen aan haar verdergaande rechtstreekse 
bevoegdheden worden toegekend. Voor zover de Overheid zich bezig houdt 
met de vaststelling van het loon- en prijspeil, bediene zij zich van de uit het 
bedrijfsleven opgekomen organisaties en houde zij rekening met de belan
gen van consumenten, producenten en distribuerenden.’75 Ook bij de CHU 
leefde de wens de lonen in land- en tuinbouwbedrijf gelijk te stellen aan de 
lonen in de industrie. Op grond van dit program mag dus geconcludeerd 
worden dat in deze visie doelbewuste leiding van de overheid op het gebied 
van lonen (en prijzen) geboden kon zijn op grond van de criteria als het al
gemeen belang en bijzondere schaarste. In haar urgentieprogram van 1946 
had de CHU die criteria nader omschreven. 'Doelbewuste leiding van 
Overheidswege van het economisch leven alleen zoo lang dit noodig is in 
verband met:

a) de behoeften van het eigen volk
b) de export- en import mogelijkheden
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c) de verzekering van arbeidsaangelegenheden
d) de voorkoming van werkloosheid.'76
Acht zetels in de Tweede Kamer werden bezet door leden van de Volks

partij voor Vrijheid en Democratie. Zij was hiermee de kleinste 'regerings
partij'. Haar opvatting ten aanzien van de loonpolitiek moge na het vol
gende citaat uit haar werkprogram, dat was gebaseerd op het beginsel
programma, duidelijk zijn. 'Erkennende dat in de na-oorlogse periode be
perkende bepalingen op het gebied van de loonvorming onvermijdelijk 
waren, dient naar opheffing daarvan te worden gestreefd. In een vrije loon
vorming wordt de natuurlijke weg gezien tot ontplooiing en vernieuwing 
van het bedrijfsleven, ten bate van de daarin werkenden en ter verhoging 
van de volkswelvaart.'77

Evenals de VVD bezette de Communistische Partij van Nederland acht 
zetels in de Tweede Kamer. Noch in de beginselverklaring van de CPN, 
noch in haar verkiezingsprogramma van 1948 stond met zoveel woorden 
in welke vorm volgens de CPN de loonpolitiek moest worden gegoten. Uit 
haar maatschappijopvatting en uit haar denkbeelden omtrent de gewenste 
economische orde was echter een voorkeur voor een geleide loonpolitiek af 
te leiden. De CPN wilde volgens haar beginselverklaring 'dat de welvaart 
planmatig wordt georganiseerd, dat de planmatig geleide productie is gericht 
op de bevrediging van de behoeften der Nederlanders en op de voortdu
rende verhoging van hun levenspeil'.78 In deze zienswijze past geen sys
teem van vrije loonvorming, te meer daar volgens de CPN gold dat, zolang 
'de heerschappij van het grootkapitaal blijft bestaan, (...) er geen blijvende 
verbetering voor het werkende volk mogelijk zal zijn'.

Wat de twee kleinste partijen, de Staatkundig Gereformeerde Partij (twee 
zetels) en Katholieke Nationale Partij (een zetel), betreft kan worden opge
merkt dat in hun programma's slechts vermeld werd dat zij de belangen 
van de burgers het best gediend zagen door een stelsel van een zo groot mo
gelijke vrijheid van het particulier initiatief. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat beide partijen ten principale het systeem van vrije loonvor
ming voorstonden.

T erugkeer naar norm ale verhoudingen

In 1948 kwam het einde van de schaarste-economie in zicht. De periode van 
herstel van de oorlogsschade ging langzaam maar zeker over in een periode 
van wederopbouw.79 Zo meldde de regeringsverklaring dat de totale (bruto) 
produktie in 1948 voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereld
oorlog gestegen was tot boven de omvang van voor de oorlog, dat de goede- 
renvoorziening sinds de oorlog voortdurend was verruimd en dat aan de 
intering op het nationaal vermogen een einde was gekomen.80

Toch was de economische toestand nog zorgelijk. Het bestaande wel
vaartspeil werd voor een belangrijk gedeelte gedragen door de Marshall
hulp. Bovendien was er sprake van een nijpend tekort op de betalingsba
lans. Een krachtige industrialisatie werd dringend noodzakelijk geacht zo
wel uit een oogpunt van exportbevordering als ter creatie van voldoende
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werkgelegenheid voor de snel groeiende bevolking. In het besef dat nog een 
lange weg begaan moest worden, stond de regering uiteindelijk een terug
keer naar normale verhoudingen voor ogen. In de troonrede van 1948 werd 
dit als volgt verwoord: 'Op het gebied van productie en consumptie zal al 
het mogelijke worden gedaan om meer normale verhoudingen te herstel
len, een en ander naarmate de deviezenpositie zulks toelaat. Afneming van 
de schaarste zal het mogelijk maken de overheidsbemoeiing met het be
drijfsleven te verminderen.'81

Deze terugkeer naar normale verhoudingen zou moeten leiden tot de li
quidatie van het distributiestelsel (voor zover de goederenvoorziening dit 
toeliet) en tot een geleidelijke vermindering van subsidies. De regering had 
verschillende redenen om de subsidies in belangrijke mate te verminderen. 
Sedert de bevrijding was voor ongeveer ƒ2,5 miljard aan subsidies uit de 
schatkist gefinancierd. Voor 1948 was het bedrag geraamd op ƒ650 miljoen. 
De subsidies konden niet alleen uit belastingopbrengsten worden gefinan
cierd. Er moest voor worden geleend. De regering vond dat zij hiermee niet 
kon doorgaan. Ook in belastingverhoging zag zij geen bruikbaar alternatief. 
Bovendien maakte het streven naar een economische unie met België en 
Luxemburg het noodzakelijk dat de kunstmatige elementen uit het 
Nederlandse prijspeil werden verwijderd. Men kon pas tot vrijlating van 
sommige gerantsoeneerde artikelen overgaan als de subsidies op deze goe
deren waren afgeschaft.

Een belangrijke consequentie van de vermindering of beëindiging van de 
subsidies op de eerste levensbehoefte was dat hierdoor de kosten van le
vensonderhoud zouden stijgen. De koopkracht van de bevolking kon enkel 
op peil gehouden worden door loonpolitieke maatregelen. In de troonrede 
werden deze toegezegd. Bij de te volgen loon- en prijspolitiek zou de in
standhouding van sociaal rechtvaardige en economisch verantwoorde 
loon- en prijsnormen blijvend worden bevorderd.82

Behalve de geleidelijke afschaffing van rantsoenering en distributie en de 
verlaging van de subsidies lagen nog heel wat veranderingen in het ver
schiet. De regering had een spoedige oplossing van het probleem van de ge
fixeerde huren toegezegd. Het lag in haar bedoeling om in de toekomst de 
subsidies op brandstoffen en eerste levensbehoeften verder te verlagen en 
zo mogelijk af te schaffen. De regering had zich verder voorgesteld om de 
voorzieningen op voedselgebied te verruimen. Bovendien had zij in de 
miljoenennota nadrukkelijk gesteld dat het kostenpeil aan het internatio
nale prijspeil moest worden aangepast. Dit zou een aanzienlijke aanpassing 
vergen, aangezien bijvoorbeeld in België het loon- en prijspeil twintig pro
cent hoger lag dan in Nederland.

De algem ene beschouwingen in de Tweede Kamer

Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer constateerde W. J. 
Andriessen (KVP) dat de regering, voor zover het de economische politiek 
betrof, een andere koers wilde varen. Andriessen sprak van een koerswijzi
ging op drie punten. Ten eerste signaleerde hij een beperking van de over-
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heidsbemoeiingen op economisch gebied. Verder werd de rantsoenering en 
de distributie in versneld tempo afgebouwd. Ten derde stelde Andriessen 
vast dat de regering de prijsregelingen meer en meer los wenste te laten. 
Deze koerswijziging merkte hij als principieel juist aan. Het streven naar 
een sluitende begroting dwong de regering deze koers te gaan varen. Ook de 
Benelux-overeenkomst maakte de koerswijziging noodzakelijk. Andriessen 
meende dan ook te kunnen constateren dat er heel wat werd ’losgewrikt 
van het tot nu toe door ons bewoonde huis van de geleide, de gecontro
leerde (...) economie'.83 Toch was Andriessen nog niet geheel tevreden. Hij 
was er van overtuigd dat de regeringspolitiek door velen als 'half werk’ zou 
worden aangevoeld.84 Of de in het vooruitzicht gestelde loon- en prijspoli
tiek nog wel te combineren viel met de door hem gesignaleerde koerswijzi
ging waagde Andriessen te betwijfelen. De partijvoorzitter van de KVP 
pleitte voor een consequente, radicale toepassing van de gewijzigde politiek 
'omdat wij dan in meerdere mate de mist, waarin onze volkshuishouding 
en ons economisch leven op belangrijke punten verkeren, kunnen doen 
optrekken en daardoor een helderder kijk op verschillende zaken (...) kun
nen krijgen'.85

Minister-president Drees besteedde in zijn repliek uitgebreid aandacht 
aan de opmerkingen van Andriessen. Volgens hem was er geen sprake van 
een echte koerswijziging. Ook vroeger was altijd de gedachte geweest dat 
men tot opheffing van rantsoeneringen moest overgaan zodra de gelegen
heid zich voordeed en dat op zichzelf de fixatie van rijkswege op alle moge
lijke economische en sociale verhoudingen ernstige bezwaren had. Ook het 
streven naar subsidieverlaging stond vroeger al op het program. Op grond 
van de vergrote produktie en de Marshall-hulp meende de regering echter 
niet langer meer te mogen wachten met het wegnemen van de noodmaat
regelen. Dat de verwachte prijsdaling op de wereldmarkt was uitgebleven 
mocht hiervoor niet langer een belemmering vormen.

Drees merkte over de loon- en prijspolitiek op, dat het zeker niet de be
doeling was om deze onbeheerst te laten. 'In deze politiek ligt niet de ge
dachte opgesloten, dat wij onder de gegeven omstandigheden, waarin Ne
derland verkeert, zouden kunnen komen tot een opheffing van de controle 
op de prijzen en van een zekere beheersing van de lonen en dus dat gehele 
beleid, dat in Nederland een zeker evenwicht heeft helpen tot stand 
brengen, zouden kunnen loslaten.’86

H.J. Hofstra (PvdA) was het hier volledig mee eens. Van het omgooien 
van het roer op het gebied van de lonen en prijzen mocht volgens hem 
geen sprake zijn. 'Het is, dankzij de sinds de bevrijding gevolgde loon- en 
prijspolitiek, waarvan de subsidies op eerste levensbehoeften een integre
rend bestanddeel vormen, dat het economisch leven in Nederland zich zo 
verrassend snel heeft hersteld, dat onze nationale industrieën kunnen con
curreren op de wereldmarkten en dat hier te lande een sociale rust heerst, 
die het gehele buitenland ons benijdt, een sociale rust, die niet slechts een 
verheugend verschijnsel is op zich zelf, doch die haar innerlijke waarde 
ontleent aan het feit, dat zij berust op het ernstige streven van dit en van de 
beide vorige kabinetten naar een zo groot mogelijke sociale rechtvaardig-
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heid en naar, wat met een bekend geworden woord is genoemd, een 
"eerlijke verdeling van de armoede".'87 De gevolgde loon- en prijspolitiek 
berustte aldus Hofstra in de eerste plaats op sociale overwegingen en deze 
sociale overwegingen bleven gelden ook al zou de economische toestand 
verbeteren. Dat de vermindering van de subsidies financieel noodzakelijk 
was, erkende Hofstra. Het beginsel van de loon- en prijspolitiek, de eerlijke 
verdeling van de nationale armoede, moest echter worden gehandhaafd. 
Concreet betekende dit dat elke prijsverhoging indien enigszins mogelijk 
gecompenseerd moest worden door een evenredige loonsverhoging, zodat 
het reële loon van de werknemers gelijk bleef.

P.J. Oud herhaalde tijdens de algemene beraadslagingen nog eens het 
standpunt ten aanzien van lonen en prijzen zoals dat ook in het verkie
zingsprogramma van de VVD was verwoord. 'Zowel de politiek van subsi
diëring op de levensmiddelen als die van het bepalen van de lonen en prij
zen bij Overheidsbesluit, is in haar wezen ongezond,' aldus Oud.88 Dit ver
leidde Drees tot de opmerking dat er geen twijfel mogelijk was dat ook de 
geestverwanten van Oud accepteerden, dat bij een dreiging van sterk da
lende landbouwprijzen, het prijsmechanisme niet alleen als regulator gold, 
maar dat ook de overheid moest ingrijpen.89 Drees zinspeelde hiermee op 
de rol van Oud in het derde kabinet-Colijn, dat de crisis van de jaren dertig 
had bestreden door onder andere in te grijpen in de prijsvorming van land- 
bouwprodukten. De omvang en de doelstelling van de bestaande over
heidsbemoeiing met lonen en prijzen had volgens Drees uiteraard een tij
delijk karakter. Het was de kunst om een juist evenwicht te vinden tussen 
een te grote verstarring enerzijds en een te grote vrijheid anderzijds.

De algem ene beschouwingen in de Eerste Kamer

Ook bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer werd uitgebreid 
stilgestaan bij de kwestie van de lonen en de prijzen. A. C. de Bruijn, KVP- 
senator en tevens voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging, erkende 
dat de naoorlogse omstandigheden, de nationale armoede en het gemis aan 
'passende en parate' particuliere organen, noopten tot dwingend ingrijpen 
van de overheid in de lonen en prijzen. Er bestond echter volgens De 
Bruijn binnen de KVP geen verschil van mening over het principe dat aan 
het 'staatsloondwangsysteem' zo spoedig mogelijk een einde moest worden 
gemaakt en wel op het moment dat ondernemers en arbeiders in een pu
bliekrechtelijk bedrijfsorgaan verenigd waren. Evenals De Bruijn pleitten J. 
Schipper (ARP), Vixseboxse (CHU) en Molenaar (VVD) er voor om de be
slissingen op het gebied van de lonen zo spoedig mogelijk over te dragen 
aan organen uit het bedrijfsleven. Dacht De Bruijn hierbij voornamelijk 
aan het instituut PBO, Schipper en Molenaar zagen een grotere rol wegge
legd voor de Stichting van de Arbeid. Zo stelde Molenaar dat in de defini
tieve versie van het wetsontwerp inzake de PBO aan de Stichting van de 
Arbeid een positieve taak kon en moest worden toegekend, bijvoorbeeld als 
het richtinggevend orgaan voor de loonvaststelling. Dit behoefde niet uit te 
sluiten dat de supervisie over het geheel berustte bij de overheid, aldus
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Molenaar. De VVD-senator merkte tevens op dat, indien de loonregeling in 
eerste instantie een zaak van het georganiseerde bedrijfsleven was, ook de 
discussie in het parlement over de loonpolitiek minder omvangrijk kon 
worden.

Volgens Schipper, secretaris van het CNV, waren er nog andere voorde
len verbonden aan het belasten van de Stichting met de regeling van de lo
nen. De beslissingen zouden sneller tot stand komen zodat de arbeid van 
het College van Rijksbemiddelaars kon worden beperkt en het zelfs moge
lijk werd het binnen de vakbeweging bepaald niet geliefde College van 
Rijksbemiddelaars op te heffen. Tot slot zou de verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven versterkt worden, wat zowel in het belang van het be
drijfsleven als van het gehele volk zou zijn. De voorkeur van beide partijen 
voor de Stichting van de Arbeid had alles te maken met hun afkeer van de 
PBO-plannen.

Het standpunt van KVP, ARP, CHU en VVD om de loonvorming zo snel 
mogelijk te delegeren, week af van de opvatting van de PvdA. Blijkens het 
voorlopig verslag stond het voor de PvdA vast dat de politiek van loonbe- 
heersing door de overheid ook voor de eerstvolgende jaren onvermijdelijk 
was, óók wanneer de schaarste zou zijn verdwenen. De loonbeheersing zou 
dan moeten worden beschouwd als een onderdeel van de geleide economie. 
Het Eerste Kamerlid voor de PvdA H. Oosterhuis zwakte deze opstelling 
van de PvdA tijdens het plenair debat wat af. Oosterhuis, in 1949 benoemd 
tot voorzitter van het NVV, stelde: 'Ook voor de toekomst zouden wij 
loonbeheersing van Overheidszijde niet bij voorbaat willen afwijzen, al 
dient het bedrijfsleven, waaronder wij zowel werknemers als werkgevers 
verstaan, bij de bepaling van de arbeidsvoorwaarden een belangrijke vinger 
in de pap te hebben.'90

Joekes was het er mee eens dat regelend optreden door de overheid niet 
kon worden gemist. Onder de gegeven omstandigheden was een beheerste 
loonpolitiek voor Nederland het beste. Een sociaal gerechtvaardigd, maar 
toch betrekkelijk laag loonpeil was onder meer voor de exportpositie van 
grote betekenis. Dit was het standpunt van vorige kabinetten dat ook door 
het nieuwe kabinet werd gedeeld. 'Persoonlijk', zo zei de minister, 'ben ook 
ik er voorstander van, dat de organen van het bedrijfsleven worden betrok
ken in de verantwoordelijkheid voor de loonpolitiek.'91 Van een daadwer
kelijke overdracht van verantwoordelijkheden aan bestaande of nog te 
vormen organen in het bedrijfsleven, zoals door de KVP-, ARP-, CHU- en 
VVD-fracties bepleit, kon echter (nog) geen sprake zijn. Want, zo luidde de 
opvatting van de minister: 'Tegen het uit handen geven van de loonvor
ming op dit moment bestaan bij de ondergetekende onoverkomelijke be
denkingen. Er bestaat nog geen orgaan, hetwelk als centrale instantie onder 
verantwoordelijkheid der Regering met het bepalen van het loonniveau 
kan worden belast.'92 De PBO moest nog worden opgebouwd. Bovendien 
zou de PBO slechts betrekking hebben op het bedrijfsleven. De regering 
droeg echter ook de verantwoordelijkheid voor de belangen van tal van 
andere groepen, die direct of indirect beïnvloed werden door hetgeen in de 
loonsector gebeurde, zoals de kleine zelfstandigen. Ook de Stichting van de
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Arbeid vertegenwoordigde niet alle belangen, ondanks het feit dat een zeer 
belangrijk deel van het bedrijfsleven in de Stichting was georganiseerd. 
Daarom meende Joekes, '(...) dat het niet juist zou zijn, in dit stadium deze 
zaak, die ligt bij het College van Rijksbemiddelaars over te dragen aan de 
Stichting'.93

De Bruijn noemde de huidige methode van loonvaststelling door het 
College van Rijksbemiddelaars 'niet fraai’. Het College van Rijksbemidde
laars had, hoewel het was onderworpen aan aanwijzingen van de regering, 
vrijwel het gehele loonbeleid in handen. Maar het stond daardoor, alleen al 
uit praktisch oogpunt, voor een schier onmogelijke taak. Het aantal perso
nen waaruit het College bestond was zeer beperkt. De consequenties waren 
nivellering en verstarring, omdat het College teveel met sjablonen moest 
werken. Er werd, aldus De Bruijn, vrijwel naar één model gewerkt. Het 
schema voor de metaalindustrie werd gehanteerd als leidraad voor de 
vaststelling van de schema's voor andere bedrijfstakken. Al te gemakkelijk, 
zo stelde de KVP in het voorlopig verslag, werd het loon dat voor een 
bepaalde bedrijfstak juist werd geoordeeld tevens bindend verklaard voor 
de andere bedrijfstakken. Dit betekende een onnatuurlijke en voor de 
produktie schadelijke nivellering.

Deze nivellering was een doorn in het oog van de KVP, terwijl de PvdA- 
er Oosterhuis haar juist als een rechtvaardiging van de politiek van loon
beheersing noemde. Alleen door de loonbeheersing was het mogelijk ge
weest om een rechtvaardige verdeling tussen de arbeidersgroepen onderling 
te handhaven. Het zou immers bezwaarlijk zijn om bijvoorbeeld de bak
kersknechten een loonsverhoging te weigeren, aangezien zij een artikel 
produceerden dat voor de kosten van levensonderhoud van wezenlijk be
lang was, terwijl eenzelfde loonsverhoging wel werd toegestaan aan arbei
ders in een bedrijfstak waarvan de prijzen minder invloed hadden op de 
kosten van levensonderhoud. Aan een zekere starheid bij het beleid was 
niet te ontkomen. 'Aanvaardt men de loonbeheersing in haar algemeen
heid, dan ontkomt men niet aan deze consequentie', aldus Oosterhuis.94

De Joekes-gulden

De regering maakte zoveel haast met de voorgenomen subsidieverminde- 
ring dat de Stichting van de Arbeid pas op het allerlaatste moment geraad
pleegd werd over de noodzakelijke compenserende loonmaatregelen. De 
subsidieverlaging was in de begroting verwerkt die op 21 september aan het 
parlement was aangeboden, terwijl het overleg met de Stichting van de 
Arbeid eerst op 17 september plaats vond.95 De Stichting van de Arbeid kon 
dit niet waarderen. Zo schreef zij in haar maandblad: 'Het heeft ons be
vreemd, dat over de huidige plannen eerst op het laatste moment voeling 
met de Stichting is gezocht. Tegelijkertijd zijn de plannen openbaar ge
maakt. Een gemakkelijk verlopend intern overleg wordt hierdoor niet be
vorderd. Ons is niet duidelijk geworden, waarom van Overheidswege deze 
weg werd ingeslagen, daar de ervaringen met een door de sociale organisa
ties gedragen loon- en prijspolitiek alleszins gunstig waren.'96
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Ook in het parlement was er kritiek op de gevolgde procedure. Tweede 
Kamerlid en oud-voorzitter van het CNV, A. Stapelkamp (ARP), verwoord
de de verontwaardiging over de gang van zaken als volgt: 'In de dagbladpers 
moesten we op een gegeven ogenblik lezen, dat de regering besloten had 
over te gaan tot wijziging van de tot dusver door haar gevoerde loon- en 
prijspolitiek. (...) Niet alleen, dat de Kamer niet op de hoogte was gehouden 
- dat is deze nu zo langzamerhand wel gewoon -, maar ook de vakbeweging 
was in de te nemen maatregelen niet zo gekend, dat zij wist wat er ging 
gebeuren. Eerst nadat uit die kring daartegen ernstig bezwaar was gemaakt, 
heeft men, haastje, repje de vakbeweging in het overleg betrokken.'97 De 
onderhandelingen tussen de Stichting van de Arbeid en de Interdepar
tementale Commissie inzake de loon- en prijspolitiek (LPC) onder voor
zitterschap van Van Rhijn verliepen zeer moeizaam. De LPC betoogde in 
eerste instantie dat een loonsverhoging economisch gezien niet gewenst 
was. De vakbonden waren echter unaniem in hun eis dat een looncorrectie 
geboden was. Zij eisten een loontoeslag van ƒ1,—. De lonen konden volgens 
hen geen lastenverzwaring dragen. Bovendien wezen de vakbonden op de 
hoge winsten in het bedrijfsleven. Werd geen correctie in de lonen 
doorgevoerd dan kon het met de sociale rust wel eens afgelopen zijn. Van 
Rhijn, die de REA informeerde over het verloop van de onderhandelingen 
met de Stichting, verklaarde dat de werknemersorganisaties een loon
correctie noodzakelijk achtten in het 'belang van een voortzetting van de 
samenwerking met de regering, tegenover welke zij de verantwoorde
lijkheid voor de sociale rust anders niet langer zouden kunnen dragen'. 
Van Rhijn achtte het noodzakelijk om aan de gerechtvaardige wensen te
gemoet te komen.

De LPC opperde een loonsverhoging van ƒ0,48 per week eventueel in 
combinatie met een verhoging van de kinderbijslag van ƒ0,30 vanaf het 
derde kind. De ministers in de REA konden zich hiermee verenigen zodat 
dit de basis werd voor het overleg met de Stichting. De vakcentrales konden 
het echter onderling niet eens worden over de kinderbijslag waardoor dit 
voorstel van de baan raakte. Ze hielden vast aan de correctie van ƒ1,--, maar 
erkenden wel dat deze compensatie wat aan de hoge kant was. Zij stelden 
daarom een zogenaamde 'opvullingscommissie' voor met als taak voorstel
len te doen omtrent een verdere verlaging van de subsidies tot een extra be
drag van ƒ40 miljoen. In de daaropvolgende REA-vergadering werd hierte
gen geprotesteerd door Lieftinck. 'Spreker erkent dat bij het aangevangen 
overleg met de Stichting een zekere largesse op haar plaats is. Men dient 
zich echter te realiseren dat dit lichaam niet de gehele bevolking vertegen
woordigt.'98 De LPC diende over belangrijke subsidiekwesties eerst met de 
Raad te overleggen en daarna met de Stichting van de Arbeid en niet an
dersom. Een dergelijke procedure gaf onvoldoende waarborgen voor de be
nodigde deskundigheid en een vertrouwelijke behandeling van de gang 
van zaken, meende Lieftinck. Minister Stikker, oud-voorzitter van de 
Stichting, Mansholt, Drees en Joekes waren het niet met Lieftinck eens. Zij 
aanvaardden het door de Stichting geëiste ruime overlegkader. Stikker er
kende de noodzaak van loonvaststelling door de regering, maar vond het
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eveneens begrijpelijk dat het bedrijfsleven inzake de subsidievermindering 
wilde worden gekend. Tussen Van Schaik en Drees ontspon zich hierop een 
discussie over de vraag of naast de toekenning van de ƒ1,— loontoeslag nog 
een verhoging van de kinderbijslag moest worden toegestaan.99 Drees ging 
er ten langen leste mee akkoord dat de regering zou aankondigen dat zij op 
het gebied van de kinderbijslag voor grote gezinnen zo spoedig mogelijk 
met een behoorlijke regeling zou komen. Uiteindelijk resulteerde het over
leg tussen regering en Stichting van de Arbeid in een (eerste) communiqué 
waarin bekend werd gemaakt dat de prijsstijging, als gevolg van de subsi
dievermindering, werd gecompenseerd met een tijdelijke loonbijslag van 
ƒ1,-- per week met ingang van 1 november 1948.100 Blijkens het communi
qué bedroeg de totale subsidieverlaging ƒ330 miljoen, waarvan ƒ240 mil
joen subsidies op levensmiddelen en ƒ90 miljoen op brandstoffen.

Bij de keuze van artikelen, waarop de subsidie zou worden verlaagd, 
werd vooral gekeken naar de mogelijkheid van uitwijking naar een soort
gelijk produkt, dat niet in prijs werd verhoogd. Bij een verlaging van de 
subsidie op boter zou een gezin bijvoorbeeld kunnen overstappen op ge
bruik van margarine. Werd geen gebruik gemaakt van deze uitwijkmoge
lijkheden, dan was op grond van berekeningen van het CBS een kosten
verhoging voor een standaardgezin (man, vrouw, twee kinderen) van ƒ1,— 
per week als gevolg van de subsidieverlaging onvermijdelijk.101 Maakte het 
gezin wel gebruik van de uitwijkmogelijkheden dan zou er nog slechts een 
stijging van de kosten voor levensonderhoud van ƒ0,69 per week resulte
ren.102 De bijslag zou worden verleend aan werknemers van 23 jaar en ou
der waarbij een loongrens werd gehanteerd van ƒ3700 per jaar (ƒ308 per 
maand of ƒ71 per week).

Lieftinck en Van den Brink op de stoomwals: 'Kom-kom, uitwijkmogelijkheden genoeg’.
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Kritiek kwam voornamelijk van de communistische fractie. Volgens de 
CPN hadden de subsidieverlaging en de daaruit voortvloeiende prijsverho
gingen het effect dat de armoede van de werkende bevolking nog verder 
werd vergroot. De regering was er, aldus de communist G. Wagenaar, wel in 
geslaagd de loonstop in de hand te houden. Bij de prijzen en de winsten was 
dit daarentegen niet gelukt. De Joekes-gulden was niet alleen onvoldoende 
om de gevolgen van de subsidievermindering te compenseren, ook de 
prijsstijgingen die daarvóór hadden plaats gehad, dienden te worden ge
compenseerd. Bij een dreigende spanning tussen lonen en prijzen was door 
de regering stelselmatig gewezen op een mogelijke prijsverlaging als gevolg 
van toenemende internationale concurrentie. Hiervan was volgens de CPN 
niets terecht gekomen. Om de nu ontstane kloof tussen lonen en kosten 
van levensonderhoud te overbruggen stelde de CPN in een motie voor om 
de loonbijslag te verhogen tot ƒ2,50 per week. Op grond van eigen bereke
ningen was zij tot dit bedrag gekomen. In een poging steun te verkrijgen 
voor deze verhoging beriep de fractie zich op een uitspraak van A. 
Vermeulen, secretaris van het NVV. Vermeulen had tijdens het ’anti- 
duurte-congres' van het NVV verklaard dat als pogingen van de regering 
tot prijsverlaging niet zouden slagen niemand hem ervan kon weerhouden 
een derde loonronde te eisen. Ook al rekende de CPN voor haar eis van een 
hogere bijslag op een breed maatschappelijk draagvlak, in het parlement 
stond zij alleen. Typerend voor de houding van de overige partijen waren 
de opmerkingen van fractievoorzitter H.W. Tilanus van de CHU. 'Ik zou de 
heer Wagenaar willen vragen: Waarom dringt U er op aan, die bijslag op 
het loon te verhogen tot ƒ2,50 per week, waarom niet tot ƒ5,—? Ik ben er ze
ker van dat indien de regering na zorgvuldige en zakelijke overwegingen 
was gekomen met een bijslag van ƒ2,50, de geachte afgevaardigde een motie 
zou hebben voorgesteld tot verhoging van die bijslag tot ƒ5,— of ƒ10,— per 
week.’103

Ook de PvdA wilde de hoogte van de loonbijslag niet bekritiseren. Dit be
drag was toch het resultaat van overleg met de Stichting van de Arbeid, 
waarin ook de werknemersorganisaties zitting hadden? De motie van de 
CPN, in gediend bij de algemene beraadslagingen voor het begrotingsjaar 
1949, werd door alle overige partijen in de Tweede Kamer verworpen. Een 
soortgelijke motie bij de vaststelling van de begroting van het departement 
van Sociale Zaken ondervond evenmin enige bijval van de andere fracties.

De regering ondervond meer tegenstand in de Kamer bij de beantwoor
ding van de vraag wie wel en wie niet onder de compenserende maatrege
len dienden te vallen. Het oorspronkelijke plan van de regering was om 
slechts aan werknemers van 23 jaar en ouder met een jaarinkomen lager 
dan ƒ3700 de loonbijslag toe te kennen. Zowel de gekozen leeftijds- als de 
inkomensgrens stuitten op kritiek. KVP, PvdA, ARP en CPN vonden de in
komensgrens te laag. Ook de Stichting van de Arbeid had bij de minister 
van Sociale Zaken aangedrongen op verhoging naar ƒ5000.104 Het standpunt 
van de regering was dat eerst de minst draagkrachtigen geholpen moesten 
worden. De economische toestand van Nederland was nog niet zodanig dat 
ook voor hogere inkomensgroepen compensatie kon worden verleend,
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aldus Drees.105 Een door de CPN tijdens de algemene beraadslagingen 
ingediende motie om de grens te verhogen werd door de overige partijen 
weggestemd. Toch was hiermee de discussie over de inkomensgrens niet 
verstomd. De PvdA had in het kader van de lopende onderhandelingen 
tussen Stichting van de Arbeid en regering, de regering niet willen binden 
door in te stemmen met de motie van de CPN.

Nu echter bij de begrotingsbehandeling van het departement van Sociale 
Zaken een maand later nog geen toezeggingen waren gedaan, diende de 
PvdA alsnog een motie in om de grens op te trekken naar ƒ5000. De argu
menten van H.J. van den Born (PvdA) ter ondersteuning van zijn motie 
konden de minister van Sociale Zaken echter niet overtuigen. Volgens 
Joekes was de gestelde grens een essentieel onderdeel van het door de rege
ring gevolgde loonbeleid. Hij besloot zijn betoog met de nogal krasse uit
spraak dat 'ik de Kamer niet de illusie kan geven, dat de Regering naar aan
leiding van een eventueel aannemen van deze motie daarvan (van het ge
volgde loonbeleid, P vG ) zal kunnen afwijken'.106 De Partij van de Arbeid 
week voor de druk van de regering en trok haar motie in. Het argument 
hiervoor vond Van den Born in de toezegging van de minister dat het vol
gende jaar hoogstwaarschijnlijk een nieuwe loonronde zou worden ingezet, 
wanneer kwesties als huurverhoging en verdere afschaffing van subsidies 
op het programma stonden. Volgens de minister was het niet waarschijn
lijk dat dan aan een grens van ƒ3700 werd vastgehouden.107

De beperking van de loonbijslag tot werknemers van 23 jaar en ouder, 
vormde ook een punt van discussie. Vrij algemeen was de opvatting in de 
Tweede Kamer dat ook gehuwden en kostwinners, jonger dan 23 jaar in 
aanmerking dienden te komen voor de bijslag. De Stichting van de Arbeid 
had de minister van Sociale Zaken hetzelfde geadviseerd. Het argument 
van de regering om gehuwden jonger dan 23 niet op te nemen in de rege
ling was dat het haar bezwaarlijk leek 'om een verschil te maken tussen de
genen, die reeds zeer jong gehuwd zijn en anderen, die bijvoorbeeld omdat 
zij vóóraf wat willen sparen, omdat zij van nature wat voorzichtiger zijn, 
zich beter willen installeren en daartoe wat willen overleggen, aan het hu
welijk nog niet zijn toegekomen’.108 Deze argumenten van Drees ontlokten 
aan de KVP-er W. de Kort de opmerking dat de regering zich buiten de hu- 
welijksmotivering diende te houden, aangezien dit niet tot haar taak be
hoorde.109 Hoewel de regering bezwaren bleef houden was zij alsnog bereid 
de toeslag ook aan jonge gehuwden toe te kennen. De financiële gevolgen 
daarvan waren immers beperkt. Resteerde nog de kwestie van de kostwin
ners. Een duidelijke afbakening van deze groep was volgens minister Joekes 
moeilijk te bepalen. Op aandringen van de Kamer zegde hij toe alsnog de 
mogelijkheid van een loonsubsidie voor deze groep te onderzoeken.

Joekes bracht de kwestie op 1 december 1948 in de REA-vergadering ter 
sprake. Hij maakte gewag van de kritiek van parlement en organisaties op 
de beslissing inzake de leeftijdsgrens. Joekes wilde aan de wensen tegemoet 
komen. Drees verzette zich. Hij vond het niet tactisch om nu het bij de al
gemene beschouwingen ingenomen standpunt te herzien. 'Voor het geval 
echter bij de behandeling der Begroting van Sociale Zaken mocht blijken,
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dat de aandrang tot herziening groot is en de Minister van Sociale Zaken 
meent hieraan niet langer weerstand te kunnen bieden, zou deze Minister 
kunnen mededelen, dat de Regering bereid is aan de geopperde wens te 
voldoen', aldus Drees.110 Van den Brink pruttelde nog tegen. Zo werd het 
hem moeilijker gemaakt niet toe te geven aan de drang uit de Kamer om 
een doorberekening van de loonbijslag voor de middenstand toe te staan. 
De Raad besloot echter conform het voorstel van de minister-president. 
Uiteindelijk resulteerde dit in een wijziging van de Beschikking tijdelijke 
bijslag op Ionen en salarissen. Bepaald werd dat de bijslag ook moest wor
den toegekend aan kostwinners.111

Uit het regeringscommuniqué bleek dat de loonbijslagen in het algemeen 
niet tot prijsverhogingen mochten leiden. De ondernemers mochten dit ex
tra loon niet doorberekenen in de kostprijs, hetgeen een lastenverzwaring 
voor het bedrijfsleven betekende. De fracties ter rechterzijde wezen op de 
belangen van de ondernemers. Zo waarschuwde de VVD bij monde van 
Oud, om bij de compensatie niet alleen te letten op de belangen van de ar
beiders. De genomen maatregelen zouden niet minder zwaar drukken op 
met name de kleine zelfstandigen. Volgens Andriessen was het niet doorbe
rekenen van de Joekes-gulden uit een oogpunt van prijspolitiek 'principieel 
zeer aanvechtbaar'.112 Zijn standpunt was dat kostprijsverhogende elemen
ten, zoals de compensatietoeslag, ook inderdaad in de kostprijs tot uitdruk
king dienden te komen. Er was geen reden om van dit gezonde beginsel af 
te wijken. Evenals Andriessen constateerde A. Biewenga (ARP) dat de rege
ring op grond van groeiende spanningen tussen lonen en prijzen al eerder 
van het juiste pad was afgeweken. Bij de laatste verhoging van de kinderbij
slag bijvoorbeeld was ook al de voorwaarde van niet doorberekening ge
steld. Dit had veel kwaad bloed gezet bij het bedrijfsleven. Andriessen vroeg 
zich dan ook vertwijfeld af: 'Waar gaan wij (...) heen, als wij op deze weg 
voortgaan?'113

De regering erkende de bezwaren wel, maar zij worstelde met het pro
bleem dat iemand de lasten moest dragen. Aangezien er in het bedrijfsleven 
ruime winsten werden behaald kon de financiële last beter door de onder
nemers worden gedragen dan door de arbeiders of door alle consumenten 
via een prijsverhoging. De regering was daarom van oordeel dat de bijslag, 
evenals de afschaffing van de kolensubsidie, voor rekening van het bedrijfs
leven moest komen. Wel werd toegezegd te onderzoeken of in bedrijfstak
ken met kleine winstmarges, niet alsnog de mogelijkheid van doorbereke
ning kon worden toegestaan. Aan het College van Rijksbemiddelaars werd 
overgelaten in dergelijke gevallen te beslissen.

Met de toekenning van de tijdelijke loonbijslag alleen was de regering er 
nog niet. De regering zag in dat de loonbijslag niet voldoende was om de ge
stegen kosten voor levensonderhoud voor gezinnen met meer dan vier 
personen op te vangen. Zij stelde daarom voor, de kinderbijslag vanaf het 
derde kind te verhogen met ƒ0,24 per week. De Stichting wees er echter op, 
dat op grond van de progressie in de loonbelasting een groot deel van de 
werknemers hierdoor in een hogere belastingschaal terecht kwam, waar
door het effect van de loonbijslag werd afgezwakt. De regering maakte
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daarop in een tweede communiqué op 8 november bekend dat de verho
ging van de kinderbijslag werd toegekend vanaf het tweede in plaats vanaf 
het derde kind.

Vervolgens werden diverse maatregelen genomen op het gebied van de 
uitkeringen. Ook de uitkeringen dienden te worden aangepast aan de geste
gen kosten van levensonderhoud. Het nam nog geruime tijd in beslag 
voordat het gehele stelsel van compenserende maatregelen was uitgevoerd. 
Dit fragmentarische beleid werd door J. Haken (CPN) op de korrel genomen 
door het te vergelijken met de wijze waarop 'vroeger de bakker op het dorp, 
wanneer hij krentenbrood bakte en zag, dat er te weinig krenten in zaten, er 
met een pistooltje krenten in schoot'.114

Eerherstel voor de Joekes-gulden

Met de Joekes-gulden handhaafde het kabinet de arbeidsvrede die een ver
gelijking met de omringende landen toch al glansrijk kon doorstaan.115 De 
compensatiemaatregel bleef echter de gemoederen nog geruime tijd bezig 
houden. Immers, de verwachte prijsdaling als gevolg van de opheffing van 
de prijs voorschriften bleef uit. Van werknemerszijde werd bij de besprekin
gen tussen de LPC en de Stichting van de Arbeid de aandacht gevestigd op 
de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in de REA-vergadering van 
31 augustus 1949 werd melding gemaakt van een stijging van de kosten van 
levensonderhoud in de laatste maanden. Van Rhijn stelde vast dat het 
'reële loon sinds oktober 1948 reeds met 4 k 5% verlaagd is '.116 Eerste 
Kamerlid en voorzitter van het NVV, Oosterhuis (PvdA) stelde hierover op 
30 oktober 1949 schriftelijke vragen aan het kabinet. De reële lonen waren 
volgens zijn gegevens in de periode 15 september 1948 tot 15 juni 1949 met 
3,5% gedaald. De loonbijslag was derhalve ontoereikend om de gestegen 
prijzen te compenseren. Hij vroeg zich af of de ministers Joekes, Van den 
Brink en Mansholt het sociaal aanvaardbaar achtten dat in een periode van 
stijgende produktie, mede door een toegenomen arbeidsproduktiviteit, de 
reële lonen daalden. Indien er sprake was van ongemotiveerde prijsopdrij
ving, moesten zonodig opnieuw prijsvoorschriften worden afgekondigd. 
Minister Joekes wilde echter over eventuele maatregelen geen uitspraak 
doen zolang de besprekingen tussen de LPC en de Stichting van de Arbeid 
gaande waren. De minister wees er nogmaals op dat de loonbijslag slechts 
tot doel had de prijsstijging als gevolg van de susidievermindering te com
penseren. Bovendien was in de genoemde cijfers geen correctie toegepast 
voor seizoensinvloeden. Gecorrigeerde cijfers leidden tot een minder on
gunstige uitkomst.

Bij de behandeling van de begroting voor 1950 kwam de Joekes-gulden 
wederom ter sprake. Vele leden (PvdA) wezen in het voorlopig verslag de 
minister van economische zaken Van den Brink als zondebok aan omdat 
hij omstreeks het midden van 1949 was begonnen met de geleidelijke op
heffing van de prijsvoorschriften. 'Dat de bijslag tenslotte onvoldoende is 
gebleken, is huns inziens het gevolg van de prijsstijging, veroorzaakt door 
maatregelen van de Minister van Economische Zaken.'117 De partijgenoten
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van Van den Brink ontkenden dit ten stelligste, 'terwijl ook vele andere le
den bezwaar maakten tegen een zo ver gaande onbillijkheid tegenover de 
Minister van Economische Zaken (...)',118

Voor de communistische fractie in de Tweede Kamer waren de vragen 
van Oosterhuis aanleiding alsnog haar gelijk te halen. 'Hoezeer wij toen- 
dertijd gelijk hadden met onze bewering, dat ƒ1,— onvoldoende was en dat 
het ƒ2,50 moest worden, wordt misschien wel het best onderstreept door 
datgene, wat een onverdachte getuige, althans voor het merendeel van de 
Leden in deze Kamer, hieromtrent heeft gezegd. Ik doel op het lid van de 
Eerste Kamer de heer Oosterhuis, die, toen de Joekes-gulden in de Eerste 
Kamer aan de orde was, het bestond uit te rekenen, dat ƒ2,50, die in de 
communistische motie gevraagd werd, tenminste 100% te hoog was, maar 
dezelfde geachte afgevaardigde diende op 3 oktober 1949 schriftelijke vragen 
in (...).’ Haken wilde hiermee aantonen 'welk politiek spel van die zijde in 
de Kamer ten aanzien van het loon- en prijsvraagstuk stelselmatig in de af
gelopen vier jaren is gespeeld'.119

Minister Joekes kon zich echter op basis van de jongste CBS gegevens van 
december 1949 revancheren. Hij stelde: 'Nu stemt het mij persoonlijk tot 
voldoening, dat de nauwkeurig bewerkte cijfers op de 14e september te zien 
hebben gegeven, dat de verhoging van kosten, welke is opgetreden sinds 1 
november 1948, precies wordt opgevangen, volledig wordt gecompenseerd 
door de sedertdien toegekende verhoging van de lonen en van de kinder
bijslag. Ik meen, dat hierin een zeker eerherstel van de naar mij genoemde 
gulden is gelegen, en ik meen, dat daarmede in het licht is gekomen, dat de 
maatregel, welke in oktober 1948 is getroffen, inderdaad in overeenstem
ming was met het doel.'120

De devaluatie van 20 september 1949: een uitkomst

Wijs geworden door eerdere ervaringen, drong de Stichting van de Arbeid 
al in januari 1949 aan op tijdig overleg met de regering over de loon- en 
prijspolitiek. In juni werd een dergelijk verzoek herhaald. In september 
schreef de Stichting echter in haar maandblad: 'Ondanks dat deze wens bij 
de Ministerraad begrip heeft gevonden, is het overleg ten gevolge van ver
schillende omstandigheden eerst deze maand geopend. Het ligt voor de 
hand, dat dit uitstel bij de Stichting van de Arbeid bedenkingen heeft ge
wekt.'121 Uitgangspunt voor het overleg was een door de regering opgesteld 
pakket maatregelen, zoals een huurverhoging van 15%; een verhoging van 
de personele- en omzetbelasting; een verlaging van susidies met ƒ100 mil
joen, hetgeen geen prijsstijging tot gevolg zou hebben en verlaging van de 
jeugdlonen met 5%. Bij wijze van compensatie zouden de tarieven van de 
loon- en inkomstenbelasting worden verlaagd en zou de kinderbijslag 
vanaf het derde kind worden verhoogd. De lonen van volwassenen, ouder 
dan 23 mochten niet veranderen.

Vermeulen, secretaris van het NVV, schetste het dilemma van de vak
beweging: 'De vakbeweging kwam voor de vraag te staan, welke houding zij 
tegenover deze voorstellen van de regering zou moeten aannemen. Het
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spreekt vanzelf, dat de werkgevers de voorstellen nog niet zo gek vonden. 
Zij waren immers ontslagen van de moeilijkheid om de vakbeweging te 
overtuigen van de benarde economische positie.'122 V olgens Verm eulen 
had de regering, met het oog op het tekort op de betalingsbalans, doelbewust 
gekozen voor verlaging van het reële levenspeil en was dit een van de 
moeilijkste momenten waarin de vakbeweging na de bevrijding verkeerde. 
Het N W  stelde dat de wijze waarop het overleg van regeringszijde was ge
opend, onaanvaardbaar was en dat de inhoud van de voorstellen geen aan
leiding gaf om verder te praten. 'Toen de regering bereid was om over de 
procedure der voorstellen te willen praten, verklaarden de vertegenwoordi
gers van de Nederlandse Katholieke Arbeidsbeweging zich hiertoe bereid, 
terwijl die van het Christelijk Nationaal Vakverbond een afwachtende 
houding aannamen. De werkgevers stonden uit de aard der zaak achter de 
regering. Het overleg tussen Stichting van de Arbeid en regering was hier
mede in een impasse geraakt. Wij verklaarden ons bereid verder aan het 
overleg deel te nemen op voorwaarde, dat de regering haar voorstellen zou 
terugnemen. De toestand was buitengewoon moeilijk en juist in deze situa
tie kwam, ik ben geneigd te zeggen, als ware het een uitkomst, de devalua
tie.'123 Omdat de devaluatie prijsstijgingen tot gevolg zou hebben wendde 
het NVV zich tot de regering met het verzoek om onmiddelijk een prijs
stop af te kondigen, subsidies te verhogen en het overleg te heropenen met 
terugneming van de voorstellen die nog op tafel lagen.

De devaluatie in de ministerraad

Nadat op 18 september de Engelse minister van financiën, Sir Stafford 
Cripps, in een radiorede de devaluatie van het pond met 30,5% ten opzichte 
van de dollar bekend had gemaakt, kondigde de Nederlandse regering aan 
een soortgelijke stap te overwegen. Twee dagen lang debatteerde de minis
terraad hierover met als resultaat dat ook de gulden ongeveer 30% in 
waarde verminderde ten opzichte van de dollar.124 In de ministerraad ga
ven handelspolitieke argumenten de doorslag. Het was van essentieel be
lang dat de concurrentiepositie ten opzichte van Engeland en van landen 
die de devaluatie van het pond sterling volgden, niet werd aangetast. De 
Nederlandse betalingsbalans vertoonde in 1949 nog een fors tekort. Een 
verdere verslechtering was ontoelaatbaar, gezien de beperkte deviezenre
serve en de beëindiging van de Marshall-hulp in 1952. Een hoog devalua- 
tiepercentage was in principe gunstig voor de concurrentiepositie. Het was 
om handelspolitieke redenen ongewenst om minder dan Engeland te deva
lueren.

De gevolgen van de devaluatie op het binnenlandse loon- en prijsniveau 
vormden een ander aspect dat in de besluitvorming meespeelde. Duurdere 
importen als gevolg van de devaluatie betekenden hogere kosten van le
vensonderhoud, hetgeen looneisen kon uitlokken. Hoe hoger het devalua- 
tiepercentage hoe groter de repercussies voor het loon- en prijsniveau. Een 
devaluatie met 30% zou een stijging van de kosten van levensonderhoud 
met 8% veroorzaken, aldus berekende het CPB. Minister Joekes wees erop
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dat hiermee bij het loonbeleid rekening moest worden gehouden. Hij was 
voorstander van een lager devaluatiepercentage zoals ook door Holtrop en 
De Jong, president-directeur respectievelijk directeur-secretaris van De 
Nederlandsche Bank, voorgesteld (24,2%). De opwaartse druk op het prijs
peil zou dan minder groot zijn en bovendien achtte Joekes een lager percen
tage psychologisch beter verkoopbaar aan de bevolking.

Uiteindelijk prevaleerden in de ministerraad de handelspolitieke argu
menten en werd het Britse percentage gevolgd. Het kabinet besloot verder 
de voorstellen tot huurverhoging en vermindering van de loon- en in
komstenbelasting te handhaven. De verhoging van de personele belasting 
en de omzetbelasting werd voorlopig uitgesteld tot 1 juni 1950. De plannen 
tot verhoging van de omzetbelasting werden in die zin gewijzigd, dat de 
kosten van levensonderhoud er nauwelijks door zouden worden beïnv
loed.125 Met de Stichting van de Arbeid moest opnieuw overleg worden ge
voerd over de loon- en subsidiepolitiek.

Met een tijdelijke prijsstop werd geprobeerd wilde prijsbewegingen te 
voorkomen en speculatieve manipulaties de kop in te drukken.126 Het was 
niet toegestaan de prijzen van goederen en diensten te verhogen boven het 
niveau van 17 september. Ondernemers die vooruitlopend op de devaluatie 
hun prijzen hadden verhoogd, moesten deze weer verlagen. Voor niet in 
prijs vrijgelaten goederen bleven de bestaande voorschriften van kracht. 
Om de prijsstop te ondersteunen werd de controle op de prijzen verscherpt. 
De prijsstop was slechts bedoeld als een tijdelijke maatregel. Uiteindelijk 
zou de devaluatie prijsstijgingen tot gevolg hebben. De vraag waarvoor het 
kabinet zich zag gesteld was hoe deze prijsstijgingen opgevangen konden 
worden. Moest een loonstijging worden toegestaan of wilde men met subsi
dies de kosten van levensonderhoud drukken zodat er geen aandrang zou 
komen tot compensatie van de lonen?

Deze vraag hield de ministerraad en de REA bezig gedurende de maan
den oktober en november. Drees signaleerde in de REA-vergadering van 5 
oktober 1949 een verschil van mening tussen Lieftinck enerzijds en 
Mansholt anderzijds. Minister Lieftinck stelde zich nadrukkelijk op het 
standpunt van subsidieverhoging, minister Mansholt daarentegen meende 
dat een loonsverhoging niet was te vermijden en nam daarom genoegen 
met een beperkte subsidieverhoging. Drees schaarde zich achter Lieftinck. 
Hij vreesde dat als al snel tot loonsverhoging werd besloten, het niet bij die 
ene keer zou blijven. Van den Brink was meer op de hand van Mansholt. 
Subsidieverlaging was namelijk een essentieel onderdeel van de afspraken 
in Benelux-verband. Hij stond derhalve op het standpunt dat een beperkte 
subsidieverhoging onder de gegeven omstandigheden opportuun was, 
maar deze mocht slechts als een overgangsmaatregel worden gehanteerd.

Holtrop, de directeur van De Nederlandsche Bank, wees op de noodzaak 
van een consumptiebeperking. De lichte daling van het reële inkomen die 
de laatste maanden was opgetreden moest volgens Holtrop worden be
schouwd als een 'gedeeltelijke rechttrekking van een scheef gegroeide ver
houding. Accepteert men deze gedachte niet dan is een nieuwe devaluatie 
in de toekomst met alle gevolgen van dien onafwendbaar.'127 Joekes wees er
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echter op dat al eerder was overeengekomen dat 'de consumptie enigermate 
zou moeten worden beperkt ten gunste van de export, maar dat daarnaast 
toch ook enige compensatie zou worden geboden om te grote schokken te 
v e rm ijd e n '.128 Hij steunde daarom het voorstel van Lieftinck. Door 
subsidieverhoging kon de kwestie van een loonsverhoging naar een later 
tijdstip worden verschoven zodat de gevolgen van de devaluatie beter kon
den worden overzien. Van Rhijn viel zijn minister bij en voegde er aan toe 
dat in het overleg met de Stichting de wens van de vakbeweging om de al 
eerder opgetreden stijging van de kosten van levensonderhoud te compen
seren kon worden afgewezen met het argument dat de benarde economi
sche toestand een consumptieverlaging noodzakelijk maakte.

Drees wees op de grote bezwaren tegen een consumptiebeperking, zoals 
door Holtrop werd voorgesteld. Enerzijds waren de loonminima berekend 
op een minimumpakket en leefden deze mensen al heel sober 'zo niet op 
de rand der armoede (...) anderzijds wordt in onze maatschappij nog veel 
weelde ten toon gespreid', constateerde Drees.129 Een politiek van consump
tiebeperking was volgens hem weliswaar theoretisch juist, maar leverde 
veel praktische bezwaren. Drees concludeerde uiteindelijk 'dat moet wor
den voorkomen, dat een situatie ontstaat, die eenzijdig ongunstig is voor de 
arbeidende bevolking. Een zekere daling van het reële inkomen zal men 
echter moetten accepteren; het lijkt dan ook onjuist iedere verhoging van 
de levenskosten te compenseren.'130 Opvallend was zijn uitspraak dat het 
risico maar moest worden genomen dat België bezwaar maakte tegen een 
subsidieverhoging. Immers 'de Belgen houden zich ook niet aan alle af
spraken'.131 Een bijkomend voordeel van een subsidieverhoging was dat 
deze ook de positie van de rentetrekkers ten goede kwam. De Raad besloot 
uiteindelijk voor een verhoging van de subsidies met ƒ150 miljoen.132 Een 
aantal essentiële artikelen die anders door de hogere invoerprijzen van de 
grondstoffen aanmerkelijk in prijs zouden stijgen bleven op deze wijze op 
een redelijk niveau.133 Uitdrukkelijk werd vastgesteld dat het niet de bedoe
ling was om de omvangrijke subsidies permanent te maken.

De opzet van het kabinet lukte slechts ten dele. Ondanks de subsidiever
hoging stegen diverse artikelen in prijs hetgeen doorwerkte in de kosten 
van levensonderhoud. Een reactie van de vakbeweging kon niet uitblijven. 
In een brief van de Stichting van de Arbeid eind november 1949 werd de re
gering meegedeeld dat de vakcentralen niet bereid waren het verloop van 
de kosten van levensonderhoud gedurende een aantal maanden aan te 
zien, ondanks de pogingen van de regering een stijging hiervan door subsi
dieverlening af te remmen. Het Stichtingsbestuur vroeg om een bespreking 
met de regering.

Verdeeldheid in de Stichting van de Arbeid

Na langdurig intern overleg binnen de Stichting van de Arbeid en bespre
kingen met de LPC vond op 2 december 1949 een onderhoud plaats tussen 
vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid en de ministers Drees, 
Joekes, Lieftinck en Van den Brink. De Raad van Vakcentralen had concrete
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compensatie voorstellen bij de Stichting ingediend. Deze voorstellen bevat
ten: verhoging van de lonen, de kinderbijslag, de Noodvoorziening Ouden 
van dagen en enkele andere sociale uitkeringen met 5% ingaande per 1 ja
nuari 1950. Bovendien een 'bereidverklaring van de Nederlandse arbeiders
beweging op constructieve wijze mede te werken aan het in evenwicht 
brengen van de betalingsbalans, het nastreven van volledige werkgelegen
heid en het opvoeren van de productie’.134 De werkgeversorganisaties had
den hun standpunt nog niet bepaald. Zij wensten eerst het standpunt van 
het kabinet te vernemen.135 Het kabinet verklaarde in beginsel niet afwij
zend te staan tegenover een loonsverhoging per 1 januari 1950.136 De rege
ring stelde daar tegenover dat dan de gehele subsidiepolitiek nader moest 
worden bekeken en dat althans een deel van de subsidies zou moeten wor
den afgeschaft. Overeengekomen werd dat binnen de Stichting het overleg 
tussen werknemers en werkgevers zou worden hervat ten einde tot nadere 
gezamenlijke voorstellen aan de regering te komen.

Na verder beraad in de Stichting werden in een schrijven aan de minis
terraad de conclusies medegedeeld. Het Stichtingsbestuur was eenstemmig 
van oordeel dat per 1 januari 1950 een loonsverhoging van 5% moest wor
den toegekend aan volwassen werknemers ter compensatie van de prijsstij
gingen. Het ging er van uit dat een zekere looncompensatie wel toelaatbaar 
was indien de produktiviteit toenam. Van Rhijn stelde in E S B : 'Het is voor 
het opvoeren der productie noodzakelijk, dat de medewerking der arbeiders 
wordt verkregen. Een verlagen van het reële loonpeil zou een latente te
genwerking in het leven hebben geroepen en telkens openlijke conflicten 
hebben uitgelokt. Dit moest worden vermeden. Bovendien bleek aan arbei- 
derszijde een ruime bereidheid aanwezig om aan maatregelen tot verho
ging der productie mede te werken, indien het reële loonpeil niet werd ver
laagd.’137 Tijdens het overleg tussen de LPC en de Stichting van de Arbeid 
werd besloten een commissie in te stellen (commissie-Berger) met verte
genwoordigers van zowel de overheid als het bedrijfsleven, die richtlijnen 
voor produktiviteitsverhoging diende op te stellen. Over de toepassing van 
deze richtlijnen moest overleg worden gevoerd in de betreffende bedrijfs
takken.

Principieel verschil van mening was er in de Stichting van de Arbeid 
over de vorm van de loonsverhoging. De werknemers en werkgevers in de 
agrarische sector wilden een beschikking van het College van Rijksbemid
delaars. De industriële werkgeversorgansaties vonden een vergunningen
stelsel wenselijker. Hierdoor werd de eventuele loonsverhoging afhan
kelijk van het bedrijfstaksgewijze overleg en kon de economische positie 
van de onderneming of bedrijfstak worden meegewogen. Wel zou het aan
vragen van deze vergunningen met de meeste klem moeten worden aan
bevolen.

Uiteindelijk werd een compromis bereikt dat door het kabinet werd over
genomen. De loonsverhoging werd niet verplicht gesteld, maar kon zonder 
voorafgaande toestemming van het College van Rijksbemiddelaars worden 
toegekend. In deze kregen de industriële werkgevers hun zin. Tegelijkertijd 
werd echter bepaald dat in die gevallen waar in een bedrijfstak of onder-
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neming verschil van inzicht bleef bestaan over het loonniveau, het College 
van Rijksbemiddelaars na overleg met de Stichting tot bindende arbitrage 
bevoegd was. Hierdoor was een middenweg gevonden tussen bindende 
beschikking en vrijblijvende vergunning.

In het communiqué van 22 december 1949, ruim twee maanden na de be
slissing over de devaluatie, deelde de regering de uiteindelijke resultaten 
van de gevoerde besprekingen mee. De toestemming tot loonsverhoging 
met een maximum van 5% gold voor alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers van 23 jaar en ouder. Voor de mannelijke werknemers werd 
een minimumverhoging van ƒ2,— per werkweek vastgesteld. De jeugdlo
nen voor werknemers van 18 tot 23 jaar konden via een geleidelijk op
klimmende schaal worden verhoogd ’indien en voorzover zulks in het be
lang der scholing nodig is'.138

De Joekes-gulden werd nu definitief in de loongrondslag verwerkt. Voor 
het overheidspersoneel werden afzonderlijke regelingen opgesteld. In ver
band met het feit dat de regering besloten had de kolensubsidies af te schaf
fen (ƒ60 miljoen) werd voor het lopende stookseizoen een compensatie ge
boden van ƒ1,— per persoon (ƒ10 miljoen).139

Overeenkomstig het voorstel van de Stichting van de Arbeid werd ook 
de kinderbijslag met 5% verhoogd. Wetsontwerpen werden voorbereid om 
bepaalde categorieën uitkeringsgerechtigden eveneens tegemoet te komen 
in de gestegen kosten van levensonderhoud. Het betrof met name de uitke
ringen ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening, de Invaliditeitswet, 
de Ongevallenwetten en de Ziektewet. Daarnaast werden de Rijksregelingen 
voor Sociale Bijstand aangepast en werd de loongrens voor de sociale ver
zekeringswetten verhoogd tot ƒ4500.

In het communiqué werd nog eens nadrukkelijk gesteld dat aan de 
loonsverhoging produktieverhogende maatregelen ten grondslag dienden 
te liggen. Als mogelijke maatregelen werden genoemd ruimere toepassing 
van zowel meerploegendienst als overwerk en meer prestatiebeloning.

De Tweede Kamer beperkt haar bemoeienis

Een uur voordat de algemene beraadslagingen over de begroting van 
Sociale Zaken zouden beginnen, ontvingen de leden van de Tweede Kamer 
het perscommuniqué met de beslissing van het kabinet inzake de loons
verhoging.

Wagenaar (CPN) stelde voor, hier een apart debat aan te wijden, maar dat 
werd afgewezen. 'Dit debat komt suo tempore (precies op tijd). Laten wij 
van de gelegenheid gebruik maken om dit debat, zij het dan ook, dat het 
niet a full dress debate zal zijn, vandaag te houden', aldus kamervoorzitter 
L. Kortenhorst.140 Na een korte schorsing van de zitting en verlenging van 
de spreektijd werd het debat geopend.

Stapelkamp (ARP) gaf als eerste spreker de teneur van het debat al aan. 
Niet zozeer de uitkomsten van het overleg, als wel verduidelijking van 
hetgeen was overeengekomen, interesseerde de kamerleden. Stapelkamp 
verwoordde het als volgt: 'Ik let (...) niet allereerst op de materiële inhoud
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van deze regeringsverklaring en de resultaten van het georganiseerde over
leg. Heb ik het goed verstaan, dan hebben de partijen, die daaraan hebben 
deelgenomen, zich met het resultaat verenigd. De verwachting mag worden 
gekoesterd, dat deze voorstellen ook zo zullen worden uitgevoerd na 1 ja
nuari 1950 en dat dit mede bevorderlijk zal zijn om de sociale rust te be
stendigen. Ik vind dat een groot goed, een zo groot goed, dat ik meen, dat dit 
door het parlementaire debat, dat zich in de materiële inhoud van dat resul
taat zou begeven, niet in gevaar mag worden gebracht. Ik heb te veel eerbied 
voor dat georganiseerde overleg om daaraan mede te doen.'141

Ook Andriessen (KVP) roemde het overleg tussen de Stichting en de re
gering hetgeen gepaard ging met een arbeidsrust en arbeidsvrede 'die ten 
voorbeeld aan de gehele wereld kunnen worden gesteld'.142 Terecht vroeg 
Andriessen zich af: 'Wat is nu eigenlijk de taak van de Kamer in dit debat; 
welke positie heeft de Kamer in deze verhoudingen in te nemen? Heeft zij 
hier een taak, die erop gericht moet zijn te interpreteren en te analyseren 
wat is overeengekomen of heeft zij tot taak dit voorstel van de Regering te 
zien in het licht van het algemeen welzijn en zich daarom de vraag te stel
len: is wat hier wordt voorgesteld in overeenstemming met het algemeen 
belang; kan wat nu voor het bedrijfsleven wordt voorgesteld door het be
drijfsleven worden gedragen?'143 Ook Andriessen wilde zich hoeden voor 
een aantasting van het overleg, omdat hij door dat overleg de maatschappe
lijke ontwikkeling het best zag gediend. Hij beperkte zijn taak als parlemen
tariër in dit debat dan ook 'tot het stellen hier en daar van een vraag en tot 
het maken hier en daar van een opmerking'.144 Hij kwalificeerde de resul
taten van het overleg als nodig en minimaal.

Van den Born (PvdA) noemde de regeringsverklaring redelijk en gun
stig. Mevr. A. Fortanier-de Wit (VVD) ging akkoord met de loonsverhoging 
omdat 'hij in zich zelf redelijk is en sociale en psychologische factoren hier
vóór pleiten'.145 H. Kikkert (CHU) was mèt Stapelkamp benieuwd wie nu 
eigenlijk het initiatief tot loonsverhoging had getoond bij het overleg. 
Volgens de ARP-er lag het op de weg van het kabinet om het initiatief te 
nemen. Dat wilde toch immers een planpolitiek voeren? Pas in tweede 
termijn veroorloofde Joekes zich 'enigszins uit de keuken te klappen'. De 
LPC was met een voorstel gekomen. Dit werd, aldus de minister, 'toen van 
de kant van de vakcentralen niet zo erg goed opgenomen, omdat men toen 
van een deel van die zijde, en naar ik meen niet geheel ten onrechte, mis
schien wat overdreven, heeft gezegd: laat de Regering nu het algemene ka
der bepalen, waarin men wil, dat de loonpolitiek gevoerd wordt, maar laat 
nu aan het overleg tussen arbeiders en werkgevers in de Stichting van de 
Arbeid over, nader te preciseren op welke manier en in welke vorm men 
dat zal doen'.146

J. Cornelissen (VVD) vergeleek daarom het overleg in Nederland met de 
situatie in Frankrijk. Niet de regering regeerde maar de vakbeweging. 'Een 
groot gedeelte van ons volk weet wel, kennis genomen hebbende in de we
ken van voorbereiding van deze zaak van de besprekingen, die hieromtrent 
zijn gevoerd in de Stichting van de Arbeid met de arbeidersvertegenwoor- 
digers, en zich realiserende welk een belangrijke invloed die arbeidersverte-
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genwoordigers en hun organisaties op de Regering uitoefenen, dat de toe
stand hier niet zoveel verschilt met die in Frankrijk. Nu zou ik daartegen 
op zich zelf nog niet zo veel bezwaar hebben, als wij daardoor maar uit de 
moeilijkheden konden komen. Op dit ogenblik rust echter mijns inziens de 
plicht op de Regering om niet alleen voor een bepaalde groep van onze be
volking datgene te doen, wat nodig is, en daarbij de belangen van de andere 
groepen totaal te verwaarlozen.’147 Hij wees hierbij met name op de belan
gen van de middenstand.

De koppen in een artikel in De Maasbode van 9 december 1949 suggereer
den het zelfde: 'De derde loonronde'; 'Vakorganisaties bepalen de Rege- 
ringspolitiek'; 'Het Regeringsplan door haar weggevaagd'. Deze kwalifi
caties werden door Andriessen resoluut afgewezen. Minister van Econo
mische Zaken Van den Brink, evenals zijn ambtsgenoot van Landbouw 
Mansholt ook bij het debat aanwezig, betreurde de opmerkingen van 
Cornelissen. 'Ik heb in menig opzicht grote bewondering voor het Franse 
volk, maar ik meen, dat een meer nauwkeurige studie door de geachte 
afgevaardigde van de economische en arbeidsverhoudingen in Frankrijk en 
een vergelijking met die in Nederland, ondanks het feit, dat de geachte 
afgevaardigde niet vond in het communiqué wat hij daarin zocht, hem zal 
aantonen, dat er aanmerkelijke verschillen zijn aan te wijzen, die in de 
meerderheid der gevallen in het voordeel van Nederland uitvallen.'148

Economie als dienstmaagd van de ethiek!

Een van de meest fundamentele vragen die tijdens de onderhandelingen 
speelden, een vraag die bij de besprekingen in het parlement tot ampele dis
cussie leidde, was in welke vorm de loonsverhoging moest worden gegoten. 
Zoals eerder vermeld waren er in principe twee mogelijkheden. De eerste 
mogelijkheid bestond in een door de overheid van bovenaf verplicht opge
legde loonsverhoging in de vorm van een beschikking, uitgevaardigd door 
het College van Rijksbemiddelaars. Wilde men geen verplichting opleggen 
maar was een loonsverhoging wel gewenst dan was de toepassing van een 
vergunningenstelsel een mogelijkheid. Een bindende beslissing betekende 
dat de verantwoordelijkheid volledig bij de overheid lag. Bij een vergun
ningenstelsel kwam die verantwoordelijkheid goeddeels bij het bedrijfsle
ven te liggen, aangezien werkgevers en werknemers dan in gezamenlijk 
overleg over de toekenning en de hoogte van de loonsverhoging tot over
eenstemming moesten zien te komen.

Doordat het kabinet zich akkoord had verklaard met een 5% loonsverho
ging was het algemene kader bepaald. Daarbij speelden macro-economische 
overwegingen en motieven van sociale rechtvaardigheid een rol. Door een 
vergunningensysteem kon in de onderhandelingen tussen werkgevers en 
werknemers ook de economische positie van een onderneming of be
drijfstak een rol spelen. Bij een beschikking werd de loonsverhoging opge
legd ongeacht de winstpositie van de ondernemingen.

Eerder is reeds vermeld dat uit het overleg tussen de LPC en de Stichting 
van de Arbeid een compromis was gerold waardoor de beslissing over de
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toekenning en de bepaling van de hoogte van de loonsverhoging (binnen 
het 5% kader) in eerste instantie werd overgelaten aan het bedrijfsleven. 
Maar als werkgevers en werknemers niet tot overeenstemming konden 
komen, zou het College van Rijksbemiddelaars beslissen.

Minister Joekes verklaarde in de Tweede Kamer deze tussenweg een ge
lukkige keuze te vinden 'omdat hierbij de verantwoordelijkheden goed 
worden gelegd'.149 De verantwoordelijkheid van de regering was volgens 
Joekes daarin gelegen 'dat zij heeft gezegd geen bezwaar te zullen maken, 
waar men tot overeenstemming komt en na de beslissing van het college 
tot die 5% zal overgaan'.150 De minister schoof met andere woorden een 
deel van de verantwoordelijkheid op het bord van de werknemers en 
werkgevers, waardoor bedrijfseconomische aspecten bij de onderhandelin
gen een rol konden spelen. Joekes concludeerde 'dat deze maatregel afweek 
van de allereerste loonpolitieke beslissingen’. 'Men moet niet uit het oog 
verliezen, dat de eerste beslissingen na de bevrijding ten doel hadden te 
zeggen: Hoezeer het ook niet nauwkeurig kan worden uitgewerkt, hoezeer 
het misschien niet in elke omstandigheid economisch verantwoord is, wij 
moeten hebben een sociaal verantwoord loon, sober, maar een loon met 
een sociaal verantwoorde vloer. Geleidelijk aan zijn de momenten geko
men, waarop die lonen enige verhoging hebben gekregen, en thans zijn wij 
gekomen tot het ogenblik, waar die 5% loonsverhoging zeer aanbevelens
waardig is, doch waarbij men zich de vraag moet stellen, of in een bedrijf, 
waar dit bedrijfseconomisch niet te dragen is, het verantwoord zou zijn van 
Regeringswege zomaar te zeggen: "Nu moet gij die 5% loonsverhoging toe
passen".'151

Al eerder had minister Joekes gesteld dat het kader van het loonbeleid 
bepaald werd door de heersende economische toestand en het economisch 
perspectief. Een behoedzaam loonbeleid was geboden om een grotere toe
komstige welvaart niet op te offeren aan directe voordelen, of zoals Van 
den Brink het uitdrukte: 'De economie is de dienstmaagd van de ethiek, 
maar de sociale problemen kunnen wij niet oplossen, wanneer er niet een 
economische grondslag is. Dan kunnen wij misschien wel een schijneffect 
bereiken, maar op den duur brengen wij onszelf in grote moeilijkheden.'152 
Al met al een accentverschuiving van een in eerste instantie op sociale mo
tieven gebaseerd loonbeleid naar een meer (bedrijfs)economisch loonstelsel.

De PvdA bevond zich in een moeilijk parket. In de principiële keuze tus
sen een beschikking en een vergunning koos zij de zijde van de werkne
mers en de agrarische werkgevers in de Stichting van de Arbeid. 'Wij kun
nen ons het standpunt van de vakbeweging volkomen indenken, waar zij 
verlangde, dat dit een bindende beslissing zou zijn, waar dit niet is een 
kwestie van loonpolitiek, maar een compensatie voor de stijging van de 
prijzen. Het was dus volkomen logisch, dat men zich op het standpunt 
stelde, dat dit bij een bindende beschikking aan het bedrijfsleven moest 
worden opgelegd.’153 Het gekozen compromisvoorstel was echter voor de 
PvdA aanvaardbaar omdat het communiqué vermeldde dat de 5% loons
verhoging door het kabinet krachtig werd aanbevolen. Van den Born 
merkte op dat de woorden 'beschikking' en 'vergunning' angstvallig waren
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vermeden in de verklaring. 'Ik zou niet zover willen gaan door te zeggen, 
dat het is geen vlees en geen vis, maar het is een vergunning met een stok 
achter de deur.'154 Nu de minister van Sociale Zaken de toekenning van de 
loonsverhoging zo duidelijk koppelde aan de vraag of de ondernemer dit 
bedrijfseconomisch wel kon dragen bracht hij echter de PvdA in gewetens
nood. 'Hetgeen de minister nu zegt, maakt het arbeidsloon toch los van de 
normen van sociale rechtvaardigheid en maakt het tot een sluitpost op de 
bedrijfsbegroting. Of een bedrijf de stijging van het loon kan dragen hangt 
toch ook weer vaak af van de kwaliteit van de leider of leiders van een on
derneming. Krijgen de arbeiders daarop invloed als het niet in orde is? Dat 
moet er onverbrekelijk aan vastzitten als de loonpost afhangt van de be- 
drijfsuitkomsten van de onderneming', concludeerde Van den Born.155

De PvdA vreesde dat met een bedrijfseconomische norm in de loonpoli
tiek de gehele geleide economie op lossen schroeven kwam te staan. Het 
was immers ook denkbaar dat in sommige winstgevende bedrijven loonei
sen van 10 of 15% gerechtvaardigd waren. En waarom dan nog via prijsrege
lingen streven naar lonende prijzen voor produkten? Van den Born waar
schuwde voor de 'ernstige gevolgen van het opgaan van de weg, die de 
Minister op het ogenblik wenst te betreden'.156 Hij pleitte daarom voor 
richtlijnen voor het College van Rijksbemiddelaars waarbij als uitgangs
punt diende het perscommuniqué van het NVV waarin stond vermeld: 'De 
vergadering meende dit aldus te moeten verstaan, dat het College van 
Rijksbemiddelaars, zo het bij moeilijkheden in enige bedrijfstak of in enige 
onderneming geroepen wordt, bij beschikking lonen vast te stellen, als al
gemene richtlijn een integrale doorvoering van de 5% loonsverhoging zal 
hanteren.'

Oud-vakbondsman Andriessen stelde zich opvallend terughoudend op. 
Hierboven is reeds opgemerkt dat hij zich wilde beperken tot enige opmer
kingen en vragen. Andriessen voorzag problemen bij de interpretatie van 
het begrip 'bedrijfseconomisch' als norm voor het College. Hij vroeg 
daarom of de minister wilde overwegen enige algemene richtlijnen op te 
stellen. Aangezien het echter een onderdeel was geweest van het gevoerde 
overleg wilde hij er niet al te diep op ingaan.

De aandrang van PvdA en KVP om normen vast te stellen voor het 
College werd door Joekes niet gehonoreerd. Hij vond dat voorbarig. Hoewel 
hij de moeilijkheden van het College erkende, ging zijn voorkeur uit naar 
een gemeenschappelijke beslissing in de bedrijfstak boven een ingreep van 
het kabinet. Wel scherpte Joekes zijn uitlatingen wat verder aan. Hij stelde 
dat de overeenkomst inhield dat 'zoveel mogelijk' de loonsverhoging van 
5% werd toegepast. En op de vraag van Van der Goes van Naters of daarmee 
de bewijslast bij de ondernemers lag, antwoordde hij: 'Dit lijkt mij in zo
verre juist dat de algemene bedoeling is een 5% loonsverhoging. De onder
nemer zal dus van zijn kant motieven moeten hebben, wanneer hij zegt: 
"Ik kan dit op het ogenblik niet doen".'157 De zaak was hiermee weliswaar 
scherper gesteld dan in het communiqué, maar voor de PvdA was het, zoals 
Het Vrije Volk concludeerde, 'principieel gezien toch niet geheel bevredi
gend'.158
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De VVD, die principieel voorstander was van een eigen verantwoorde
lijkheid van het bedrijfsleven, vond het daarentegen getuigen van 'wijs be
leid' dat het kabinet de loonsverhoging niet verplicht had gesteld en voor
zag ook geen moeilijkheden indien men niet tot overeenstemming kon 
komen en het College van Rijksbemiddelaars een bindende beslissing 
moest nemen. Integendeel: 'Daar waar de keuze zou liggen tussen 
werkloosheid in de naaste toekomst öf loonsverhoging, zal de keus van be
doeld college en ook van de Nederlandse arbeider tenslotte, naar mijn over
tuiging, niet moeilijk zijn.'159

Het standpunt van de communistische fractie stond recht tegenover dat 
van de VVD. Er werd weliswaar over de loonsverhoging gesproken als ware 
het een voorschot op de produktieverhoging, maar volgens Wagenaar 
(CPN) kon niemand garanderen dat er, nadat allerlei produktiviteitsverho- 
gende maatregelen waren genomen, ook werkelijk een loonsverhoging 
werd uitbetaald. Hij nam ook stelling tegen minister Joekes die het sociale 
beleid plaatste tegen de achtergrond van de economische toestand. Het so
ciale beleid diende volgens de communisten juist het voorzieningenniveau 
van de economisch zwakkeren tot uitgangspunt te nemen, anders verviel 
men in een aanpassingspolitiek, met alle nadelige gevolgen van dien. In 
een motie stelde de communistische fractie voor, de loonsverhoging van 
5% alsnog bindend voor te schrijven zodat allerlei 'uitvluchten' van de on
dernemers werden uitgesloten. De PvdA die ernstige bedenkingen tegen de 
gekozen middenweg had, verklaarde echter de motie van de CPN niet te 
steunen. Evenals Andriessen hanteerde Van den Born het argument dat hij 
het gevoerde overleg tussen de Stichting van de Arbeid en de LPC niet wen
ste te doorkruisen. Van den Born wees er bovendien op dat het voorstel in 
de motie buiten de bevoegdheden van het College van Rijksbemiddelaars 
lag. De motie had namelijk betrekking op alle loon- en salaristrekkenden, 
een grotere groep persoxien dan in het BBA was vastgelegd. De motie 
Wagenaar werd met 72 tegen 6 stemmen verworpen. De communistische 
motie werd gesteund door het 'rechtse' kamerlid C.H. Welter (KNP) het
geen gepaard ging met enige hilariteit in de kamer.

V erhoging van de arbeidsproduktiviteit: een wissel op de toekomst?

In het communiqué van het kabinet waren loonsverhoging en arbeidspro- 
duktiviteitsstijging onvoorwaardelijk aan elkaar gekoppeld. De loonsver
hoging moest economisch verantwoord zijn. Het betalingsbalanstekort 
werd door het CPB geschat op ƒ600 miljoen in 1949 (in 1948 was het tekort 
nog ƒ951 miljoen). De arbeidsproduktiviteit steeg in een te laag tempo. 
.i.Joekes; zag hierin een aanwijzing, 'dat wij op de goede weg zijn, maar er 
nog niet zijn en dat het een gebiedende eis is, dat op deze weg wordt voort
gegaan en alle krachten worden ingespannen om gezamenlijk de productie 
en de productiviteit op te voeren'.160 Een produktievolumestijging van 16% 
was noodzakelijk om de betalingsbalans sluitend te krijgen, aldus Van den 
Brink;.161 Dit percentage wilde Van den Brink 'hameren in de hoofden van 
het Nederlandse volk'.162 Aan de hand van grafieken had Van den Brink
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tijdens de behandeling van zijn begroting de kamerleden de economische 
toestand geschetst. Een zeer belangrijk deel van de totale nationale 
produktie werd consumptief besteed (voor 1949 geschat op 88%) zodat voor 
vergroting van het produktieapparaat slechts 12% resteerde. De inves
teringen bedroegen weliswaar meer dan 12% van het nationaal produkt als 
gevolg van de Marshall-hulp en de vergroting van de schuld aan het 
buitenland, maar dit was toch nog niet voldoende 'om de toekomst (...) vei
lig te stellen'.163 De moeilijkheden konden worden opgelost door middel 
van een bestedingsbeperking die vooral de consumptie moest afremmen. 
Beperking van de bestedingen door minder investeringen lag niet voor de 
hand. Zonder ruime investeringen was werkloosheid op de langere termijn 
niet uitgesloten, zeker gezien de snelle bevolkingsaanwas in de naoorlogse 
jaren. Naast een bestedingsbeperking kon ook een verhoging van de pro
duktie een uitweg voor de moeilijkheden zorgen. Van den Brink; koos 
voor produktiestijging, maar waarschuwde: 'Aan consumptievermindering 
zal naar mijn mening, wanneer het niet mogelijk is - en het zal naar het 
mij voorkomt niet geheel mogelijk zijn - door productieverhoging het gat 
op te vullen, niet zijn te ontkomen.'164

Stapelkamp, oud-voorzitter van het CNV, die zichzelf niet wilde betite
len als 'een versoberingsmaniak', vond dat de oplossing eenzijdig was ge
kozen. Over bestedingsbeperking werd met geen woord gerept. Minister 
-i.Joekes; had door zijn keuze voor produktieverhoging 'slechts één pijl op 
zijn boog om de kloof tussen inkomsten en uitgaven te dempen (...).' De 
versoberingspolitiek moest 'uit de sfeer van de theorie in die van de prak
tijk worden gebracht'.165 Aan het meerploegenstelsel als instrument van 
produktieverhoging kleefden weliswaar 'grote en morele gevaren', waarbij 
'de mens in de arbeider ondergaat', toch wilde hij deze vorm niet per defi
nitie uitsluiten.

Fortanier-de Wit (VVD) betitelde de noodzakelijke verhoging van de ar
beidsproduktiviteit als 'een wissel op de toekomst’. Zij raadde het kabinet 
aan zich te beraden op andere maatregelen indien de opvoering van de ar
beidsproduktiviteit niet slaagde. Minister Joekes vond dat voorbarig: 'Laten 
wij van de zijde van de Regering, laat gij van de zijde van de Volksver
tegenwoordiging, laat men in het bedrijfsleven niet zeggen: wat doen wij, 
als het niet lukt?, maar laten wij algemeen zeggen: het moet lukken.'166 De 
regering maakte zich volgens Joekes nog geen zorgen over een eventuele 
mislukking. Ten opzichte van 1948 was er bovendien al enige versobering, 
blijkens de consumptie-index van het CBS. Minister Van den Brink daar
entegen stelde nogmaals onomwonden: 'Indien geen productievergroting 
zal tot stand komen, is het niet mogelijk een evenwichtstoestand te be
reiken zonder een dienovereenkomstige consumptiebeperking.'167

Van de PvdA mocht het reële levenspeil van de werknemers met lagere 
inkomens pas worden beperkt indien alle andere mogelijkheden uitgeput 
waren en de andere groepen van de bevolking evenredige offers hadden ge
bracht.168 Joekes verklaarde met dit standpunt ’in het algemeen' in te kun
nen stemmen, maar dit was volgens Van den Born slechts 'een soort van 
liefdesverklaring, maar meer ook niet'.169 Hij wenste een concrete toezeg-
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ging. Het resultaat van het overleg stemde de PvdA-er echter tot tevreden
heid omdat kon worden geconcludeerd 'dat men ook van Regeringszijde 
het tijdstip van de uiterste noodzaak nog niet ziet aangebroken en dat dien
tengevolge het reële levenspeil van de grote massa, d.w.z. van de werkne
mers, niet mag worden aangestast'.170 In de visie van de CPN leidde de 
koppeling tussen de loonsverhoging en de arbeidsproduktiviteit 'tot grotere 
uitbuiting van de arbeiders en tot het scheppen van grotere winsten voor de 
ondernem ers'.171

Doorberekening in de prijzen

Het communiqué vermeldde niet of de gestegen loonkosten in de prijzen 
mochten worden doorberekend. Van den Brink noemde als reden dat 'naar 
de mening van de Regering dit vraagstuk niet in het overleg met de 
Stichting van de Arbeid aan de orde diende te komen. Dit is een vraagstuk 
van Regeringspolitiek, waarin de Regering geheel zelfstandig haar stand
punt heeft te bepalen.'172 De strakke prijsbeheersing van de eerste naoor
logse jaren was deels losgelaten. Sommige prijzen waren vrijgelaten omdat 
'naar de Regering meent, de prijs die tot stand komt als gevolg van de wer
king van de wet van vraag en aanbod, niet hoger is dan de prijs, die door 
middel van prijsbeheersing zou worden bereikt'.173 Voor de 'vrije' prijzen- 
sector werden met betrekking tot de doorberekening geen regels gesteld. 
Vraag- en aanbodverhoudingen bepaalden derhalve in hoeverre de loon
stijging werd doorberekend, dan wel voor rekening van de desbetreffende 
onderneming kwam. In de sector van gebonden prijzen werd van geval tot 
geval, bedrijfstaksgewijs, bezien in hoeverre herziening van de prijsrege
lingen vereist was.

De zogenaamde secundaire effecten, prijsverhogingen als gevolg van de 
doorberekening, mochten volgens Van den Brink niet opnieuw tot com- 
pensatie-eisen leiden. Via produktieuitbreiding en de daarmee gepaard 
gaande vergroting van de inkomsten moesten deze effecten worden opge
vangen. Bij de Joekes-gulden was doorberekening in het algemeen niet toe
gestaan. Destijds was er nog sprake van een zekere speelruimte om de kos
tenstijging op te vangen en waren vele prijzen aan regelingen gebonden. 
Nu was het volgens Van den Brink onjuist om bij een dergelijke aanzien
lijke loonsverhoging het kostenaspect te negeren. Met name voor de mid
denstand was een verbod op doorberekening sociaal niet verantwoord.

In de landbouwsector waar veel prijsgaranties in de vorm van basisprij
zen of garantieprijzen bestonden zouden de prijzen in overleg met de 
Stichting voor de Landbouw worden herzien. De tuinbouwsector kende een 
vrije prijsontwikkeling en moest zelf beoordelen of de 'doordraaiprijzen' 
wijziging behoefden. Aangezien de overheid voor ƒ2,5 miljoen per jaar ga
rant stond inzake de bodemprijzen was volgens minister Mansholt 'enig 
overleg' wel noodzakelijk.

De overgrote meerderheid in de Tweede Kamer kon zich vinden in de 
uiteenzettingen van de ministers. Alleen de communistische fractie wenste 
een streng verbod op doorberekening in de prijzen. De 'minimale compen-
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satie' werd anders ongedaan gemaakt door prijsstijgingen. Na de devaluatie 
en de prijsstop waren de prijzen van ongeveer vijfendertig produkten weer 
vrijgegeven. De 5% loonsverhoging was onvoldoende om de gestegen kos
ten van levensonderhoud op te vangen. In een motie stelde de CPN-fractie 
daarom een bindende loonsverhoging van 10% voor.174 Hoewel dit voorstel 
tijdelijk een grote vreugde zou brengen, zou het op den duur tot massale 
werkloosheid en het daarmee gepaard gaande leed leiden, repliceerde Van 
den Brink. De motie werd met 71 tegen 5 stemmen verworpen.

De bezorgde huismoeder: 'Breng je me heus wel veilig aan de overkant, jongetje?'

Wie krijgt er compensatie?

Evenals bij de Joekes-gulden werd ook nu de vraag gesteld, of gehuwden en 
kostwinners jonger dan 23 jaar, niet ook in aanmerking dienden te komen 
voor volledige compensatie. Van den Born pleitte ervoor, het loon van de 
18-jarigen te brengen op het peil van de 23-jarigen. De lonen in het bedrijfs
leven waren met zorg opgebouwd. Door alleen het loon van de 23 jaar en 
ouderen te herzien, werd ruwweg in het loonstelsel ingegrepen. An
driessen, Fortanier-de Wit en Haken zagen onvoldoende redenen waarom 
jonge gehuwden en kostwinners van de 5% loonsverhoging uitgesloten 
werden. Minister Joekes beloofde deze kwestie voor te leggen aan de LPC en 
de Stichting van de Arbeid. Een persbericht waarin medegedeeld werd dat 
de algemene maatregel niet zou worden uitgebreid tot de gehuwden en 
kostwinners beneden de 23 jaar, was voor Andriessen aanleiding vragen te 
stellen aan de minister.

Het bericht was juist aldus Joekes. De Stichting van de Arbeid had een 
verdeeld advies uitgebracht.175 De meerderheid in het Stichtingsbestuur 
vond het niet gewenst afzonderlijke loonschalen te hanteren voor gehuw-
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den en kostwinners enerzijds en ongehuwden, niet kostwinners anderzijds. 
Voor geschoolden en geoefenden vanaf 18 jaar bestond op grond van het 
communiqué al de mogelijkheid tot loonsverhoging. Het communiqué be
paalde namelijk dat 18 tot 23-jarigen voor een geleidelijk opklimmende 
loonsverhoging in aanmerking kwamen 'voor zover zulks in het belang 
der scholing noodzakelijk' was. Verder was de 5% gebaseerd op een gezins
samenstelling (man, vrouw en twee kinderen) die over het algemeen niet 
bij de jongere gehuwden werd aangetroffen. Tot slot kon het College van 
Rijksbemiddelaars d.m.v. dispensatie in individuele gevallen alsnog een 
oplossing bieden. Over eventuele normen voor dispensatieverlening wilde 
Joekes geen uitspraak doen omdat de Stichting zich daarover beraadde. Een 
interpellatie van CPN-lid H. Gortzak werd doorkruist door een missive van 
de minister. Joekes had de Stichting verzocht, naar aanleiding van de vra
gen van Andriessen de mogelijkheid te onderzoeken om de dispensatie in 
een meer algemene vorm te gieten. Uiteindelijk werd in een aanvullende 
beschikking van het College van Rijksbemiddelaars bepaald dat gehuwde 
werknemers beneden de 23 jaar met twee of meer kinderen en kostwinners 
jonger dan 23 jaar met drie of meer kinderen, alsnog de 5% loonsverhoging 
ontvingen.

Een derde CPN-motie wilde de minimumloonsverhoging van ƒ2,-- niet 
alleen voor mannelijke maar ook voor vrouwelijke werknemers laten gel
den. Joekes vond deze motie overbodig en een uitspraak van de Kamer 
over deze kwestie onjuist. 'Overbodig, omdat de Kamer in het algemeen 
met wijze zelfbeperking heeft gesproken over de resultaten van het overleg 
tussen de LPC en de Stichting van de Arbeid. (...) Maar onjuist zou een aan
neming van deze motie als uitspraak van de Kamer zijn, omdat daarmede 
juist doorkruist zou worden het systeem, dat hierin bestaat, dat het overleg 
wordt gevoerd tussen de loon- en prijscommissie, zich baserend op alge
mene beslissingen van de Regering en de vertegenwoordiging van het be
drijfsleven, georganiseerd in de Stichting van den Arbeid. Dat overleg heeft 
ook ditmaal geleid tot een op verschillende punten gemeenschappelijk 
aanvaarde conclusie. Waar ook het punt, in de motie genoemd, alsnog een 
onderwerp van gemeenschappelijk overleg zal zijn, zou een uitspraak van 
de Kamer op dit punt op dit ogenblik onjuist zijn.'176 De motie werd met 72 
tegen 6 stemmen verworpen. Wederom leken de communisten de steun 
van Welter te krijgen. Deze verklaarde echter bij vergissing voor de motie 
te hebben gestemd. De uiteindelijke beschikking van het College van 
Rijksbemiddelaars vermeldde geen minimum voor werkneemsters.

De Eerste Kamer: C PN  tart De Bruijn

De begroting van Sociale Zaken werd drie maanden na de toekenning van 
de loonsverhoging in de Eerste Kamer behandeld. De Bruijn bracht de kwes
tie van de gekozen vorm nogmaals ter sprake hetgeen hem in aanvaring 
bracht met de communist J. van Santen. Volgens De Bruijn was het logi
scher geweest als het kabinet had besloten tot een verplichte loonsverho
ging omdat de bepaling van de loonhoogte tot nog toe een overheidszaak
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was geweest. Nu had het kabinet een 'gevaarlijk spel' gespeeld en was het 
slechts aan het 'verstandige beleid' van de ondernemers te danken dat het 
in vitale bedrijven niet tot arbeidsconflicten was gekomen.177 Voor Van 
Santen was het echter duidelijk dat De Bruijn in zijn functie als voorzitter 
van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) mede verantwoordelijk was 
voor, en dus mede schuldig was aan de gekozen vorm. Indien de KAB- 
voorzitter de besprekingen in de Stichting van de Arbeid niet bevredigend 
vond, dan was toch een correctie door de volksvertegenwoordiging moge
lijk? 'Indien de geachte afgevaardigde het stempel en het odium van dub
belhartigheid wil ontgaan, dan moet hij hier in de Kamer de motie- 
Wagenaar te berde brengen', stelde Van Santen.178

De Bruijn reageerde hierop verontwaardigd. Er kon geen sprake zijn van 
dubbelhartigheid want alle drie de vakcentrales in de Stichting hadden tot 
het laatst toe bezwaren gemaakt tegen het vergunningen-systeem. De Bruijn 
had helemaal geen behoefte aan een motie en was zeker niet gewend orders 
in ontvangst te nemen 'om het even of die orders komen van de heer 
Stalin of van de heer Van Santen'. 'Bovendien schijnt de heer Van Santen 
te menen, dat een motie kracht van wet heeft. Dat is in het geheel niet het 
geval. Stel dat deze Kamer, in afwijking van de Tweede Kamer, een motie 
zou aanvaarden, waarbij de Regering verzocht wordt alsnog een besluit te 
nemen tot het verplichtend stellen van de 5% loonsverhoging dan zou dat 
op zich niets te betekenen hebben.'179 Een motie als signaal om het 
Nederlandse volk te laten weten hoe hij over deze zaak dacht was niet no
dig 'omdat het Nederlandse volk beter luistert dan de heer Van Santen.'180

Loonvorm ing en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Op 27 januari 1950 verscheen de Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorga
nisatie in het Staatsblad.181 De opbouw van een publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie, moest een belangrijke bijdrage leveren aan een doelmatige en 
rechtvaardige sociaal-economische ordening van de maatschappij.

Het stelsel van 'laissez faire, laissez aller', was geleidelijk overgegaan in 
een gemengd systeem. De ervaringen met de crisis in de jaren dertig en de 
schaarste na de tweede wereldoorlog rechtvaardigden overheidsbemoeienis. 
De PBO was vooral in katholieke kring gepropageerd als toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel. Dit beginsel hield in dat indien bepaalde taken van 
de overheid evengoed of beter konden worden verzorgd door een lager or
gaan, deze aan dit lagere orgaan moesten worden overgelaten. Artikel 1 van 
de wet installeerde de Sociaal-Economische Raad (SER). Naast een advise
rende functie had deze raad tot taak 'een het belang van het Nederlandse 
volk dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede 
het belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te be
hartigen'. Op grond van artikel 66 konden produktschappen, hoofdbe
drijfschappen of bedrijfschappen worden ingesteld. In artikel 93 werd het 
vaststellen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden als een van de onder
werpen genoemd die bij algemene maatregel van bestuur aan bedrijfschap
pen konden worden overgelaten.
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De KVP vroeg minister Joekes enkele weken na de totstandkoming van 
de Wet op de PBO of de arbeid van het College van Rijksbemiddelaars zou 
verminderen naarmate de bedrijfschappen van de grond kwamen. Joekes 
antwoordde hierop dat de omvang van de werkzaamheden van het College 
niet werd bepaald door de mate waarin bedrijfschappen tot stand kwamen, 
maar door de mate waarin de overheid, op grond van algemene overwe
gingen, zich met de loonvorming bemoeide. Hoewel bij instellingswet of 
besluit aan de bedrijfschappen verordenende bevoegdheid kon worden ver
leend inzake lonen en andere arbeidsvoorwaarden, bestond tegen vrijlating 
van de loonvorming onder de heersende omstandigheden overwegend be
zwaar. Het euvel van zwarte lonen was weliswaar afgenomen, maar er be
stond nog steeds een sterk opwaartse druk op de lonen. Aan de SER kon 
mogelijk wel een coördinerende functie worden opgedragen, want zolang 
een beheerste loonvorming noodzakelijk was, kon een centraal coördine
rend orgaan niet worden gemist. Want, zo stelde de minister, 'men kan niet 
per bedrijfstak een zodanig loonbeleid voeren, dat het in het geheel van het 
loonbeleid zal passen'.182 De bedrijfschappen konden zich in elk geval met 
de voorbereiding van de loonregelingen belasten. Overigens was de rege
ring wel van oordeel, aldus Joekes, dat 'naarmate de omstandigheden dit 
gedogen aan het bedrijfsleven op dit punt een grotere vrijheid moet worden 
toegestaan1.183

Schipper (ARP) kwalificeerde deze opmerking als autoritair. Hij was van 
oordeel dat het bedrijfsleven zelf hierover moest beslissen. Ook De Bruijn, 
vond de redenering van de minister onjuist. Door de bedrijfschappen te be
lasten met de voorbereiding van de loonregelingen werden ze verlaagd tot 
adviescolleges van het College. 'Dat lijkt op aantasting, op denaturering van 
het wezen der bedrijfsorganisatie (...).'184 Voor het College was er in de ogen 
van De Bruijn geen taak meer indien de SER en de bedrijfschappen func
tioneerden. Minister Joekes hield echter reserves ten aanzien van de be
voegdheid tot bepaling van de lonen door de bedrijfschappen. De wet be
vatte namelijk de restrictie dat de regeling van lonen en arbeidsvoorwaar
den bij amvb kon worden overgedragen 'voor zover de regeling (...) niet bij 
of krachtens de wet bij uitsluiting aan anderen is opgedragen'. Het BBA had 
echter de loonbepaling uitsluitend overgedragen aan het College van 
Rijksbemiddelaars. Joekes concludeerde dan ook dat 'indien men te zijner 
tijd tot een wijziging op dit gebied wil overgaan, daarmede gepaard zal moe
ten gaan een wijziging van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhou
dingen'.185 Zo ontweek de minister een principiële uitspraak over de vraag 
of de loonvorming aan de PBO overgelaten diende te worden.

Loonsverhoging achterhaald door prijsstijging

Het was tijdens het begrotingsdebat in de Eerste Kamer al duidelijk dat de 
5% loonsverhoging onvoldoende was om de rust op het loonfront te verze
keren. Officiële cijfers wezen uit dat de prijsstijging op 15 februari 1950, ver
geleken bij 15 september 1949, 7,6% bedroeg. Het reële loon was dus ondanks 
de loonsverhoging op 1 januari met 2,6% gedaald. Joekes noemde vier fac-
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toren voor de gestegen prijzen. In de eerste plaats de meer dan normale uit
voer van enkele agrarische produkten. Seizoensinvloeden vormden een 
tweede factor terwijl ook de invloed van de devaluatie op de prijzen nog 
doorwerkte. Tenslotte gaf de jongste loonsverhoging een opwaartse druk op 
de prijzen. Van verschillende zijden in de Eerste Kamer werd het kabinet 
gemaand maatregelen te treffen om het opnieuw verstoorde evenwicht tus
sen de lonen en de prijzen te herstellen.

Kernpunt was evenwel de vraag welke prijspolitiek gevoerd moest wor
den. De PvdA hield vast aan een onverbrekelijke koppeling tussen een be
heerste loonpolitiek en een politiek van prijsbeheersing. Dat het kabinet se
dert eind 1948 begonnen was met de opheffing van de prijsbeheersing en de 
subsidieverlening was de PvdA een doorn in het oog. Eerste Kamerlid 
Oosterhuis (PvdA): 'De prijsbeheersingspolitiek moge dan op dit ogenblik 
nog niet ten volle principieel van de baan zijn. Practisch is er van deze 
prijsbeheersing toch maar weinig overgebleven en ook de apparatuur daar
van functioneert niet meer. Wij hebben steeds betoogd, dat in een systeem 
van beheerste loonvorming, ook een systeem van prijsbeheersing past.’186 
Met de oplopende prijzen werd de vraag opnieuw actueel of de overheid ac
tief moest ingrijpen in de prijzensector. Oosterhuis stelde de handhaving 
van de koopkracht en van het consumptiepeil van de arbeiders als een 
voorwaarde voor het welslagen van de 'productieslag 1950-1953'. Het was 
daarom de taak van het kabinet om in te grijpen in de prijzensector. 'Er 
moesten maatregelen worden genomen die leidden tot een zekere prijsbe
heersing, opdat de loonpolitiek, die wij tot dusver hebben gevoerd, en de 
productiepolitiek,. die wij moeten voeren - zijn of niet zijn - , door een on
voldoende prijsbeneersing niet worden getorpedeerd.'187

De Bruijn sprak zich niet zo sterk uit voor prijsbeheersing maar formu
leerde wel duidelijk het dilemma. Het kabinet bepleitte weliswaar vrijere 
prijsvorming maar het speculeerde daarbij op dalende wereldmarktprijzen 
hetgeen niet gegrond bleek. Bovendien was een prijsdaling als gevolg van 
vrije concurrentie op de binnenlandse markt ook uitgebleven. 'Geen prijs
zetting van een aantal dagelijkse gebruiksgoederen, gepaard gaande met het 
verlenen van subsidies - wat dan wel?', hield hij het kabinet voor.188 Als 
het kabinet niet wilde teruggrijpen op een politiek van prijsbeheersing zoals 
vlak na de Tweede Wereldoorlog toegepast, dan was een nieuwe loonsver
hoging een alternatief. Hier bestonden echter ook verschillende bezwaren 
tegen. Het kabinet moest zeer spoedig laten weten welke maatregelen het 
zou nemen.

Senator Schipper wees op de nood waarin het land verkeerde waardoor 
het kabinet moest inzien dat een redelijk bestaansminimum niet te hand
haven viel. Volgens de secretaris van het CNV moest de verminderde wel
vaart naar rechtvaardige maatstaven worden verdeeld, waarbij de hogere 
inkomens de grootste lasten moesten dragen.

Minister Joekes verklaarde dat in de periode van schaarste een politiek 
van distributie en prijszetting was gevoerd, maar dat naar gelang er vol
doende artikelen beschikbaar kwamen, er toe was overgegaan om de distri
butie te beëindigen en de prijszetting grotendeels af te schaffen. Dit gebeurde
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in de overtuiging dat de onderlinge concurrentie tot een juiste prijsstelling 
zou leiden.

Joekes benadrukte dat niettemin de gegeven omstandigheden nog niet 
rijp waren voor een vrij prijsbeleid. Noodzakelijk bleef dat 'van Overheids
wege, zoals ook geschiedt, nauwkeurig de prijsbeweging wordt gevolgd en 
ten dele ook wordt beïnvloedt'.189

De opgetreden spanning tussen de lonen en prijzen werd inmiddels be
sproken in de LPC en de Stichting van de Arbeid. Aan de hand van de uit
komst daarvan zou de regering haar standpunt bepalen. Joekes merkte al 
wel op dat zijns inziens verdere loonsverhoging 'uiterst ongewenst' was en 
een verhoging van de subsidies was eveneens bezwaarlijk. Om de druk op 
de lonen te verminderen en een ongewenste loonsverhoging te voorko
men, ging Joekes zelfs zover dat hij stelde 'dat de ernst van de omstandig
heden, waarin wij verkeren, er toe moet leiden, dat men niet al te veel 
vasthoudt aan bepaalde soorten van voorkeur, welke zakelijk, ook met het 
oog op de voeding en onze volksgezondheid, niet voldoende zijn gemoti
veerd, indien daaruit hogere lasten voor de gezinnen voortvloeien'.190 Op 
grond van 'grote volksbelangen' was het te overwegen de voorkeur voor 
het duurdere witbrood te laten varen en het goedkopere grijs- of bruinbrood 
te eten. Om tot een sluitend gezinsbudget te komen kon men ook de duur
dere kleiaardappelen vervangen door zandaardappelen. Deze suggesties lok
ten een felle reactie uit van Van Santen (CPN). Hij vergeleek ze met het
geen in de tijd van Ruijs de Beerenbrouck en Colijn 'het afknippen van de 
franje' heette. 'De consequentie van deze theorie is de reductie van het 
menselijk leven tot een volslagen dierlijk niveau.'191 Joekes zei deze tirade 
als een 'verschrikkelijke aantijging' te hebben gevoeld maar vond hem zo 
buitensporig overdreven dat deze niet voor discussie vatbaar was.

’Catastrophe' door Korea-crisis onontkoombaar

Bij de loonsverhoging in januari 1950 was afgesproken dat de ontwikkeling 
van de kosten van levensonderhoud nauwlettend gevolgd zou worden 
teneinde na te gaan of verdere stappen nodig waren. Van Rhijn, de voorzit
ter van het overleg tussen regering en sociale partners, sprak bij die gele
genheid de hoop uit dat 'Overheid, werkgevers en arbeiders er in gezamen
lijk overleg in zullen slagen om de catastrophe van verdere nieuwe loon- 
rondes af te wenden'.192 Binnen enkele maanden kondigden zich echter de 
voorboden van die 'catastrophe’ al aan. Als gevolg van de gestegen prijzen 
werd op aandrang van de werknemersorganisaties het overleg tussen de 
Stichting van de Arbeid en de LPC op 24 maart 1950 hervat. De vakbonden 
stelden nog geen looneisen omdat de prijsstijging grotendeels werd toege
schreven aan seizoensinvloeden die mogelijkerwijs in de zomer uitgewerkt 
waren. Binnen de vakcentralen bestond vooral onvrede over de teloorgang 
van de prijspolitiek. Het NVV concludeerde dat 'de totale afschaffing van 
de prijsbeheersende maatregelen en het opheffen van het contröle-apparaat 
onjuist is geweest'.193 Het kabinet had de deur open moeten houden voor
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incidenteel ingrijpen voor het geval de vrijlating van de prijzen tot prijs
stijging zou leiden.

Begin juni werd voor enkele artikelen een lichte prijsdaling gesignaleerd. 
Hoewel de lonen nog achterbleven bij de gestegen prijzen, zag de vakbewe
ging af van concrete looneisen omdat hierdoor de prijsdaling wellicht on
derbroken zou worden. Bovendien werd een loonsverhoging niet gezien als 
een duurzame oplossing. Wel drong de vakbeweging er bij de regering op 
aan belasting-, subsidie- en prijsbeheersende maatregelen voor te bereiden 
die onmiddelijk in werking konden treden als het herstel van het even
wicht tussen lonen en prijzen uitbleef. Dat herstel moest uiterlijk in sep
tember 1950 bereikt zijn, anders zou zij een algemene loonsverhoging ei
sen.

De lichte tendens tot prijsdaling werd al snel verstoord door het uitbre
ken van het Korea-conflict op 25 juni 1950. Door de gespannen internatio
nale politieke situatie besloten de NAVO-lidstaten tot uitbreiding en ver
snelling van hun defensieprogramma's, hetgeen tot een versterkte vraag 
naar belangrijke grondstoffen leidde en de prijzen explosief deed stijgen. 
Nederland moest nu duurdere grondstoffen importeren met alle nadelige 
consequenties van dien voor het binnenlandse prijsniveau. De onzekere 
economische situatie bevorderde bovendien kunstmatige schaarstever- 
schijnselen als gevolg van hamsterinkopen en prijsmanipulatie via het be
wust achterhouden van veel gevraagde goederen.

De Raad van Vakcentralen, het overlegorgaan van de drie erkende vak
centrales, zond op 28 juli de regering een telegram waarin hij aandrong op 
de onmiddelijke afkondiging van een prijsstop en verdere prijsbeheersende 
maatregelen. Daarnaast moest overleg plaatsvinden over de gevolgen van 
de stijging van de kosten van levensonderhoud voor de lonen. Uit het tele
gram bleek nogmaals dat de vakbeweging allereerst voor prijsbeheersing 
koos en pas in tweede instantie voor loonsverhoging. Door een tweetal fac
toren kwam daarin tijdens de onderhandelingen verandering. De afwach
tende houding van het kabinet ten aanzien van de prijzen versterkte de 
druk op de werknemersorganisaties om loonsverhoging te eisen. 'De 
Regering, zoveel staat nu wel vast, ziet er geen gat in om door prijs-, belas
ting- of subsidiemaatregelingen, de kosten van levensonderhoud weer met 
de lonen in evenwicht te brengen. Dit wil niet zeggen, dat de Regering prijs- 
beheersingsmaatregelen afwijst. Maar als die maatregelen er komen, zullen 
zij slechts verdere prijsstijging tegengaan, doch de reeds plaats gehad heb
bende stijging van de kosten van levensonderhoud zal door die maatrege
len niet meer ongedaan gemaakt (kunnen) worden. Onder die omstandig
heden blijft de vakbeweging niets anders over dan een nieuwe loonsverho
ging te eisen.'194 Een tweede factor werd gevormd door de agitatie en de 
stakingacties van de communistische Eenheidsvakcentrale (EVC) in o.a 
Amsterdam en Rotterdam. De drie 'erkende' vakcentrales veroordeelden 
deze 'wilde' stakingen, die averechts zouden uitwerken op de onderhande
lingen. Een eventuele loonsverhoging als resultaat van dat overleg mocht 
onder geen beding uitgelegd worden als een succes van de communistische 
agitatie. Volgens een manifest van het CNV hadden de communisten met
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de EVC slechts één doel: 'De komst en de heerschappij van het bolsjewisme 
(...). Doorzie daarom het duivels spel. Versta dat een oplossing van het 
moeilijke vraagstuk van de te lage lonen en de steeds stijgende prijzen door 
stakingsacties alleen maar benadeeld en vertraagd kan worden. Bied weer
stand aan het communistisch optreden. (...) Verdrijf de tyrannie.'195 Ook 
minister-president Drees liet op 19 augustus via een radiorede zijn afkeer 
van de EVC-acties blijken: 'De EVC weet, dat de stakers meestal niet besef
fen, dat geen wezenlijke resultaten voor de arbeiders langs deze weg kun
nen worden bereikt. Zij tracht echter een ogenblik te kiezen, waarop de 
normale vakverenigingen met werkgevers en overheid in overleg zijn 
over verbeteringen. Als die tot stand komen doet de EVC het voorkomen 
alsof zij door haar actie zijn verkregen.'196

W erknem ers en w erkgevers opnieuzv tegenover elkaar

Nadat op 4 augustus 1950 het overleg tussen werknemers, werkgevers en 
overheid was gestart, volgde een maand van moeizame onderhandelingen. 
Na de eerste besprekingen tussen de LPC en de Stichting van de Arbeid 
meldde Van Rhijn tijdens de REA-vergadering van 8 augustus 1950 dat in 
het overleg een tweetal vragen naar voren was gekomen. Wat was de rege
ring van plan inzake de subsidies en wat wenste de regering te doen inzake 
prijsbeheersing? Onder de vertegenwoordigers van de arbeiders heerste 
volgens hem ernstige ontevredenheid over de verlaging van de onderne- 
mersbelasting en de wijze van vaststelling van de landbouwprijzen. De 
vakcentralen wezen op de daling van de consumptie-index en de teruggang 
van het aandeel van de loontrekkers in het nationaal inkomen. Van Rhijn 
vreesde nieuwe looneisen. Drees verklaarde begrip te hebben voor de be
zwaren van de arbeiders en noemde de bestaande toestand 'onhoudbaar'. 
'Men zal moeten overwegen de loonbeheersing (evenals de prijsbeheersing) 
te beëindigen, dan wel toe te staan dat men tot een nieuwe loonsverhoging 
komt', aldus de minister-president.197

In een volgende REA-vergadering werd wederom het verschil in opvat
ting zichtbaar tussen Mansholt en Lieftinck inzake de kwestie van de subsi
dies. Mansholt wilde de subsidies waarmee nog een bedrag van rond de 
ƒ200 miljoen was gemoeid aanzienlijk verlagen. Hij zag anders niet in hoe 
de landbouwkwestie in Benelux-verband kon worden opgelost. Lieftinck 
daarentegen wilde in beginsel de subsidies handhaven. Afschaffing zonder 
compensatie was niet mogelijk. De 'bonafide' vakbeweging had het al 
uiterst moeilijk om het bestaande loonpeil te handhaven. Eventueel kon
den de subsidies worden verlaagd in die sectoren waar de handelsmarges en 
de winsten ruim waren. Joekes was het vanzelfsprekend eens met de minis
ter van Financiën, Hij stelde daarnaast de vraag of er nog geen aanleiding 
bestond om ten aanzien van bepaalde artikelen prijsbeheersingsmaatrege- 
len te nemen. 'Destijds heeft spreker er op aangedrongen een kern van het 
prijsbeheersingsapparaat te handhaven om het prijsbeloop te kunnen vol
gen en om eventueel in te grijpen.'198
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G. Brouwers, directeur-generaal van de Prijzen, verklaarde (mede na
mens Van den Brink die bij de vergadering niet aanwezig was) niet terug te 
willen naar een systeem van algehele prijsbeheersing. De stijging van de 
kosten van levensonderhoud was niet een gevolg van de opheffing van de 
prijsbeheersing. Een prijsbeheersing voor enkele artikelen ware wellicht 
wel te overwegen. Een loonsverhoging van 3% leek hem acceptabel, indien 
deze gepaard ging met een verhoging van de arbeidsproduktiviteit en af
schaffing van die subsidies welke niet van groot belang waren voor de kos
ten van levensonderhoud. Drees herhaalde nogmaals zijn twijfel of de 
loonbeheersing nog wel kon worden gehandhaafd.199 Hij wees hierbij op 
het slinkende aandeel van de arbeiders in het nationaal inkomen met als 
keerzijde de relatief gunstige positie van de ondernemer. Het is 'thans zo, 
dat de ondernemers in een toestand zijn gekomen zoals vrijwel bij men
senheugenis niet is voorgekomen', verklaarde Drees.200 Hij stelde voor, het 
bescheiden bedrag van ƒ100 miljoen aan subsidies te handhaven. De raad 
aanvaardde dit voorstel. Mansholt en Stikker stemden tegen. Vervolgens 
werden de resultaten van het overleg tussen de Stichting en de LPC afge- 
wacht.

De Raad van Vakcentralen legde op 18 augustus haar eisen op tafel. De 
werknemersorganisaties eisten op grond van de achterstand van de lonen 
5% loonsverhoging voor alle werknemers ongeacht hun leeftijd. Deze 
loonstijging moest het College van Rijksbemiddelaars door middel van een 
bindende beschikking in de cao’s en loonregelingen verwerken. Voor werk
nemers van wie het loon niet in een cao of loonregeling was vastgelegd, 
kon de verhoging via een vergunningenstelsel worden toegekend. De 
kinderbijslag en diverse uitkeringen moesten eveneens met 5% worden 
verhoogd. De Raad van Vakcentralen herhaalde de eis van prijsbeheersing 
omdat anders binnen enkele maanden opnieuw looneisen gesteld moesten 
worden. Tenminste één dag voor de toekenning van de loonsverhoging 
moest de regering een prijsstop afkondigen en verdere prijsbeheersende 
maatregelen nemen. Als algemene regel moest gelden dat de aanpassingen 
van lonen en uitkeringen niet doorberekend mochten worden, terwijl voor 
strikt onvermijdelijke prijsverhogingen (al of niet op grond van de loon
maatregelen) toestemming van de directeur-generaal van de Prijzen ge
vraagd moest worden. Bij bepaalde verbruiksartikelen zou deze toestem
ming verbonden moeten worden aan de vaststelling van maximumprijzen.

De werkgevers toonden zich aanvankelijk niet overtuigd van de nood
zaak van een algemene loonsverhoging. Een dergelijke lastenverzwaring 
spoorde niet met de kwetsbare exportpositie, de nog onvoldoende stijging 
van de arbeidsproduktiviteit en de zwakke rentabiliteit in sommige be
drijfstakken. De werkgevers verweten de Raad van Vakcentralen een te 
stringent verband aan te houden tussen de lonen en de kosten van levens
onderhoud en zij waarschuwden dat dit principe van 'de glijdende loon
schaal' niet tot absolute norm voor de loon- en prijspolitiek mocht worden 
verheven. Het reële inkomen van de verschillende inkomenstrekkers 
diende te worden verlaagd als gevolg van de verslechtering van de ruilvoet, 
de afname van de Marshall-hulp en de noodzaak een groter deel van het
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nationale inkomen voor defensie-doeleinden te besteden. De werkgevers 
hadden bovendien grote bezwaren tegen de wederinvoering van prijsbe
heersende maatregelen, waaronder de afkondiging van een prijsstop.201 Een 
algemene prijsbeheersing schakelde de gezonde concurrentie uit en was 
moeilijk verenigbaar met de voortgang van de Europese integratie en de li
beralisatie van het handelsverkeer. Algehele prijsbeheersing betekende dat 
het Nederlandse prijsniveau werd losgekoppeld van de prijsontwikkeling 
in het buitenland. Door de combinatie van autonome prijsbeheersingspoli- 
tiek en liberalisatie werd de binnenlandse producent in een nadelige positie 
geplaatst ten opzichte van zijn buitenlandse concurrent. De liberalisatie be
tekende dat de buitenlandse aanbieder vrijelijk werd toegelaten op de na
tionale markt. Daar tegenover stond de binnenlandse ondernemer die door 
prijsmaatregelen werd gebonden aan starre prijzenschema's. Een dergelijk 
prijsbeleid moest derhalve gepaard gaan met fysieke invoerbeperkingen 
hetgeen de bereikte liberalisatie deels teniet zou doen. Bovendien impli
ceerde het een vereenvoudiging van het produktiegamma omdat prijsvast
stelling voor alle artikelen niet uitvoerbaar was.

Een krachtig optreden tegen de prijsmanipulaties van bepaalde profiteurs 
was wel gewenst, terwijl ook prijsbeheersing van eerste levensbehoeften 
voor de werkgevers bespreekbaar was. De werkgevers wilden in eerste in
stantie niet verder gaan dan een overbruggingsuitkering ineens of een tijde
lijke (eventueel maandelijkse) toelage, maar toonden zich na dagenlang 
moeizaam onderhandelen uiteindelijk bereid om 5% loonsverhoging aan 
te bevelen. De enig aanvaardbare vorm was dan wel een algemene vergun
ning die ruimte liet aan het bedrijfstaksgewijze overleg.

In het beslissende stadium van de onderhandelingen kwamen ook wrij
vingen tussen de werknemersorganisaties aan het licht. De KAB trachtte 
een compromis tussen werkgevers en werknemers te bereiken door een 
verplichte loonsverhoging met dispensatiemogelijkheden voor te stellen. 
De beide andere werknemersorganisaties wezen dit echter van de hand en 
in een vergadering van de Raad van Vakcentralen werd af gesproken una
niem vast te houden aan een beschikking, die de loonsverhoging over de 
gehele linie zou opleggen. Kort daarop doorbrak de KAB de herwonnen 
eenheid opnieuw. 'Tijdens de daarop volgende vergadering met de rege- 
rings- en werkgeversvertegenwoordigers echter, bracht de KAB-vertegen- 
woordiger zijn denkbeeld toch weer naar voren, zij het dan, dat hij er aan 
toevoegde, dat er ook wel bezwaren tegen waren aan te voeren. En wat erger 
was: de inmiddels verschenen Volkskrant (ochtendblad!) bracht het verslag 
van een vergadering van de vorige avond van de KAB, en in dit verslag 
was het denkbeeld van een verplichte loonsverhoging met dispensatie ook 
al weer opgenomen. De onderhandelaars van regering en werkgevers en 
ook de ministers hebben hiervan kennis kunnen nemen, vóórdat de beslis
sing viel. Zij moesten wel tot de conclusie komen, dat de Raad van 
Vakcentralen niet meer gesloten achter de eis van oplegging van de loons
verhoging stond.'202 Met de publikatie in de Volkskrant zondigde de KAB 
tegen de stilzwijgende afspraak om tijdens de onderhandelingen geen me-
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dedelingen te doen aan de pers. CNV en NVV zagen zich nu genoodzaakt 
de volledige voorstellen van de centralen publiek te maken.

De werkgevers betreurden deze gang van zaken. 'Nu begrijpen wij zeer 
wel, dat het voor de leiders van de bonafide vakbeweging moeilijk is het 
hoofd te bieden aan de drijverijen van communistische zijde en dat zij 
moet voorkomen, dat de eigen leden geloof gaan hechten aan onware be
schuldigingen aan hun adres gericht. Dat neemt niet weg, dat wij er niet 
van overtuigd zijn, dat de toestand zo kritiek was, dat publikaties, als nu 
werden verricht, onvermijdelijk waren. (...) Zowel voor de ondernemers als 
voor de regering is de positie, waarin zij op deze wijze zijn geraakt, weinig 
aangenaam. Evenmin trouwens voor de vakbeweging zelf.’203

H et kabinet beslist

Het kabinet maakte zijn beslissing op 6 september 1950, een dag na de beëin
diging van het overleg, via een perscommuniqué bekend. Wat de lonen be
treft werd het voorstel van de Raad van Vakcentralen, zoals vervat in het 
telegram van 18 augustus grotendeels overgenomen. Tegen de wens van de 
Raad van Vakcentralen, maar conform de suggestie van de KAB, konden 
bedrijfstakken dispensatie krijgen indien de loonsverhoging te veel schade 
zou berokkenen. Nieuw was de maximering van de loonsverhoging op 
ƒ180 per jaar, hetgeen betekende dat lonen en salarissen boven de ƒ3600 niet 
verhoogd werden. De verhoging met 5% ging op 1 september in. Een andere 
afwijking van de eisen van de Raad van Vakcentralen betrof de werkne
mers jonger dan 23 jaar (niet gehuwd en geen kostwinner), voor wie een 
vergunningenstelsel met geleidelijk opklimmende schaal zou gelden.204 
Minder belangrijk was dat voor mannelijke werknemers van 23 jaar en ou
der niet een minimumverhoging van ƒ2,10 werd aangehouden maar een 
minimum van 4% per uur. Voor het overheidspersoneel zou een afzonder
lijke regeling getroffen worden. Het overleg over de verhoging van de kin
derbijslagen en de sociale uitkeringen was nog niet afgerond. In het com
muniqué werd nog eens benadrukt dat de loonsverhoging sociaal gerecht
vaardigd was, maar dat zij economisch slechts houdbaar was bij een verdere 
verhoging van de produktie en de arbeidsproduktiviteit.

Zowel werknemers als werkgevers opperden bezwaren tegen het maxi
mum van ƒ180. De Stichting van de Arbeid stuurde de regering een tele
gram met het verzoek het maximum te laten vervallen en te vervangen 
door een vergunning waardoor ook voor de inkomens boven de ƒ3600 een 
volledige loonsverhoging kon worden toegekend.

De prijspolitieke maatregelen van het kabinet lagen in lijn met de wen
sen van de werkgeversorganisaties. Er kwam geen prijsstop omdat de 
Europese integratie en de liberalisatie van het handelsverkeer hierdoor zou
den worden gefrustreerd. Bovendien werd de prijsstijging niet veroorzaakt 
door een verstoring van het monetaire evenwicht. Het kabinet deed een 
beroep op de ondernemers om geen ongemotiveerde prijsverhogingen toe 
te passen. Zouden deze zich toch voordoen, dan zouden ze met de beschik
bare wettelijke middelen, zoals de Prijsopdrijvings- en hamsterwet, worden
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bestreden. Voor een aantal essentiële artikelen zou de regering 
prijsregelingen vaststellen ’indien zou blijken, dat de prijzen zijn verhoogd 
boven hetgeen kostprijstechnisch verantwoord mag worden geacht'.205 
Verdere maatregelen betroffen het tegengaan van ongewenste onderne- 
mersafspraken, stabilisatie van seizoensinvloeden (bijv. door opslag in tij
den van overvloed en het weer op de markt brengen bij schaarste) en beïn
vloeding van de in- en uitvoer binnen de marges, gesteld door liberalisering 
en betalingsbalanspositie.

Het was niet verwonderlijk dat de werknemersorganisaties voornamelijk 
kritiek hadden op het prijsbeleid en dat de bezwaren van de werkgeversor
ganisaties betrekking hadden op de loonmaatregel. De mildste reactie aan 
werknemerszijde kwam van de KAB, die haar vertrouwen uitsprak in de 
aangekondigde prijsmaatregelen. Het NVV daarentegen constateerde in een 
resolutie dat de prijsbeheersingsmaatregelen weliswaar een koersverande
ring betekenden, maar dat deze maatregelen onvoldoende waren om on
gemotiveerde prijsstijgingen tegen te gaan. Uit het dalende consumptiepeil 
van de werknemers sinds 1949 bleek, aldus het NVV, dat de vrije prijzenpo
litiek niet te rijmen viel met een geleide loonpolitiek en daarom eiste het 
alsnog de afkondiging van een prijsstop als uitgangspunt voor verder
gaande prijsbeheersing. Het CNV veroordeelde de kabinetsplannen scherp. 
Een gebonden loonpolitiek gepaard aan vrije prijsvorming was onaan
vaardbaar, omdat een loonsverhoging zonder doortastende maatregelen op 
het gebied van de prijzen slechts zeer tijdelijk soelaas bracht. De afkondiging 
van een prijsstop bleef voor het CNV noodzakelijk, terwijl in elk geval de 
prijzen van artikelen beheerst moesten worden, die direct of indirect de kos
ten van levensonderhoud beïnvloedden. De werkgevers noemden het 
dwingende karakter van de loonsverhoging 'principieel afkeurenswaardig' 
en zagen de maatregel als een 'bedenkelijk precedent, dat de toekomstige 
loonpolitiek waarschijnlijk nadelig zal beïnvloeden'.206 De prijspolitieke 
maatregelen hadden de volledige instemming van de werkgevers.

De reacties in de pers op het regeringscommuniqué waren overwegend 
negatief. Het Brabants Nieuwsblad, concludeerde: 'Kennelijk is de genomen 
beslissing een compromis, en als elk compromis bevredigt dit resultaat niet 
geheel'. Het Parool en Het Haags Dagblad typeerden het regeringsbesluit als 
'een poging om de kool en de geit te sparen'. 'In wezen komt het er op neer, 
dat wij blijven bij de geleide loonpolitiek, maar dat de geleide prijspolitiek, 
een niet meer dan vage mogelijkheid is', aldus Het Parool. Beide dagbladen 
waren het er over eens dat de regering stapje voor stapje verder afgleed in 
de richting van het ouderwetse liberale stelsel waarbij Het Haags Dagblad de 
vraag stelde waarom dit nu juist moest gebeuren door een regering waarin 
ook de socialisten een belangrijke plaats hadden. Het A lgem een H andels
blad meende dat de regering onder druk van de vakbeweging en terwille 
van de arbeidsvrede had ingestemd met de loonsverhoging, maar dat zij 
voor een complete prijscontrole was teruggeschrokken. 'Dit is waar
schijnlijk de concessie geweest, welke de vakbonden hebben moeten doen. 
Hoe men de zaak ook wendt en keert, er is van het hele geval weinig goeds 
te zeggen. Het is een ongewisse stap.'207
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Interpellatieverzoeken  afgezoezen

J.G. Suurhoff (PvdA-kamerlid en tweede voorzitter van het NVV) diende 
in de eerste vergadering na het zomerreces, één week na de bekendmaking 
van het besluit van de regering, een aanvraag voor een interpellatie in. Hij 
wilde de regering aanspreken op de noodzaak van een onmiddelijke prijs
stop als uitgangspunt voor een doelmatige prijsbeheersing. Gortzak (CPN) 
vroeg kamervoorzitter Kortenhorst of het parlement over het genomen be
sluit een verklaring van de regering tegemoet kon zien, omdat het parle
ment slechts door pers- en radioberichten van de beslissing op de hoogte 
was gebracht. Toen Kortenhorst verklaarde dat hem niets bekend was over 
een eventuele verklaring diende ook Gortzak een verzoek tot interpellatie 
in. Gortzak wilde de regering interpelleren over de getroffen maatregelen 
en het achterwege blijven van de prijsstop.

Kortenhorst deelde na overleg met de regering mee dat de regering nog 
in beraad was en dat het overleg met de verschillende organisaties nog niet 
was afgerond. Kortenhorst stelde de Kamer voor Gortzaks interpellatieaan- 
vrage te weigeren 'in het vertrouwen, dat de Regering, zodra bedoeld over
leg zal zijn beëindigd, van het resultaat daarvan op de meest geëigende 
wijze aan de Kamer zal doen blijken’.208 De kamervoorzitter stelde tevens 
voor, de interpellatieaanvrage van Suurhoff niet te honoreren omdat de re
gering had toegezegd de Kamer op zeer korte termijn een nota over de 
prijspolitiek te zenden. De Kamer volgde in meerderheid zijn voorstel, 
hoewel Suurhoff en Gortzak daar niets van wilden weten. Een week nadien 
verscheen de nota inzake de prijspolitiek, drie dagen later gevolgd door een 
loonnota.

De nota’s inzake de loon- en prijspolitiek

De prijzennota bevatte een korte kenschets van de naoorlogse prijspolitiek. 
In de eerste jaren na de oorlog had de regering een politiek van algehele en 
directe prijsbeheersing gevoerd om inflatie te voorkomen. Het schaarse 
goederenaanbod en de naar verhouding te omvangrijke geldhoeveelheid 
dwongen de regering tot een dergelijke politiek. Door het herstel van de 
produktie en een stabilisatie van de geldontwikkeling werd het gevaar van 
een inflationistische prijsbeweging geleidelijk minder. Medio 1949 besloot 
de regering daarom het systeem van vrije prijsvorming geleidelijk te her
stellen. Prijsvoorschriften werden ingetrokken indien de prijs van een arti
kel door de vrije werking van vraag en aanbod niet hoger uitviel dan bij 
prijsbeheersing. Dit beleid had volgens de regering succes daar de indexcij
fers van de kosten van levensonderhoud van januari 1949 tot september 
1949 constant waren gebleven, afgezien van tijdelijke seizoensbewegingen. 
Een tijdelijke prijsbeheersing werd opnieuw ingevoerd om de prijsstijgin
gen na de devaluatie in de hand te houden. Omdat de stijging van de pro
duktie zich voortzette en tegelijkertijd de geldcirculatie terugliep, had de ge
leidelijke opheffing van de prijsstop volgens de regering in het algemeen 
gunstige resultaten opgeleverd.
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De prijsontwikkelingen ten gevolge van de Korea-crisis maakten op
nieuw de vraag actueel of moest worden teruggekeerd naar het stelsel van 
algehele en directe prijsbeheersing. De regering beantwoordde die vraag 
ontkennend en gebruikte dezelfde argumenten als destijds de werkgevers. 
In de eerste plaats bestond er volgens de regering, anders dan direct na de 
bevrijding, geen gevaar voor een inflationistische prijsontwikkeling, omdat 
door vijf jaar economisch herstelbeleid de algemene goederenschaarste was 
verdwenen en het monetaire evenwicht was hersteld.

Bovendien had de Korea-crisis een ruilvoetverslechtering tot gevolg 
doordat Nederland hogere prijzen voor zijn grondstoffen moest betalen en 
deze niet geheel werden 'terugverdiend' door hogere exportprijzen. Er was 
sprake van een reële verarming, die tot uitdrukking kwam in een stijging 
van het prijsniveau. Wilde men niet vervallen in de beruchte inflatiespi- 
raal dan moest de looncompensatie beperkt blijven. Met andere woorden: 
een daling van het reële loon was noodzakelijk. Wel diende blijkens de 
nota een 'zorgvuldig afgestemd geheel van loonpolitieke, prijspolitieke, fi
nanciële en fiscale maatregelen' er toe bij te dragen dat een zo 'rechtvaardig 
mogelijke verdeling van lasten' plaats vond.209 Uit het debat in de Tweede 
Kamer bleek dat Van den Brink hierbij dacht aan een ombuiging van de po
litiek van lastenverlichting voor het bedrijfsleven, een mededeling die door 
de PvdA van groot belang werd geacht. De PvdA was van oordeel dat het 
bedrijfsleven te zeer begunstigd werd door het kabinetsbeleid en wenste om 
die reden een prijsstop.

Vergroting van de produktie kon de reële verarming als gevolg van de 
ruilvoetverslechtering voorkomen. Maar produktieverhoging was ook 
noodzakelijk om de hogere militaire uitgaven te bekostigen. Van den Brink 
en Mansholt waren evenwel niet optimistisch. 'Van de grootte der militaire 
inspanning en de verdere ontwikkeling van de ruilvoet zal het afhangen, 
of het mogelijk moet worden geacht de beide economische verliesposten 
door productievergroting te compenseren. De ondergetekenden zijn van 
oordeel, dat optimisme in dit opzicht misplaatst is.'210 De ministers waren 
kennelijk van mening dat aan consumptiebeperking niet viel te ontkomen.

Een ander belangrijk argument tegen directe, algehele prijsbeheersing 
was voor de regering de onverenigbaarheid hiervan met de liberalisering 
van het internationale handelsverkeer en de Europese integratie. De libera
lisatie van het handels- en betalingsverkeer was een belangrijke voor
waarde voor het welslagen van de industrialisatiepolitiek. Afschaffing van 
contingenteringen en verlaging van tarieven zouden immers de export 
vergemakkelijken.211

Vooralsnog wilde het kabinet niet verder gaan dan een 'effectieve, aan de 
omstandigheden aangepaste prijspolitiek gericht op de bestrijding van on
gemotiveerde prijsverhogingen als gevolg van de kunstmatige schaarste'.212 
De regering had hiervoor een aantal directe en indirecte instrumenten tot 
haar beschikking. Indien uit (verscherpte) controles bleek dat in een 
bedrijfstak de prijzen boven het kostprijstechnisch niveau waren gestegen 
zou tot rechtstreekse vaststelling van maximumprijzen worden overge
gaan.213 Regulering van in- en uitvoer moest een normale goederenvoor-
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ziening waarborgen, zodat indirect prijsopdrijving werd bestreden. Belang
rijke levensmiddelen zouden gesubsidieerd worden tot een bedrag van ƒ200 
miljoen per jaar. Bovendien werd een wetsontwerp naar de Kamer ge
stuurd waarmee ondernemersafspraken voor een bepaalde tijd konden 
worden geschorst.214

De nota inzake de loonpolitiek was in vergelijking tot de prijzennota 
uiterst summier en voegde weinig toe aan het perscommuniqué. Wel werd 
nu een nadere specificatie gegeven van de aangekondigde verhoging van de 
kinderbijslag en de sociale uitkeringen.215 Bovendien werd in de nota een 
korte verantwoording afgelegd van het besluit om een maximumgrens aan 
de loonsverhoging te stellen. Aangezien de loonsverhoging uitsluitend tot 
doel had de gestegen prijzen van de eerste levensbehoeften te compenseren, 
was ƒ180 voldoende. Zonder maximum zou volgens Joekes een te grote 
aanslag op het staatsbudget worden gepleegd, omdat ook de ambtenaren 
aanspraak maakten op een loonsverhoging. De nota bevatte daarover ove
rigens geen mededelingen. Het nadeel van de nivellerende werking moest 
volgens Joekes worden aanvaard. Tenslotte vermeldde de nota dat een 
twintigtal bedrijven al een verzoek tot dispensatie bij het College van 
Rijksbemiddelaars had ingediend.216

PvdA: 'Kabinet heeft bus gem ist'

Het debat in de Tweede Kamer vergde in totaal drie dagen. Doordat de 
loonnota op zich liet wachten, hetgeen verband hield met de besprekingen 
met de Stichting van de Arbeid, stond de eerste dag enkel de prijspolitiek op 
de agenda. De PvdA opende een frontale aanval op de prijspolitiek. 
Suurhoff bestreed de stelling van het kabinet dat de vrijlating van de prij
zen, voor en direct na de devaluatie, niet tot prijsstijgingen had geleid. De 
vrije concurrentie had zijns inziens gefaald, waardoor een scherpe tegen
stelling was ontstaan tussen enerzijds beheerste lonen en anderzijds vrije 
prijzen. Er was een verschuiving in de verdeling van het nationale inko
men opgetreden ten nadele van de inkomens uit arbeid. De reële inkomens 
van de loontrekkers waren gedaald, terwijl de bedrijven ondertussen grote 
winsten maakten. Vooral de laatste weken deed zich een sterke stijging van 
de geldinkomens in de industrie, handel en dienstverlenende bedrijven 
voor ten gevolge van de sterke prijsstijgingen. Volgens Suurhoff bleek 
hieruit dat vrije concurrentie niet in staat was het prijs- en winstpeil binnen 
de perken te houden.

Een beheerste loonpolitiek omwille van het algemeen belang legde de 
lonen min of meer aan de ketting. De overheid ontnam de werknemers de 
mogelijkheid hun economische machtsmiddelen voor positieverbetering te 
gebruiken. De onontkoombare consequentie van een dergelijke loonpoli
tiek was volgens het PvdA-kamerlid dat de prijzen en de winsten eveneens 
aan de ketting werden gelegd. Het ging hierbij niet alleen om een kwestie 
van economische doelmatigheid, maar ook en vooral om de sociale recht
vaardigheid, aldus Suurhoff.
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Suurhoff en partijgenoot Nederhorst vonden dat de regering met haar 
prijspolitiek achter de feiten aanliep. Op een tweetal cruciale momenten 
had de regering verzuimd in te grijpen in de prijzen. De regering had voor 
de eerste keer de bus gemist door niet direct na het uitbreken van de Korea- 
crisis een prijsstop in te stellen. Toen met de Stichting van de Arbeid over
eenstemming was bereikt over een loonsverhoging had de regering we
derom de noodzaak van een prijsstop niet onderkend. 'Er kwam een loons
verhoging van 5% (...) maar wat de prijspolitiek betreft, bleef het bij enkele 
toezeggingen, bij de aankondiging van enkele voornemens en kreeg men 
niet het stevige ingrijpen, dat van vele zijden, onder andere door de Raad 
van Vakcentralen, werd verlangd.'217 De loonsverhoging betekende door 
het uitblijven van de prijsstop slechts een tijdelijke verlichting en wekte 
derhalve bij de arbeiders weinig bevrediging. Suurhoff: 'Velen, die daarvan 
profiteren, hebben het gevoel, dat die loonsverhoging al is opgesoupeerd 
vóórdat ze werd uitbetaald.'218 In navolging van de Raad van Vakcentralen 
maanden beide socialisten het kabinet krachtig in te grijpen door een on
middellijke prijsstop. Een prijsstop was 'het enig deugdelijk uitgangspunt 
voor zulk een optreden'.219 Dat sloot prijsstijgingen niet uit, aldus Suurhoff. 
'Natuurlijk kan men niet alle prijsstijging tegenhouden, hetgeen ik met 
nadruk wil zeggen. Natuurlijk kan men na bestudering van de repercussies 
op de prijzen van de eerste levensbehoeften wel een aantal luxe artikelen 
vrijstellen van prijsbeheersing. Maar waarom het gaat, is, dat elke 
prijsstijging, die, gezien de huidige winstcijfers en de verhoogde kostenfac
toren en inkoopprijzen, niet strikt onvermijdelijk is, wordt belet. Dit kan al
leen maar lukken, als men begint met een prijsstop, onmiddelijk gevolgd 
door het snel uitbouwen van een ambtelijk apparaat, dat zowel prijsvor- 
mend, als prijscontrolerend werkt.'220

Volgens Suurhoff kwam het in de nota hier op neer, dat slechts op be
perkt gebied en pas bij gebleken aperte wanverhoudingen werd ingegrepen. 
'Maar als ik dat uitgangspunt eens voor een ogenblik aanvaard, dan geloof 
ik, dat zelfs die beperkte prijspolitiek moet mislukken bij gebrek aan scherpe 
richtlijnen en misschien ook bij gebrek aan een behoorlijk apparaat.'221

Suurhoff en Nederhorst voerden allerlei argumenten aan om de motive
ring van de regering tegen een algehele directe prijsbeheersing te weerleg
gen. Zij beweerden dat in de herbewapeningseconomie wel degelijk het ge
vaar schuilde van een inflationistische prijsbeweging. De verslechterde 
ruilvoet werd door Suurhoff als een argument vóór volledige en directe 
prijsbeheersing gezien omdat hiermee de winsten en prijzen binnen rede
lijke grenzen konden worden gehouden en een eerlijker verdeling van de 
lasten mogelijk was. Een eerlijke verdeling van de lasten kwam volgens 
Suurhoff niet tot stand via hogere prijzen of door hogere winsten en gelijk
blijvende lonen. Dit was in strijd met wat onder sociale rechtvaardigheid 
diende te worden verstaan. Hij geloofde bovendien dat medewerking aan 
de opvoering van de produktie van een door hoge prijzen en hoge winsten 
geschokte arbeidersbevolking niet te verwachten was en dat de vakbeweging 
met nieuwe looneisen zou komen indien door onvoldoende prijsbeheer
sing de kosten van levensonderhoud bleven stijgen. Over het derde argu-
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ment van de regering merkte Suurhoff op: 'Ik kan nog niet inzien hoe een 
prijsregulerend optreden in het binnenland met het doel om excessieve 
winsten te voorkomen en prijsopdrijving tegen te gaan deze liberalisatie 
onmogelijk maakt.'222 Het gevaar dat door het laaghouden van de binnen
landse prijzen zich een verschuiving van de produktiekrachten naar de ex
portsector voordeed, kon door afroming van de exportwinsten worden te
gengegaan. Over de opstelling van de regering maakte Suurhoff zich geen 
illusies: 'Het schijnt, dat de Regering ook bij dit prijsdebat hier in de Kamer 
het plan heeft de prijzenbus opnieuw te laten voorbijgaan zonder er in te 
stappen.'223

PvdA krijgt onvoldoende steun

De PvdA werd alleen gesteund door de CPN. Gortzak (CPN) stelde vast dat 
de regering de eisen van de zogenaamde uniebonden (NVV, KAB, CNV) 
had afgewezen. Hij daagde de kamerleden die voortkwamen uit deze bon
den uit, een motie in te dienen waarin een prijsstop, de vaststelling van 
maximumprijzen en uitbreiding van de subsidies gevraagd werd. De kritiek 
van de oud-voorzitter van het CNV, Stapelkamp (ARP), op het prijsbeleid 
van de regering was weliswaar niet zachtzinnig, maar hij erkende de bezwa
ren die aan een prijsstop verbonden waren. Stapelkamp was het met de 
PvdA eens dat de regering zich had misrekend in het effect van de concur
rentie en de verwachte daling van de wereldmarktprijzen. Het dualisme 
tussen de gedwongen loonvorming en de vrije prijzen moest volgens hem 
op den duur wel vastlopen hoewel hij toegaf dat dit proces door de buiten
gewone omstandigheden was versneld. Stapelkamp vond een verdergaande 
prijsbeheersing noodzakelijk. Hij pleitte voor het garanderen van een 
'minimumlevensmiddelenpakket'. De prijsverhogingen moesten zoveel 
mogelijk worden afgeleid naar de luxe-artikelen. Aan versobering viel vol
gens hem echter niet te ontkomen. 'Het is zeer teleurstellend dat de sociale 
positie der brede massa niet omhoog kan worden gebracht en wij weer een 
sober, van alle luxe gespeend niveau moeten aanvaarden. Het is niet de 
schuld van ons volk, ook niet van de Regering. De arbeiders zullen dienen 
te bedenken, dat zij het aan de oorlogophitsers achter het ijzeren gordijn te 
danken hebben, wanneer wij weer op een levensminimum moeten terug
vallen.'224

Andriessen (KVP/KAB) sprak zijn vertrouwen uit in het regeringsbeleid. 
Het communiqué en de nota deden voldoende blijken dat de overheid ac
tief wilde optreden en niet met gekruiste armen wilde toekijken. De kritiek 
was volgens Andriessen onterecht, en sommigen kon zelfs een gebrek aan 
objectiviteit worden verweten. Hij doelde op H et Parool dat schreef: 'De 
Nederlandse arbeider is met de gang van zaken niet tevreden. Hij is er zich 
scherp van bewust, dat wij in de loop der laatste jaren meer en meer in het 
liberale vaarwater zijn geraakt. Hij heeft grote betekenis gehecht aan de ver
dwijning van Vos aan Economische Zaken en het optreden van Van den 
Brink.'225 Andriessen ontkende dat er sprake was van een liberaal vaarwa
ter. 'De in de laatste jaren gevolgde koers verdient een andere naam, die
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meer welwillend aandoet en niet doet denken - wat blijkbaar wordt beoogd - 
aan het bevoorrechten van een bepaalde klasse en dan ten koste van een 
andere. Men moet deze koers zien in het licht van de economische situatie 
van ons land en de eisen, welke deze stelde. Maar men kan hem heel zeker 
ook niet los maken van de Europese en wereldontwikkeling, waarin wij 
verkeerden.'226 Bovendien werden de grote lijnen bepaald door de voltal
lige regering en moest men niet de indruk wekken dat alleen minister Van 
den Brink verantwoordelijk was voor de gevolgde koers.

Andriessen noemde de vraag of een prijsstop met een totale en directe 
prijsbeheersing opgelegd moest worden, geen principiële kwestie maar een 
doelmatigheidsvraagstuk. Op grond van de in de nota genoemde redenen 
wees hij een prijsstop af. Andriessen bestreed de door ARP en PvdA gehul
digde opvatting dat de vrijmaking van de prijzen tot prijsstijging had ge
leid. De betrekkelijk vrije prijsvorming paste zijns inziens in de feitelijke 
internationale verhoudingen. De volledige prijsvorming door de overheid 
die volgens Andriessen het noodzakelijke complement vormde van een 
prijsstop, werkte verlammend op de concurrentie en was op zichzelf geen 
waarborg tegen het optreden van prijsstijgingen. Door de middelmatig ge
leide onderneming als norm voor de prijscalculatie te gebruiken, kon prijs
beheersing verhoudingsgewijs zelfs tot hoge prijzen leiden. Andriessen 
zocht de oplossing voor het dualisme, in een ietwat grotere vrijheid in de 
loonvorming. Hij verwees naar hetgeen hij bij de algemene beschouwingen 
over de begroting van 1948 had gezegd. 'De door de Regering tot nu toe ge
volgde politiek op het gebied van lonen en prijzen heb ik principieel als 
juist aangemerkt, hoewel ik er aan mag herinneren, dat ik reeds vroeger de 
vraag aan de Regering heb gesteld of in het licht van de ontwikkeling, niet 
langzamerhand de koers moest worden omgebogen. (...) De Minister
president noemde toen mijn betoog principieel juist, doch meende toen, dat 
van een ombuigen op dat moment geen sprake zou kunnen zijn. Thans 
zijn wij enige jaren verder en spelen er elementen mee, welke wij toen niet 
of in veel mindere mate kenden. Het zou kunnen zijn, dat deze nieuwe 
elementen tot nieuwe inzichten leiden. Natuurlijk bedoel ik niet te zeggen, 
dat een eventueel ombuigen van de koers zou moeten betekenen een ogen
blikkelijk geheel loslaten van de tot nog toe gevolgde lijn. Doch het zou 
misschien kunnen leiden tot het geven van ietwat meer vrijheid aan het 
bedrijfsleven, waardoor ook meer natuurlijke verhoudingen zouden ont
staan, een vrijheid, te gebruiken binnen een bepaald kader en met inacht
neming van prestatie, het beroepseigene, opleiding, arbeidsrisico e.d. Ik doel 
hier met name op de regeling der lonen, waarbij ik uitga van een situatie 
van betrekkelijk vrije prijsvorming.'227

Suurhoff kantte zich tegen vrijlating van de lonen want dat leidde tot 
verscherping van de tegenstellingen en conflicten. Zelfs Kikkert (CHU) nam 
afstand van de denkbeelden van Andriessen. 'Deze vrije prijsvorming 
enerzijds en de gebonden loonpolitiek anderzijds scheppen inderdaad 
moeilijkheden, maar hoewel deze moeilijkheden door mij worden erkend - 
en dus ook de gebondenheid van de vakorganisaties in dezen - zou ik (...) 
toch niet het pleit willen voeren voor een vrije loonpolitiek. Immers, een



Het loon- en prijsbeleid

vrije loonpolitiek op dit ogenblik zou ook bepaalde reacties tot gevolg heb
ben, reacties, die ik niet gaarne zou aanvaarden. Ik denk in dit verband aan 
de economisch zwakkere bedrijfstakken tegenover de economisch sterkere 
bedrijfstakken. Dan zou daarbij ook de sociale rechtvaardigheid, die dient te 
worden betracht, in het gedrang komen.'228

CHU, VVD en KNP stonden ook afwijzend tegenover een prijsstop. 
Volgens Schmal (CHU) leidde een prijsstop tot 'het afslachten van de on
dernemingen'.229 Welter (KNP) sprak van 'het willen genezen van kanker 
met een aspirine'.230

M inisters trotseren PvdA

Van den Brink, Mansholt en Lieftinck repliceerden. Hun antwoorden wa
ren voor de PvdA niet bemoedigend. Van den Brink herhaalde dat noch 
een prijsstop, noch enig andere vorm van prijsbeheersing de negatieve ge
volgen van de verslechterde ruilvoet en de grotere militaire inspanning 
konden voorkomen. Slechts ongemotiveerde prijsstijgingen, het hamsteren 
en het achterhouden van goederen, konden en moesten bestreden worden. 
Op de vraag van Suurhoff waarom de prijsstop na de devaluatie wel een 
goed uitgangspunt was geweest en nu niet, antwoordde Van den Brink dat 
er toen sprake was van een eenmalige en veel zwakkere prijsverhogende 
tendens, terwijl men wist dat de prijsstop spoedig kon worden opgeheven. 
Een onmiddellijk diepgaand ingrijpen na het uitbreken van de Korea-crisis 
zou tot scherpe negatieve massa-psychologische reacties hebben geleid en 
een spoedige terugkeer naar een vrije prijsvorming lag in dat geval niet 
voor de hand. Een prijsstop had bovendien tot een algehele directe prijsbe
heersing moeten leiden, met als gevolg dat verdere liberalisatie en integra
tie geblokkeerd werden.

De mogelijkheden voor prijsbeheersing waren in de agrarische sector, 
volgens Van den Brink en Mansholt, groter dan in de industrie. Met behulp 
van subsidies en regulering van de im- en export werden de prijzen van de 
belangrijkste levensmiddelen beheerst. Mansholt verklaarde echter dat ook 
in de landbouw een algehele prijsstop ongewenst was, omdat hieraan een 
volledig distributiesysteem en een leveringsplicht gekoppeld moest worden 
wat in de jaren 1947/1948 met grote moeilijkheden gepaard was gegaan.231

Ook Lieftincks betoog kwam neer op een afwijzing van een prijsstop. Aan 
de hand van cijfers illustreerde hij dat er geen sprake was van een verstoord 
monetair evenwicht. Wel waren er enkele factoren die het monetair even
wicht bedreigden. Naast de verhoogde militaire uitgaven en het gevaar van 
een ruimere kredietverstrekking door het bankwezen, vormde het streven 
van diverse belangengroepen om de lasten van de jongste prijsstijgingen te 
neutraliseren door een inkomenscompensatie, de grootste bedreiging. 'Die 
compensatie vraagt men - laat ik het openhartig zeggen - mijns inziens op 
het ogenblik van veel te veel zijden. Men kan haar vragen langs de weg van 
een inkomensverhoging, men kan haar vragen langs de weg van een belas
tingverlaging. Die beiden zijn alleen mogelijk voor bepaalde groepen en 
zullen gepaard moeten gaan met een inkomensverlaging en een belasting-
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verhoging voor andere groepen, wil men niet het monetaire evenwicht in 
gevaar brengen.'232

V errassende verandering in standpunt PvdA

Het debat werd na het antwoord van de ministers afgebroken. Pas zes dagen 
later, na de verschijning van de loonnota, hervatte de Kamer het debat. 
Hoewel Suurhoff wederom strijdlustig begon, gaf hij aan de opstelling van 
de PvdA een verrassende wending. Hij stelde dat de nota geen enkele prijs
beheersing aankondigde, zelfs geen partiële. 'Er is slechts sprake van een on
derzoek of er voor prijsbeheersing in enige branche aanleiding bestaat.’233 
De argumenten van Van den Brink aangaande de strijdigheid van libe
ralisatie en prijsbeheersing hadden hem nog steeds niet overtuigd en uit de 
inmiddels bekend geworden discontoverhoging bleek volgens Suurhoff dat 
ook De Nederlandsche Bank het gevaar van een inflationistische ont
wikkeling reëel achtte. Suurhoffs conclusie was dan ook: 'Noch wegens de 
liberalisatie, noch ook wegens de afwezigheid van inflatiegevaar mag op het 
ogenblik derhalve geconcludeerd worden, dat er nog geen aanleiding is 
voor een prijsbeheersing in belangrijke mate. Ten aanzien van de prijsbe
heersing onderscheid ik dus doel en middel. Het doel ervan, zoals ik het 
mij voorstel, is te zorgen, dat de kosten van levensonderhoud niet meer 
stijgen dan in verband met de internationale prijsstijgingen strikt onver
mijdelijk is. Het beste middel daartoe lijkt mij een prijsstop als uitgangs
punt, als startpunt, en daarna het uitwerken van een omvattend systeem 
van prijsbeheersing.'234

Direct daarna nam Suurhoff gas terug. 'Intussen geef ik toe, dat in de si
tuatie van dit ogenblik, nu wij al enige golven prijsstijgingen achter de rug 
hebben en er ten gevolge van de gang van zaken in de internationale poli
tiek even een zekere adempauze optreedt, misschien een algehele prijsstop 
niet zoveel zin meer zou hebben als deze had op het ogenblik, toen de prijs
stijgingen begonnen en de loonstijging in zicht kwam.'235 Hij voegde hier 
direct aan toe dat door de labiele situatie een prijsstop ieder moment weer 
actueel kon worden. Door deze opmerking van Suurhoff was de prijsstop 
(voorlopig) van de baan en week de spanning in de Kamer. Het menings
verschil over de prijsbeheersing was overbrugbaar. Suurhoff diende nog 
wel een motie in waarin de regering werd opgedragen om op korte termijn 
over te gaan tot het afkondigen van een 'samenstel van prijsbeheersende 
maatregelen' om er voor te zorgen dat de kosten van het levensonderhoud 
niet méér zouden stijgen dan in verband met de internationale prijsstijgin
gen strikt onvermijdelijk was. Bovendien werd een toereikend ambtelijk 
controle-apparaat gevraagd. Volgens Suurhoff waren de standpunten van 
Van den Brink en van de PvdA iets dichter bij elkaar gekomen. De minister 
had immers in het debat krachtiger dan in de nota stelling genomen tegen 
de prijsopdrijving en had toegezegd de schuldigen te straffen.

Minister Van den Brink was hierover enigzins verbaasd: 'Het is stellig 
niet mijn bedoeling geweest (...) bij de mondelinge behandeling de zaak an
ders te stellen dan in de Nota is geschied; misschien is het wel waar, dat ik
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bij de mondelinge behandeling mijn gevoel iets meer heb laten doorklin
ken dan in een officieel Staatsstuk te doen gebruikelijk is.'236 De verklarin
gen van Suurhoff en Nederhorst dat zij nooit hadden gedacht aan een alge
hele directe prijsbeheersing maar aan een bepaalde vorm van partiële prijs
beheersing (door Suurhoff een 'omvattend systeem van prijsbeheersing' 
genoemd) bevorderden een sfeer van verzoening. Van den Brink kon te
recht concluderen: 'Wanneer men hier van uitgaat, dan geloof ik, dat er 
weinig verschil van mening bestaat; men kan inderdaad op bepaalde gebie
den prijsbeheersing hebben, zoals ook nu in de practijk geschiedt, zonder 
dermate met de eisen van het vrijgemaakte internationale handelsverkeer 
in conflict te komen, dat de liberalisatie zou moeten worden beëindigd. Uit 
de discussie, zoals die in de pers is gevoerd en zoals zij, naar ik meen, aan
vankelijk ook hier naar voren kwam, had ik echter de indruk, dat men 
dacht aan een algehele directe prijsbeheersing.'237

Tegen deze achtergrond meende Van den Brink de motie-Suurhoff te 
kunnen uitleggen als een ondersteuning van de regeringspolitiek. De motie 
moest dan wel enige redactionele wijzigingen ondergaan. Inhoudelijk had 
hij er geen moeite mee - over een prijsstop werd immers niet gesproken - 
maar bij de redactie ervan plaatste hij enkele kanttekeningen. Door 
(vroegtijdige) afkondiging van de maatregelen kon het effect gedeeltelijk 
teniet worden gedaan. Belangrijkste bezwaar was echter dat de motie de in
druk wekte dat de regering geen prijspolitiek voerde. Suurhoff moest er
kennen dat de regering reeds maatregelen had genomen (zo was voor de 
textielbranche een prijzenbeschikking afgekondigd) en wijzigde de motie. 
Van den Brink was in zijn sas met de nieuwe redactie van de motie waarin 
de regering werd uitgenodigd om 'krachtig voort te gaan...' en riep de 
Kamer op de motie te steunen als teken van eensgezindheid tussen regering 
en parlement.

Korthals (VVD) zei bij de stemming over deze motie: 'Het gevaar dat 
aanvankelijk in de motie-Suurhoff gelegen leek, is geheel weggenomen 
door de uitleg, die de Minister er aan heeft gegeven. Er is dus niets overge
bleven van de politiek, die de heer Suurhoff verleden week heeft bepleit.'238 
Gortzak (CPN) sprak zelfs van de 'ter dood veroordeling' van de motie- 
Suurhoff. Zijn partij sprak zich uit tegen de motie, die vervolgens zonder 
hoofdelijke stemming werd aangenomen.

Trouw  noemde de houding van de PvdA tijdens het prijsdebat verras
send en sprak van een 'volledige salto' en ook De Stem vond het merk
waardig dat de roep om een prijsstop niet meer van de socialistische zijde 
was gehoord. Blijkbaar had de rede van minister Van den Brink veel in
druk gemaakt op de PvdA-fractie. Erg tevreden over de uitkomst van het 
debat was De Stem  niet bepaald: 'Werd een synthese in het debat bereikt, 
een bij elkaar zien van de beide problemen met een visie op de toekomstige 
ontwikkeling? Neen. Het aantal onzekere factoren is te groot en wat de re
gering betreft, zij bleef voorzichtig.' Het Vrije Volk karakteriseerde het debat 
als 'allerminst nutteloos’ omdat door de krachtige stellingname van de so
cialistische fractie een vastere lijn in de regeringsplannen was gekomen.239 
In soortgelijke bewoordingen liet het PvdA-weekblad Paraat zich uit. Het
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zag geen reden tot ontevredenheid want het bereikte resultaat was 'het beste 
dat in de gegeven situatie bereikt kon worden'. 'Het is duidelijk, dat de rege
ring zich door het bij voorbaat accepteren van de motie metterdaad heeft 
vastgelegd op een politiek die zij voordien maar als een soort eventualiteit 
had aangeduid. Hierin zien wij dus de positieve invloed van het standpunt, 
dat de socialistische fractie heeft ingenomen. (...) Al bij al geloven wij niet, 
dat dit prijzendebat heel lang het laatste zal blijven. Het is nu zaak, de ont
wikkeling scherp in de gaten te houden en na te gaan in hoeverre de aan
vankelijke overeenkomst, waarmee het debat geëindigd is, van regerings
zijde wordt geïnterpreteerd en in practijk gebracht. Want het was een voor
waardelijk accoord, dat hier tot stand kwam.'240

Een ’non-stop'-tragedie.

Kamer wil loon naar werk

De 5% loonsverhoging vond vrij algemeen instemming in de Kamer. De 
meeste partijen betitelden de loonsverhoging als sociaal rechtvaardig omdat 
de koopkracht gedaald was en het aandeel van de inkomens uit arbeid ver
kleind. Korthals (VVD) plaatste de meeste kritische kanttekeningen. Hij 
vroeg zich af of de loonsverhoging wel economisch verantwoord was en of 
de sociale zijde van het loonvraagstuk niet te sterk werd overbelicht. Bij de 
vorige loonsverhoging was een uitdrukkelijke koppeling gelegd met pro- 
duktievergroting en was er gesproken over het trekken van een wissel op 
de toekomst. Hij wilde van minister Van den Brink weten of deze wissel al 
was gehonoreerd, of dat er een tweede wissel op de toekomst werd bijgeno-
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men. Korthals noemde de loonsverhoging bedenkelijk gezien de onvol
doende arbeidsproduktiviteitsstijging, de gestegen defensielasten en de ho
gere importprijzen. 'Mijn vraag is nu: hoe kan ons volk de in vergelijking 
met 1938 gestegen lasten dragen, als het reële inkomen van de grote massa 
met geen procent mag worden aangetast? Moeten dan de particuliere spaar
ders, de salaristrekkenden, de kleine huiseigenaren, veelal kleine mensen, 
die een leven van ploeteren en zuinig zijn achter de rug hebben, weer op
nieuw de klappen opvangen? Laat men dan niet spreken van sociale recht
vaardigheid, want sociale rechtvaardigheid eist een verdeling van de lasten 
over allen.'241 Van den Brink verklaarde dat ten opzichte van het vorige 
jaar een produktievergroting van 7% was gerealiseerd, die echter deels toe
geschreven moest worden aan een groter arbeidsaanbod als gevolg van de 
terugkeer van gedemobiliseerden uit Indonesië. De arbeidsproduktiviteits
stijging werd geraamd op 4%. Van den Brink moest dan ook concluderen 
'dat de taak die vorig jaar voor ons lag, tenminste ook nu nog voor ons 
ligt'.242

De meeste kritiek vanuit de Kamer betrof het maximum dat aan de 
loonsverhoging was gesteld. Direct na de bekendmaking ervan in het pers
communiqué wendde de Stichting van de Arbeid zich tot de regering met 
het voorstel om de maximumgrens te vervangen door een vergunning die 
het mogelijk maakte ook de inkomens boven de ƒ3600 een volledige loons
verhoging van 5% te geven. De REA besprak het voorstel maar wees het af, 
waarop de Stichting zich tot de Kamer wendde om via dit kanaal alsnog een 
vergunning af te dwingen. De Stichting vond gehoor in de Kamer. Alle par
tijen wezen op de belangen van de middengroepen en de noodzaak van de- 
nivellering in verband met de arbeidsproduktiviteit en prikkel tot scholing. 
Kikkert (CHU) zag als enige 'een zekere aantrekkelijkheid' in de loongrens, 
maar ook hij zag de bezwaren ervan.243 Zijn partijgenoot Beernink was 
duidelijk tegen de loongrens gekant. Het argument van de regering dat de 
grens mede noodzakelijk was vanwege de financiële consequenties voor de 
Rijksbegroting rijmde volgens hem niet met de in de begroting voor 1951 
voorziene verhoging van de hoogste ambtenarensalarissen.244 Andriessen 
(KVP) dreigde een motie in te dienen indien de regering zich tegen het 
voorstel van de Stichting zou blijven verzetten. Nu ook de Kamer de 
maximumgrens afwees, stelde het kabinet nader beraad hierover in het 
vooruitzicht. Enkele weken later stuurde Joekes de Kamer een brief waarin 
hij meedeelde dat het voorstel van de Stichting alsnog was overgenomen.

De vorm waarin de loonsverhoging was geregeld stond ook deze loon
ronde ter discussie. Andriessen wilde weten waarom het kabinet van het in 
januari gehanteerde vergunningensysteem afweek en de loonsverhoging 
verplicht stelde. Joekes verklaarde dat gegeven het oplopende prijspeil en 
de achterstand van de lonen het 'een rechtvaardige en dwingende eis' was 
om op korte termijn en over de gehele linie tot loonsverhoging over te 
gaan. De VVD was tegen het bindende karakter van de loonsverhoging en 
ARP-er Stapelkamp verklaarde de vorige loonsverhoging in de vorm van 
een vergunning met een stok achter de deur te prefereren. Nu werd onvol
doende rekening gehouden met de gevarieerdheid binnen het bedrijfsle-
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ven. Kikkert (CHU) daarentegen verklaarde geen kritiek te hebben op de be
slissing om de loonsverhoging dwingend op te leggen, hoewel ook hij 
normaliter de voorkeur gaf aan overleg. Hij liet zich zelfs kritisch uit over 
de dispensatiemogelijkheid en vroeg zich af of in het systeem van gebonden 
loonvorming wel telkens dispensaties moesten worden verleend met het 
gevaar dat sommige groepen werknemers telkens van een loonsverhoging 
verstoken bleven. Kikkert en Andriessen informeerden naar de mogelijk
heid om bedrijfstakken te steunen die de loonsverhoging economisch niet 
konden dragen. Van den Brink en Joekes verklaarden echter dat dit een ge
vaarlijke weg was die zij niet wensten te bewandelen, omdat het zou bete
kenen dat economisch zwakke bedrijven kunstmatig in leven werden ge
houden.

PvdA en CPN toonden zich nog het minst gelukkig met de dispensatie. 
Een motie van de CPN waarin werd gevraagd om geen enkele dispensatie te 
verlenen en waarin tevens een 5% verhoging voor alle werknemers en 
pensioentrekkers was verwerkt, ging de PvdA echter te ver.

Perscommuniqué noch loonnota repte over aanpassing van de ambtena- 
renpensioenen aan de gestegen kosten van levensonderhoud. Desgevraagd 
verklaarde Joekes dat het kabinet hierover nog in beraad was, hetgeen de 
Kamer allerminst bevredigde en een drietal moties uitlokte. Deze teleurstel
ling was de resultante van een al jaren slepend conflict tussen het parle
ment, dat bij voortduring aandrong op verdergaande verbetering van de 
ambtenarenpensioenen, en de regering die hierover telkenmale het onaan
vaardbaar uitsprak.245 Karakteristiek waren de woorden van H. van Sleen 
(PvdA) hierover: 'Carthago moet vallen, het zal verwoest worden. En wij 
weten dat Carthago inderdaad gevallen is. Zo zal het ook gaan met de on
rechtvaardige behandeling, die de gepensioneerden ten deel valt.'246 
Desondanks werd de pensioenkwestie niet hoog opgespeeld, althans niet 
tijdens dit debat, en haalde slechts de 'vriendschappelijke' motie-Stapel- 
kamp-Beernink de eindstreep waarin werd gevraagd om 'de vereiste maat
regelen met de meeste spoed te nemen'.247 KVP-voorzitter Andriessen en 
fractievoorzitter Van der Goes van Naters (PvdA) verklaarden de motie 
niet te zullen steunen in afwachting van het nader beraad van de regering. 
Toch kreeg de motie-Stapelkamp-Beernink steun van vijf PvdA-leden 'die 
daardoor zichtbaar de ontstemming van hun fractievoorzitter opwekten'.248

De compensatie van de huurverhoging

Enkele maanden na het debat over de loon- en prijzennota's werd door mi
nister Joekes bij de behandeling van zijn begroting voor 1951 opnieuw mel
ding gemaakt van prijsstijgingen. Volgens de laatste cijfers was per 15 okto
ber al weer een reële loondaling van twee procent opgetreden.249 In het 
voorlopig verslag had de PvdA haar onvrede geuit over het feit dat de beide 
laatste loonsverhogingen pas waren toegekend nadat de lonen al enkele 
maanden achterop waren geraakt door de prijsstijgingen. Hieraan viel vol
gens de minister echter niet te ontkomen. Het was alleen praktisch gezien al 
onmogelijk om elke wijziging in het prijspeil te laten volgen door een aan-
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passing van het loonpeil. Ook nu moest het verdere verloop van het prijs
indexcijfer voor het gezinsverbruik worden afgewacht. Bovendien, zo 
voegde de minister er aan toe, werd de reële loondaling voor een groot ge
deelte van de loontrekkers enigszins teniet gedaan, doordat de verminde
ring van de loon- en inkomstenbelasting een ruime compensatie bood voor 
de komende huurverhoging. De bewindsman raakte daarbij aan een gevoe
lig onderwerp: de compensatie van de huurverhoging die per 1 januari 1951 
zou ingaan. Door het Huurprijsbesluit-1940 waren de huren bevroren op 
het niveau van 9 mei 1940. De opeenvolgende kabinetten van na de bevrij
ding handhaafden deze huurstop als een essentieel onderdeel van het op 
stabilisering van de kosten van levensonderhoud gerichte loon- en prijsbe
leid. De bevriezing van de huren was echter op den duur niet meer houd
baar en in het regeerprogram was dan ook een 'rechtvaardige' en 'nood
zakelijke' huurverhoging opgenomen.250

De compensatie voor deze lastenverzwaring in de vorm van een verla
ging van de loon- en inkomstenbelasting bood echter geen soelaas voor die 
groepen van huurders die geen of naar verhouding weinig belasting betaal
den. De regering stelde zich bij de behandeling van het wetsontwerp- 
Huurwet in juni 1950 op het standpunt, dat een beslissing over een com
pensatie voor deze groep beter naar een later tijdstip kon worden verscho
ven. De KVP-fractie in de Tweede Kamer diende bij die gelegenheid de mo- 
tie-Van Vliet-Romme in waarin werd gesteld dat dit vraagstuk nog voor 1 
januari 1951 met de Kamer besproken diende te worden.251 De KVP bracht 
het vraagstuk van de compensatie dan ook opnieuw ter sprake in het voor
lopig verslag van de begroting voor Sociale Zaken. Zij vroeg zich af of het 
niet gewenst was 'dat ook de Minister van Sociale Zaken zijn belangstelling 
gaat wijden aan de compensatie voor de huurverhoging (..,)'.252 Joekes re
pliceerde terecht dat deze zaak al langer zijn aandacht had. Tussen de LPC 
en de Stichting van de Arbeid had immers regelmatig overleg plaats gevon
den over de compensatie. Voor het standpunt van de regering verwees hij 
naar hetgeen door Drees bij de algemene beschouwingen was gezegd. De 
minister-president had verklaard dat onmogelijk van de overheid kon 
worden gevergd er voor te zorgen dat niemand enige schade ondervond 
van de huurverhoging.253 Een algemene compensatie, bijvoorbeeld in de 
vorm van een uniforme huurtoeslag, lag dan ook niet in het voornemen 
van de regering, aldus Joekes.

In het mondelinge debat speelde de KVP-er Van Vliet op een wat slinkse 
manier op de persoon van Joekes: 'Niet alleen, dat de geachte bewindsman 
het niet zou nemen, indien onzerzijds hem gezegd zou worden: "U voelt de 
noden der grote gezinnen niet voldoende aan", hij zou het ongetwijfeld 
ook als onredelijk beschouwen, indien hem zou worden verweten, dat de 
sociale zorg van zijn Departement zich niet in voldoende mate tot de 
kroostrijke gezinnen, vooral de noodlijdende daaronder, uitstrekt. Toch be
kruipt mij het gevoel, dat dit in werkelijkheid zo is, als ik lees, hoe de 
Minister reageert op de aandrang, vanuit de Kamer in het Voorlopig 
Verslag op hem uitgeoefend, om het zijne er toe bij te dragen, dat met het 
oog op de a.s. huurverhoging compensatie zal worden geboden aan de min-
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der en minst draagkrachtige huurders, die deze compensatie niet of niet in 
voldoende mate zullen vinden in de waarschijnlijk per 1 Januari van 
kracht wordende verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. Ik weet 
wel, het betreft hier niet enkel grote gezinnen, maar ze maken er ongetwij
feld het grootste deel van uit en kunnen de compensatie het moeilijkst ont
beren, al ben ik bereid de ouden van dagen en steuntrekkende kleine gezin
nen in deze met hen gelijk te stellen. Welnu, ik ben van mening, dat wij 
van een Minister van Sociale Zaken een ander, een meer bevredigend ant
woord hadden mogen verwachten dan het overwegend afwijzende, dat hij 
in zijn Memorie van Antwoord ten aanzien van de huurcompensatie aan 
de Kamer heeft gegeven.'254

Van Vliet pleitte dus voor een compensatie voor met name de grote ge
zinnen. Van den Born daarentegen vond, dat indien de grote gezinnen op
nieuw tegemoet werden gekomen, dit de toch al scheve verhoudingen nog 
verder zou verstoren, wat in het bijzonder tegenover de goedgeschoolde 
werknemers onrechtvaardig zou zijn. 'Ik wil gaarne mede toejuichen, (...) - 
en wij hebben daaraan onze volle medewerking verleend -, dat enige groe
pen van de bevolking, die vóór de oorlog de minste welvaart hadden, te we
ten de loontrekkenden, wonende in de kleine plaatsen en op het platteland, 
plus de grote gezinnen, in inkomen zijn gestegen ver boven de andere 
loontrekkenden uit (...), maar ik vraag allen, te bedenken dat men, wanneer 
de koek, die onder de loontrekkenden te verdelen valt, niet groter wordt, bij 
vergroting van de welvaart voor één bepaalde groep, welke dan ook, dus 
ook die van de grote gezinnen, een grove onbillijkheid begaat tegenover de 
door mij genoemde geschoolde ambachtslieden, evenals tegenover andere 
groepen werknemers, die in dezelfde omstandigheden verkeren.'255

Toen Joekes in zijn repliek meedeelde dat de regering tot de conclusie 
was gekomen dat met name de gezinnen met vier of meer kinderen door de 
belastingverlaging geen compensatie kregen en dat daarom de kinderbijslag 
vanaf het vierde kind zou worden verhoogd, was Van den Born furieus. 
'Deze mededeling is voor onze fractie een grote teleurstelling, ja zo voeg ik 
er aan toe, absoluut onbevredigend.' De verklaring van Joekes dat voor de 
overige groepen, zoals de ouden van dagen, de regering niet verder kon 
gaan dan individuele hulpverlening (d.w.z. dat die mensen die de verho
ging van de huren niet konden dragen werden verwezen naar de sociale 
diensten, die van geval tot geval een beslissing tot hulpverlening namen) 
maakte de zaak alleen maar erger. Van den Born: 'Het is verbijsterend! Nog 
in deze zaal demonstreerde ik Zijne Excellentie aan de hand van materiaal 
van iemand, die ik bij mij had, dat deze persoon bij een belastingverlaging 
van ƒ200 een huurverhoging krijgt van ƒ80, zodat hij er ƒ120 aan over
houdt. Deze man heeft vier kinderen, zodat hij bovendien een douceurtje 
van kinderbijslag krijgt; de ouden van dagen, Mijnheer de Voorzitter, moe
ten zich echter tot de gemeentelijke instellingen wenden (...). De groep van 
de gezinnen met vier kinderen is geen gesloten groep; de keuze van deze 
groep is even willekeurig als welke andere keus ook. De groep van de ou
den van dagen, die onder de noodvoorziening valt, is althans een gesloten 
groep en hier bestaat een splitsing tussen gehuwden en ongehuwden. (...)
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Wij zouden er in alle ernst bij Zijne Excellentie op willen aandringen, 
wanneer de wetswijziging om de kinderbijslag van het vierde kind af te 
verhogen met 30 cent ons hier wordt voorgelegd, alsnog met voorstellen 
voor de andere groepen te komen. Wanneer de Regering hiermede niet 
komt, komen dergelijke voorstellen uit de Kamer, hetzij bij deze gelegen
heid of bij een andere, want de huidige situatie is niet te aanvaarden.'256

Van Vliet, die wel met voldoening kennis nam van de aangekondigde 
maatregel, was ook van mening dat de regering verder had moeten gaan 
door ook de ouden van dagen en andere uitkeringstrekkers tegemoet te 
komen. Haken drong er bij de PvdA op aan om moties in te dienen. Zijn 
fractie zou ze van harte ondersteunen. Moties bleven echter uit.257 Een 
maand later was de kabinetscrisis als gevolg van de motie-Oud over Nieuw- 
Guinea een feit. Door het nieuwe kabinet werden forse maatregelen geno
men die een nieuwe paragraaf loon- en prijsbeleid inluidden.

Slot

De beheerste loon- en prijspolitiek was in de eerste jaren na de bevrijding 
onomstreden. Zelfs de VVD, de erkende voorvechter van de vrije markt be
sefte dat een terugkeer naar de vrije loonvorming van voor de oorlog voor
alsnog onmogelijk was. De schaarste liet nauwelijks ruimte voor een 
'liberaal' beleid. Wel bestond er verschil van mening over de mate van 
overheidsbemoeiing met de loonvorming. Naarmate het einde van de 
schaarste-economie in zicht kwam, nam de druk op de regering toe om het 
bedrijfsleven zelf meer verantwoordelijkheid te geven. KVP, VVD en de 
protestants-christelijke partijen wilden het loonbeleid zo snel mogelijk de
centraliseren naar de bedrijfsgenoten in de Stichting van de Arbeid of toe
wijzen aan de PBO. De PvdA daarentegen wenste de loon- en prijsbeheer
sing te handhaven als onderdeel van de geleide economie.

Drees en Joekes laveerden tussen de opvattingen van de coalitiegenoten 
door. Bij de begrotingsdebatten eind 1948, stelden zij zich op het standpunt 
dat het loslaten van de loon- en prijsbeheersing onder de gegeven omstan
digheden niet mogelijk was. Die loon- en prijsbeheersing bevorderde im
mers de export hetgeen voor het herstel van het evenwicht in de betalings
balans van beslissend belang was. Bovendien was beheersing een voor
waarde voor een snelle industrialisatie. Aan de andere kant zou de be
staande overheidsbemoeienis slechts een tijdelijk karakter bezitten voor 
zover zij een nawee was van de oorlogsomstandigheden.

De troonrede van 1948 kondigde aan dat de afnemende schaarste het wel 
mogelijk maakte de overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven te vermin
deren. Inzake de prijspolitiek voegde het kabinet de daad bij het woord. 
Eind 1948 werd een begin gemaakt met de afschaffing van de subsidies ten
einde dit kunstmatig element in de prijsvorming te verminderen. Inzake 
het loonbeleid nam het kabinet het heft juist steviger in handen. Vóór 1948 
was bij de loonvorming een zekere differentiatie tussen de bedrijfstakken 
mogelijk. Met de Joekes-gulden werd voor het eerst een algemene, uni
forme en verplichte loonsverhoging van overheidswege opgelegd. Ook de
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twee daaropvolgende loonronden hadden een uniform en algemeen karak
ter.

Het parlement had weinig invloed op het loonbeleid. De loonbijslag en 
(in mindere mate) de subsidieverlaging waren het resultaat van het tripar- 
tite overleg. De parlementariërs toonden een opvallende schroom tegen
over dat resultaat. Zij wisten dat een eenzijdig ingrijpen in het compromis 
tot enorme onrust en commotie kon leiden bij de sociale partners. Wel had 
het parlement de toekenning van de Joekes-gulden verruimd tot gehuwden 
en kostwinners, die jonger waren dan 23 jaar, zoals ook de Stichting van de 
Arbeid geadviseerd had. Het kabinet ging akkoord omdat de financiële ge
volgen zeer beperkt waren.

Een steeds liberaler prijsvorming naast de strakke loonbeheersing was 
voor de PvdA en de CPN moeilijk verteerbaar. KVP-minister Van den 
Brink van Economische Zaken werd door de PvdA aangewezen als zonde
bok, die enkel oog had voor de belangen van de ondernemers en zo snel 
mogelijk de vrije markt-economie wilde herstellen.

De devaluatie in september 1949 bracht een tijdelijke terugkeer naar 
prijsbeheersing. Een prijsstop werd afgekondigd en de subsidies werden 
verhoogd om de kosten van levensonderhoud te drukken en zodoende een 
loonsverhoging te voorkomen, althans tijdelijk. Met name Holtrop, de di
recteur van De Nederlandsche Bank, hamerde tijdens de vergaderingen van 
de ministerraad en de REA en in een openbare rede aan de Universiteit van 
Amsterdam, op de noodzaak van consumptiebeperking, anders kon het 
verstoorde evenwicht op de betalingsbalans niet hersteld worden. Zover 
kwam het in deze kabinetsperiode echter niet, onder meer omdat Drees so
ciale onrust voorzag nu de winsten van het bedrijfsleven zo royaal waren. 
Wel moesten de werknemers telkens een reële daling van hun koopkracht 
accepteren voordat zij de voortdurende prijsstijgingen gecompenseerd kre
gen door een loonsverhoging. Na de devaluatie koppelde het kabinet 
loonsverhoging aan de verhoging van produktie en produktiviteit. Van 
den Brink waarschuwde dat zonder een forse produktieverhoging aan be
stedingsbeperking niet viel te ontkomen. Joekes stelde zich terughoudend 
op en zei er op te vertrouwen dat de produktieverhoging zou slagen. De 
PvdA was met de loonmaatregelen tevreden, hoewel zij ernstige bedenkin
gen had tegen de vorm van loonsverhoging. Het vergunningenstelsel 
dreigde immers de lonen tot een sluitpost van de bedrijfsbegroting te ma
ken. Maar ook de PvdA wilde geen roet in het eten gooien. Werknemers en 
werkgevers hadden hierover immers overeenstemming bereikt. De invloed 
van het parlement bleef opnieuw beperkt tot een verruiming van de loons
verhoging tot gehuwden en kostwinners jonger dan 23 jaar (met resp. twee 
en drie kinderen of meer).

Door de Korea-crisis schoten de prijzen wederom omhoog. De vakbewe
ging eiste maatregelen, maar deze bleven uit. Een algehele en directe prijs
beheersing werd door minister Van den Brink van de hand gewezen. 
Ditmaal was, gelet op de 'effectieve, aan de omstandigheden aangepaste 
prijspolitiek' geen behoefte aan een prijsstop. De KVP steunde Van den 
Brink vanaf het begin en met kracht. De ARP pleitte voor verdergaande
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prijsbeheersing maar wees evenals de CHU en de VVD een prijsstop af. De 
PvdA, gesteund door de CPN, opende wel een frontale aanval op de prijspo
litiek maar draaide later weer bij. De CPN kwam daardoor alleen te staan. 
Zij wenstte de 'ter dood veroordeelde' motie-Suurhoff niet te steunen. Deze 
motie was door Van den Brink uitgelegd als een ondersteuning van zijn be
leid, hetgeen de PvdA onweersproken liet. Hoewel de houding van de 
PvdA wellicht wat meer duidelijkheid bracht, verloor de PvdA in septem
ber 1950 definitief de slag om de geleide economie, althans voor wat betreft 
de prijspolitiek. In het debat over de loonsverhoging boekte het parlement 
een klein succesje. Het kamerbrede protest tegen de nivellerende werking 
van de loongrens deed de regering besluiten alsnog het voorstel van de 
Stichting van de Arbeid te accepteren, zodat de inkomens boven de ƒ3600 
door middel van een vergunning een volledige loonsverhoging kon wor
den toegekend.

Eind 1950 kreeg de PvdA een nieuwe tegenvaller te incasseren. De verho
ging van de kinderbijslag voor grote gezinnen ter compensatie van de 
huurverhoging ontmoette bij de PvdA forse weerstand, maar desondanks 
drukte de regering door, tot vreugde van de KVP. Wederom een succes 
voor de katholieke gezinspolitiek.

De Wet op de ondernemingsraden

Inleiding

Een week voor de verkiezingen in 1948 werd bij de Tweede Kamer een 
wetsontwerp ingediend waarin de instelling van ondernemingsraden werd 
geregeld. Het wetsontwerp was ondertekend door de ministers Drees (Socia
le Zaken), Van den Brink (Economische Zaken), Mansholt (Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening), Lieftinck (Financiën) en Vos (Verkeer en 
Waterstaat). Twee jaar later, na een intensieve schriftelijke behandeling die 
resulteerde in twee wijzigingsnota's en na de kamerdebatten die tot een 
derde wijzigingsnota leidden, kon de Wet op de Ondernemingsraden in het 
Staatsblad worden afgekondigd.258

De ondernemingsraad (OR) kreeg tot taak 'zulks onder erkenning van de 
zelfstandige functie van de ondernemer, naar vermogen bij te dragen tot 
een zo goed mogelijk functioneren der onderneming'.259 De OR was be
doeld als orgaan van samenwerking en overleg tussen de ondernemer en 
een vertegenwoordiging van het personeel.

De wet van 1950 legde voor de betrokken ondernemers in ons land voor 
het eerst de verplichting op om een vorm van personeelsvertegenwoordi
ging in hun bedrijf in te stellen. Sedert de jaren zeventig van de vorige 
eeuw bestond er in sommige bedrijven al personeelsvertegenwoordigingen, 
personeelskernen genoemd, die op vrijwillige basis waren ingesteld. Soms 
werd zo'n vertegenwoordiging in een collectieve arbeidsovereenkomst 
vastgelegd. Een wettelijke regeling van medezeggenschap binnen de onder
neming zou nog ongeveer driekwart eeuw op zich laten wachten, onder
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meer als gevolg van de geringe belangstelling van de grote politieke stro
mingen voor dit onderwerp.260

De aandacht was voornamelijk gericht op een hervorming van de sa
menleving als geheel. In de jaren twintig en dertig genoot het bedrijfstakni- 
veau bijzondere belangstelling. De katholieken en grote delen binnen de so
cialistische en protestantse organisaties schaarden zich achter de gedachte 
van de PBO. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam de medezeggenschap in 
de onderneming volop in de belangstelling te staan. Het eerste kabinet van 
na de oorlog diende bij de Stichting van de Arbeid een adviesaanvrage in 
over het vraagstuk van de samenwerking binnen de onderneming. Eind 
1946 werd de commissie-Van Rhijn ingesteld om de kwestie van een wette
lijke regeling van ondernemingsraden nader te bestuderen. In de rapporten 
van de Stichting en de commissie-Van Rhijn koos een meerderheid voor 
regeling van de ondernemingsraden binnen het kader van de PBO. Toch 
diende Drees in juli 1948 een afzonderlijk wetsontwerp in. De vraag of de 
ondernemingsraden niet alsnog in de PBO geïncorporeerd dienden te wor
den, beheerste voor een groot deel de schriftelijke en mondelinge behande
ling van het wetsontwerp. Andere belangrijke discussiepunten betroffen de 
methode van kandidaatstelling van de ondernemingsraadsleden, de toege
kende bevoegdheden en het ontbreken van een sanctie op nalatigheid.

Hooggestemde venvachtingen niet ingelost

O ntw ikkelingen tot de Tweede Wereldoorlog

De overgang van ambachtelijke produktie en huisarbeid naar een geïndu
strialiseerde samenleving vond in Nederland omstreeks 1870 plaats. De in
dustriële revolutie schiep een proletarische klasse van fabrieks- en landar
beiders. De arbeids- en levensomstandigheden van de arbeiders in die tijd 
waren erbarmelijk. Extreem lange werkdagen tegen een schamele beloning, 
kinderarbeid, chronische werkloosheid en slechte behuizing teisterden de 
arbeiders en hun gezinnen. De overheid onthield zich zoveel mogelijk van 
ingrijpen in het sociaal-economisch leven. De ideeën van het klassieke libe
ralisme, dat de individuele vrijheid van handelen propageerde, domineer
den. De Nederlandse arbeidersbeweging ontwikkelde zich langzaam en pas 
na de eeuwwisseling werd zij een macht van betekenis. Nog voordat de 
vakbeweging zich sterk deed gelden, waren enkele 'verlichte' ondernemers 
er van overtuigd dat aan de ellende en de mensonterende levensomstan
digheden van de arbeiders iets moest worden gedaan. Door verkorting van 
de werktijd en het oprichten van spaarkassen of steunfondsen werd in 
sommige bedrijven de ergste nood gelenigd. De spaarkassen en steunfond
sen, ook wel 'bussen' genoemd, gaven enige geldelijke ondersteuning bij 
ziekte of invaliditeit.

Een enkele werkgever ging zover om een personeelsvertegenwoordiging 
in te stellen in de overtuiging dat een regelmatige gedachtenwisseling tus
sen personeel en directie in ieders belang kon zijn. Zo werd de eerste perso- 
neelskern in 1878 door J. van Marken, directeur van de Nederlandse Gist-
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en Spiritusfabriek in Delft, opgericht. Pioniers als Van Marken en zijn col
lega Stork lieten zich voor een belangrijk deel leiden door ethisch-humani- 
taire motieven. In werkgeverskringen bestond weinig sympathie voor dit 
soort initiatieven.

Na 1900 nam het aantal personeelskernen gestaag toe. Vele werkgevers 
zagen in de personeelskern een prima middel om de 'lastige' vakbonden, 
buiten de fabriekspoorten te houden. Door de instelling van personeels
kernen en de toekenning van enkele (beperkte) bevoegdheden aan deze or
ganen kon enerzijds de aantrekkingskracht van de vakbonden op de werk
nemers worden verminderd, anderzijds was de machtspositie van de werk
gevers zodanig dat zij de personeelskernen in de door hen gewenste rich
ting konden sturen. De werkgevers waren het er over eens dat het belang 
van de onderneming het best werd gediend als het werk van de personeels
kern beperkt bleef tot overleg en advies.

Hieruit kan ook de aanvankelijke weerstand van de vakbeweging tegen 
de oprichting van personeelskernen worden verklaard. Duidelijke taal 
sprak de motie die in 1907 werd aangenomen op het congres van de 
Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond, waarin werd uitgespro
ken dat 'het congres, gehoord de uiteenzettingen van de verschillende afge
vaardigden over fabrieksraden of kernen, zich met alle macht verklaart te-
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gen dergelijke instellingen, als zijnde remtoestellen tegen het werkelijk be
lang der arbeiders, en de leden de verplichting oplegt noch aan de verkie
zing deel te nemen, noch in een dergelijk college zitting te nemen'.261 Die 
afwijzende opstelling werd geleidelijk aan minder naarmate de groei van de 
vakbeweging zich voortzette en het verzet van de werkgevers om met de 
vakbeweging te onderhandelen over de algemene arbeidsvoorwaarden af
nam. De vakbeweging ging de personeelskern minder zien als een concur
rent en meer als een middel tot medezeggenschap. Om die reden bevor
derde ze afspraken dienaangaande in de cao's. In de cao's konden afspraken 
worden gemaakt over de primaire arbeidsvoorwaarden, maar de secundaire 
arbeidsvoorwaarden waren sterk gebonden aan de specifieke omstandigheid 
van een bedrijf zodat de regeling hiervan beter aan de kernen kon worden 
overgelaten.

Was de tijd nu ook rijp voor een wettelijke regeling van medezeggen
schap in de onderneming? In Duitsland kwam in 1920 een wettelijke rege
ling tot stand: het Betriebsrategesetz. Deze Duitse regeling gaf ook in 
Nederland een impuls aan de discussie over een wettelijke grondslag voor 
de personeelskernen of ondernemingsraden (deze term was een vertaling 
van het Duitse begrip 'Betriebsrate' en kwam na 1920 steeds vaker voor).

De toenmalige minister van Arbeid, Aalberse (RKSP), vroeg in 1920 de 
Hoge Raad van Arbeid, een centraal overleg- en adviesorgaan van de rege
ring, advies uit te brengen over de kwestie van medezeggenschap van 
werknemers in de onderneming. De Raad, bestaande uit vertegenwoordi
gers van de werknemers- en werkgeversorganisaties, ambtenaren en weten
schappers, bracht zijn advies uit in 1923. 'Een chaos van meningen', zo ty
peerde Van Rhijn het uitgebrachte advies.262 Alle leden waren het er over 
eens dat een vertegenwoordiging van de werknemers in de onderneming 
gewenst was. Diepgaande meningsverschillen bestonden er echter ten aan
zien van de vraag of hiervoor een wettelijke regeling noodzakelijk was. Een 
deel van de Raad verwierp iedere wettelijke regeling. Sommigen zagen 
hiervoor geen rechtsgrond aanwezig, terwijl anderen meenden dat een re
geling van medezeggenschap op bedrijfstakniveau in bedrijfsraden voor
rang diende te hebben. Een tweede groep wilde de mogelijkheid van een 
wettelijke regeling niet uitsluiten, maar dan alleen indien de vrijwillige tot
standkoming van ondernemingsraden in de praktijk uitbleef. De derde 
groep was voorstander van een wettelijke regeling, maar ook binnen die 
groep bestonden weer verschillende opvattingen over wat er allemaal in de 
wet geregeld zou moeten worden.

De werkgevers stonden destijds afwijzend tegenover een wettelijke rege
ling. Illustratief voor hun houding was het door het Verbond van 
Nederlandsche Fabrikanten Vereenigingen op 21 februari 1924 verzonden 
adres aan de minister van Arbeid waarin krachtig stelling werd genomen 
tegen een wettelijke regeling.263 De opvatting van de tweede groep, dus zij 
die een tussenstandpunt innamen, kwam voort uit kringen van de confes
sionele vakorganisaties. Zo noemde Amelink, bestuurder van het CNV, in 
1926 een wettelijke regeling 'praematuur' en waarschuwde hij voor een 
'overspanning van de betekenis van de medezeggenschap der arbeiders in
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de onderneming'.264 Uitdrukkelijke voorstanders van een wettelijke rege
ling vond men binnen het NVV en de SDAP. In 1923 verscheen het rapport 
Bedrijfsorganisatie en m edezeggenschap dat was opgesteld door een com
missie uit het NVV en de SDAP. In dit rapport was een proeve van een 
wetsontwerp op de ondernemingsraden opgenomen. Volgens dit wetsont
werp moest de OR met de werkgevers zogenaamde ondernemingsovereen- 
komsten afsluiten over zaken die niet in een cao werden geregeld. De OR 
werd als een verlengstuk van de vakbeweging beschouwd, hetgeen ook tot 
uitdrukking kwam in de bepaling dat de kandidaatstelling van de OR-leden 
aan de bonden was voorbehouden. Bij de behandeling van het wetsontwerp 
op de ondernemingsraden van 1950 zal blijken dat de invloed van de vak
beweging op de kandidaatstelling ook toen een van de belangrijke discus
siepunten was. De bevoegdheden van de OR waren voornamelijk van ad
viserende aard. In de proeve werd de OR wel het recht toegekend om één of 
twee vertegenwoordigers aan te wijzen in de raad van commissarissen. 
Deze vertegenwoordigers hadden niet slechts een raadgevende maar tevens 
een medebeslissende stem.265 Deze vorm van medezeggenschap werd een 
kwart eeuw later niet teruggevonden in de Wet op de Ondernemingsraden. 
Artikel 11 van de proeve uit 1923 bepaalde dat de werkgever de vergaderin
gen van de OR als regel niet mocht bijwonen.266 De wet van 1950 zette de 
werkgever juist op de voorzittersstoel. Pas in 1974 werd hierop teruggeko
men.

Uit het advies van de Hoge Raad van Arbeid bleek dat de tijd nog niet 
rijp was voor een wettelijke regeling. De wetgever liet de kwestie voorlopig 
rusten. De diep ingrijpende economische crisis in de jaren dertig vormde 
ook geen gunstig klimaat voor de ontwikkeling van ondernemingsraden. 
In die tijd van massawerkloosheid was de machtspositie van de werkne
mers en vakbonden niet van dien aard dat men de instelling van een per- 
soneelskern of ondernemingsraad kon afdwingen. Bovendien bleef de hou
ding van de vakbonden ten opzichte van de personeelsvertegenwoordiging 
in de onderneming ambivalent. Enerzijds bleef zij bevreesd dat de kern bij 
al te grote bevoegdheden zou kunnen gaan optreden als concurrent van de 
vakbeweging, anderzijds kon via kandidaatstelling van vakbondsleden in 
de kern de positie van de vakbeweging op ondernemingsniveau worden 
versterkt. Tenslotte moet worden opgemerkt dat in de jaren twintig en der
tig de discussie zich meer richtte op de medezeggenschap op bedrijfstak- 
niveau via bedrijfsorganisatie dan op ondernemingsniveau via onderne
mingsraden.

Aangezien de PBO in de discussies bij de Wet op de Ondernemingsraden 
een grote rol speelde zal hier kort worden ingegaan op de diverse gedachten 
rond de PBO. Na de Eerste Wereldoorlog werd van diverse zijden de nood
zaak aan ingrijpende maatschappelijke hervormingen onderschreven. Van 
socialistische zijde werd de socialisatie geprogageerd, terwijl met name de 
katholieken en protestanten zich sterk maakten voor bedrijfsorganisatie. In 
1920 bracht een commissie uit de SDAP een rapport uit waarin het socialisa- 
tievraagstuk werd besproken. In deze blauwdruk voor de toekomstige socia
listische maatschappij werd een 'doelbewuste vermaatschappelijking der
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voortbrenging' bepleit. Met andere woorden: de leiding van de onderne
mingen moest ten dienste van de gemeenschap staan. De socialisatie van de 
ondernemingen moest uiteindelijk leiden tot de gewenste socialistische 
maatschappij.

In katholieke en protestantse kringen zag men meer heil in de bedrijfsor
ganisatie. De katholieken gingen daarbij uit van het subsidiariteitsbeginsel. 
De maatschappij vormde in deze visie een organisch geheel waarbinnen 
een hiërarchisch verband bestond. De rol van de staat is een subsidiaire in 
die zin dat slechts waar het maatschappelijk leven zelf te kort schiet, ingrij
pen van de overheid geboden is.267

Protestants-christelijke kringen baseerden de bedrijfsorganisatie op het 
beginsel van de soevereiniteit in eigen kring. Staat en maatschappij staan 
hierin naast elkaar. De maatschappij is een geordende schepping waarbin
nen zelfstandige gemeenschappen bestaan en waartegenover de staat zich 
zeer terughoudend dient op te stellen, omdat zulke gemeenschappen of 
'kringen' hun gezag rechtstreeks van God ontvangen. De gereserveerde 
houding van de protestanten ten aanzien van de taak van de overheid uitte 
zich bijvoorbeeld in het belang dat aan de cao en de verbindendverklaring 
ervan gehecht werd. Via de onderhandelingen over de cao's zou tussen de 
werkgevers en werknemers een wederzijds respect moeten groeien waar
door geleidelijk en op eigen initiatief van het bedrijfsleven zou worden 
overgegaan tot oprichting van een bedrijfsorganisatie. Dat bij de instelling 
van bedrijfsorganen een beroep op de overheid werd gedaan, zoals in pro
gressief katholieke kring (J. Veraart) werd voorgestaan, paste in het geheel 
niet in de visie van de protestanten.

De gedachte van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie werd geleidelijk 
aan ook van socialistische zijde ondersteund. Zoals vermeld verscheen na 
het socialisatierapport uit 1920 drie jaar later het rapport over bedrijfsorga
nisatie en medezeggenschap. PBO en medezeggenschap binnen de onder
neming werden gezien als springplank naar de socialisatie. Het socialisti
sche gedachtengoed in deze stoelde op het beginsel van de functionele de
centralisatie. De overheid moest om doelmatigheidsredenen gedecentrali
seerde organen oprichten met verordenende bevoegdheden. In deze orga
nen, waarin vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisa
ties zitting kregen, zou de overheid een belangrijke invloed krijgen. De 
katholieken en met name de protestanten hadden hier tegen overwegend 
bezwaar.

Ondanks het gebrek aan eenstemmigheid over de opbouw en inrichting 
van de bedrijfsorganisatie kwam er voor de Tweede Wereldoorlog toch een 
wettelijke regeling tot stand. In 1933 bereikte de Wet op de Bedrijfsraden het 
Staatsblad.268 De wet voorzag in de mogelijkheid dat werkgevers- en werk
nemersorganisaties bedrijfsraden vormden voor georganiseerd overleg 
over sociale en economische onderwerpen. Terloops werd in de wet opge
merkt dat de bedrijfsraad 'het overleg tussen de werkgever en zijn arbeiders 
in de afzonderlijke onderneming door middel van een daartoe strekkend 
orgaan' diende te bevorderen.269 Dat medezeggenschap op ondernemings
niveau door deze bepaling een stimulans kreeg mag ernstig worden betwij-
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feld. De wet was trouwens toch al geen succes. Door gebrek aan bevoegdhe
den kregen de bedrijfsraden geen reële betekenis en bleven daardoor 
'magere beestjes zonder vlees en bloed’.270 Achteraf bezien was de wet enkel 
van betekenis als precedent en basis voor hernieuwde pogingen om na de 
oorlog een doeltreffende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te bereiken, 
zo concludeerde Windmuller271.

Naar een wettelijke regeling van de ondernem ingsraden

Na de bevrijding werden inderdaad opnieuw pogingen gedaan een doeltref
fende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te creëren hetgeen uiteindelijk 
resulteerde in de Wet op de PBO in 1950. Tegelijkertijd werd een regeling 
van de medezeggenschap op ondernemingsniveau nagestreefd. De rege
ringsverklaring van het kabinet-Schermerhorn-Drees kondigde beide rege
lingen aan: 'In de leiding van de bedrijfsorganisatie zullen arbeidersverte- 
genwoordigers zitting moeten krijgen, terwijl in ondernemingen van enige 
omvang ondernemingsraden voor georganiseerd overleg tussen de onder
nemer en de vertegenwoordigers van het personeel dienen te worden ge
vormd.'272 Dat de medezeggenschap op het niveau van de onderneming nu 
ineens wel wettelijk geregeld kon worden, had alles te maken met de sfeer 
van 'herstel en vernieuwing’. Het gezamenlijk doorstane leed in de oor
logsjaren had een sterke impuls gegeven aan de samenwerkingsgedachte. 
Slechts door een gezamenlijke inspanning konden de ruïneuze gevolgen 
van de oorlog worden overwonnen.

In die sfeer paste de bevordering van georganiseerd overleg, niet alleen 
op centraal niveau waar 'arbeid en kapitaal' elkaar al hadden gevonden in 
de tijdens de oorlog opgerichte Stichting van de Arbeid, maar eveneens op 
het niveau van de bedrijfstak via de PBO en op het laagste niveau, de on
derneming, via ondernemingsraden.273 Bovendien waren de ons omrin
gende landen ons voorgegaan. In 1947 concludeerde Van Rhijn: 'Wanneer 
Nederland thans tot een officiële regeling komt dan zijn wij al niet meer in 
de voorhoede.'274

De samenstelling van de eerste naoorlogse kabinetten was natuurlijk 
eveneens van belang. Gezien het verleden van de socialisten vergrootte de 
regeringsdeelname van de PvdA in de eerste naoorlogse kabinetten de kans 
op een wettelijke regeling van ondernemingsraden. Drees diende als minis
ter van Sociale Zaken in het kabinet-Schermerhorn-Drees, bij de Stichting 
van de Arbeid een adviesaanvrage in over de wenselijkheid van een wette
lijke regeling. Een commissie uit de Stichting had al eerder in 1946 een rap
port uitgebracht over de samenwerking in de particuliere onderneming. 
Volgens dit rapport was het gewenst dat in iedere onderneming met bij
voorbeeld vijfentwintig werknemers of meer, een kern werd ingesteld met 
de bedoeling dat deze zo spoedig mogelijk uitgroeide tot een ondernemings
raad, hetzij dat direct tot instelling van een ondernemingsraad werd over
gegaan.275 Er werd dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een kern 
en een OR. De kern werd gezien als het vooroorlogse orgaan van belangen
behartiging van het personeel tegenover de werkgever gebaseerd op het
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oude systeem van sociale verhoudingen dat 'gegroeid uit de antithese tus
sen werkgever en werknemer, op de dualiteit der belangen het voornaam
ste gewicht bleef leggen'.276 De OR daarentegen was bedoeld als een orgaan 
van samenwerking en overleg tussen de vertegenwoordiging van het per
soneel en de directie. De kern trad dus op namens het personeel, terwijl de 
OR een orgaan was van de gehele onderneming, gericht op het algemene 
ondernemingsbelang.

De commissie was evenwel van mening dat een wettelijke verplichting 
van kernen of ondernemingsraden 'vooralsnog niet gewenst wordt geacht'. 
'Eerder dient er naar te worden gestreefd de totstandkoming te bevorderen 
door deze organen bij wet een functie toe te kennen, bijvoorbeeld door hen 
te belasten, met het toezicht op de naleving van de collectieve arbeidsover
eenkomsten, de wettelijke voorschriften inzake de arbeidsduur, de veilig
heid en de hygiëne en dergelijken.'277 Het rapport kreeg echter niet de al
gemene instemming van de bij de Stichting van de Arbeid aangesloten or
ganisaties van werkgevers en werknemers. Wel werden door het Stichtings
bestuur in een nota aan de minister een aantal algemene gezichtspunten ge
formuleerd waarin de overeenkomsten en verschillen in standpunten zo 
goed mogelijk werden verwoord. Zo meldde de nota: 'Bij de bespreking van 
de vraag, of een afzonderlijke wettelijke regeling ten aanzien van de per
soneelsvertegenwoordiging in de onderneming wenschelijk was, kwam als 
algemeene opinie naar voren een eventueele wettelijke regeling ten aan
zien van dit onderwerp te beschouwen als een onderdeel van de wettelijke 
regeling eener bedrijfsorganisatie in het algemeen. Rekening houdende 
echter met het feit dat het functionneeren eener publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie op dit stuk wellicht nog geruimen tijd kan vergen, werd 
van de zijde van de vertegenwoordigers van het NVV in het Stichtings
bestuur bepleit reeds bij voorbaat een zelfstandige wettelijke regeling ten 
aanzien van deze materie tot stand te brengen.'278

Nog voor de Stichting van de Arbeid haar advies bij de minister had in
gediend werd een gemengde commissie met vertegenwoordigers van de 
Stichting en enkele ambtenaren van het departement samengesteld met de 
taak het vraagstuk van een wettelijke regeling van ondernemingsraden na
der te bestuderen. Volgens Drees had het advies van de Stichting zich be
perkt tot het weergeven van een aantal algemene gezichtspunten.279 De 
commissie, voorgezeten door Van Rhijn, bracht in september 1947 haar ad
vies uit in de vorm van een wetsontwerp met memorie van toelichting.280 
De commissie kon evenmin als het Stichtingsbestuur overeenstemming be
reiken over de vraag of de wettelijke regeling van de ondernemingsraden 
een onderdeel moest vormen van de PBO. De meerderheid was voor incor
poratie, zodat het concept-wetsontwerp daarop gebaseerd was. Het NVV was 
nog steeds voor een afzonderlijke regeling. Drees publiceerde het rapport 
van de gemengde commissie teneinde de publieke opinie over het vraag
stuk te peilen.

Het rapport maakte inderdaad de nodige reacties los. De reacties uit werk- 
geverskringen waren zeer terughoudend. Het Centraal Sociaal Werkgevers
verbond en het Verbond van Nederlandse Werkgevers richtten een adres
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aan de minister met de conclusie dat 'de situatie in ons land geen aan
leiding tot de wenselijkheid van een wettelijke regeling geeft. Veeleer 
achtten zij voor een voorspoedige groei een bevordering door middel van 
het vrije overleg der werkgevers- en arbeidersorganisaties gewenst.'281 
Indien de regering toch tot een wettelijke regeling wilde overgaan dan be
hoorde deze zeer summier te zijn. De zinsnede in het rapport van de com
missie-Van Rhijn dat de OR gezien werd als een 'in de private sfeer uit
mondend verlengstuk van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie' werd 
door alle werkgeversorganisaties bekritiseerd. De Algemene Katholieke 
Werkgeversvereniging wees in een nota op het verschil in niveau, karakter 
en samenstelling tussen de PBO en de OR.282 Desalniettemin prefereerden 
de werkgeversorganisaties een regeling binnen het kader van de PBO-rege- 
ling boven een afzonderlijke wet. Daarbij gold de overweging dat binnen de 
PBO beter rekening kon worden gehouden met de specifieke omstandighe
den van de bedrijfstak. Van de werknemersorganisaties spraken de KAB en 
het CNV zich eveneens uit voor regeling binnen het kader van de PBO. Het 
NVV daarentegen bepleitte een zelfstandige wettelijke regeling: 'Ook al zijn 
er zekere aanrakingspunten tussen beide, de uitgebreidheid van de stof, de 
geheel eigen sfeer van de ondernemingsraden, alsook de sterk van elkaar 
afwijkende taak en het terrein van de werkzaamheden, pleiten veeleer voor 
een afzonderlijke wettelijke regeling.'283 Het NVV kreeg uiteindelijk zijn 
zin. In juli 1948 werd een afzonderlijk wetsontwerp op de ondernemingsra
den bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Op verschillende punten 
week het wetsontwerp af van de regeling zoals voorgesteld door de com
missie-Van Rhijn.

H et w etsontwerp

Grondslag van het wetsontwerp, aldus de memorie van toelichting, was de 
'overtuiging, dat een orgaan van samenwerking in de onderneming slechts 
aan zijn doel kan beantwoorden, indien deze samenwerking zich afspeelt 
tussen de ondernemer en zijn personeel. Vandaar dat het ontwerp spreekt 
van ondernemingsraden en niet van kernen, fabriekscommissies of derge
lijke, om daarmede aan te geven, dat hier geen sprake is van het personeel 
tegenover de ondernemer, doch integendeel van een orgaan van gezamen
lijk overleg - met het accent op gezamenlijk -, waarvan het hoofd van de 
onderneming samen met zijn personeel deel uitmaakt.'284

De regering had aldus de memorie van toelichting 'na rijp beraad' beslo
ten tot de indiening van een afzonderlijk wetsontwerp los van de PBO. Zij 
had dit gedaan 'mede op grond van de reacties' op het rapport van de com
missie-Van Rhijn (welke reacties dat waren vermeldde de memorie niet) en 
omdat ten aanzien van enkele punten van het voorontwerp van de com
missie-Van Rhijn werd afgeweken, waardoor de band met de PBO toch al 
losser was gemaakt dan in het rapport was voorzien.285 Het wetsontwerp 
verplichtte ondernemers in ondernemingen met vijfentwintig werknemers 
of meer tot het instellen van een ondernemingsraad. Het tijdstip waarop die 
verplichting inging werd door de Kroon bepaald, nadat de SER hierover was
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gehoord, en kon voor de diverse sectoren van het bedrijfsleven verschil
lend zijn. Door deze omzichtige constructie werd volgens de minister vol
doende ruimte gelaten aan de organische groei van het instituut onderne
mingsraden. Het succes van de ondernemingsraden was, aldus de memorie 
van toelichting, immers 'in hoofdzaak, zo niet uitsluitend, afhankelijk van 
de goede wil der belanghebbenden'. Geheel hiermee in lijn was het ontbre
ken van een sanctie op het niet naleven van de instellingsverplichting. In 
het voorontwerp van de commissie-Van Rhijn was de bevoegdheid tot het 
instellen van een ondernemingsraad gelegd bij het bedrijfschap, dat daartoe 
wel de goedkeuring van de minister(s) behoefde en de SER moest hebben 
gehoord. Voor bepaalde ondernemingen of bedrijfstakken kon door de mi
nister van Sociale Zaken ontheffing van de instellingsverplichting worden 
verleend 'waar zulks om welke reden ook gewenst moet worden geacht'.286 
Blijkens de memorie van toelichting dacht de regering hier onder andere 
aan overheidsinstellingen vanwege hun bijzonder karakter en aan onder
nemingen of bedrijfstakken waar de organisatorische verhoudingen nog 
onvoldoende ontwikkeld waren.

In de rapporten van het Stichtingsbestuur en van de commissie-Van 
Rhijn was een algemeen geformuleerde taakomschrijving opgenomen die 
de betrokkenen vrij liet om bij reglement een nadere uitwerking hiervan te 
geven.287 Het wetsontwerp bevatte een nagenoeg identieke taakomschrij
ving. 'De ondernemingsraad heeft tot taak, zulks onder erkenning van de 
zelfstandige functie van de ondernemer, door overleg inzake, toezicht op en 
uitvoering van of regeling van alle aangelegenheden, de onderneming be
treffende, welke in verband met haar aard en met de omstandigheden daar
voor in aanmerking komen en door het bevorderen van een goede ver
standhouding en samenwerking in de onderneming, naar vermogen bij te 
dragen tot een zo goed mogelijk functioneren der onderneming.'288 Ter 
concretisering van die taak werd, anders dan in de genoemde rapporten, een 
lijst van bevoegdheden opgesomd. Het wetsontwerp kende de OR de vol
gende bevoegdheden toe:
a. het behandelen van uit het personeel ter kennis van de ondernemings

raad gebrachte wensen, bezwaren en opmerkingen, voor zover deze van 
belang zijn voor de positie van de werknemers in de onderneming;

b. het plegen van overleg inzake het vaststellen van vakantie tijd, werk- 
roosters, ploegendiensten en schafttijden, voor zover dit overleg en deze 
vaststelling niet bedrijfstaks ge wijze plaats vinden;

c. het houden van toezicht op de naleving van voor de onderneming gel
dende arbeidsvoorwaarden;

d. het houden van toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften ter 
bescherming van de werknemers in de onderneming, alsmede op de in
richtingen in het belang van de veiligheid, gezondheid en hygiëne en op 
de schaft- en kleedgelegenheden;

e. het deelnemen in het beheer van instellingen, ten behoeve van de werk
nemers aan de onderneming verbonden, indien en voor zover daarin 
niet bij of krachtens de wet op andere wijze is voorzien;

614



De Wet op de ondernemingsraden

f. het adviseren en het doen van voorstellen omtrent maatregelen, die tot
verbetering van de technische en economische gang van zaken in de on
derneming kunnen bijdragen.
De bevoegdheden lagen dus voornamelijk op het vlak van advisering en 

uitvoering en hadden in hoofdzaak betrekking op de secundaire arbeids
voorwaarden. Zorgvuldig was er voor gewaakt dat de competentie van de 
ondernemingsraad zich beperkte tot hetgeen niet op het terrein van de vak
beweging lag en zich niet uitstrekte over zaken die 'enkel des ondernemers' 
waren. Het was niet de bedoeling dat de ondernemingsraad zich ging be
moeien met de algemene regeling van de arbeidsvoorwaarden en met rege
lingen op economisch en technisch gebied, bijvoorbeeld t.a.v. produktie en 
research. Het was ook niet de bedoeling dat hij zich inliet met de positie van 
de onderneming in de markt en met de verkooppolitiek van de onderne
ming.

De SER kon op grond van artikel 4 lid 4 van het wetsontwerp aan be
paalde ondernemingsraden, andere dan in de wet genoemde bevoegdheden 
toekennen, waardoor enige differentiatie mogelijk was. De SER kon dit 
slechts doen op voorstel of na advies van de betrokken bedrijfscommissie. 
Deze bedrijfscommissies waren belast met het houden van toezicht op de 
ondernemingsraden. Zij werden paritair samengesteld uit vertegenwoordi
gers van de 'representatieve' werknemers- en werkgeversorganisaties. De 
bedrijfstakgewijze instelling ervan geschiedde door de SER, terwijl het toe
zicht bij de minister van Sociale Zaken berustte.289 De instelling van be
drijfscommissies was noodzakelijk geworden nu de regering voor een 
aparte wet, los van de PBO, had gekozen. In het voorontwerp van de com
missie-Van Rhijn was het toezicht aan de bedrijfschappen opgedragen. In de 
memorie van toelichting gaf de regering te kennen er voorstander van te 
zijn om te zijner tijd de bevoegdheden van de bedrijfscommissies over te 
dragen aan de bedrijfsorganen van de PBO.

Het voorzitterschap van de ondernemingsraad werd toegekend aan de 
ondernemer, die verplicht werd alle inlichtingen te verstrekken die de on
dernemingsraad voor de uitoefening van zijn taak nodig had, waaronder 
periodieke mededelingen over de economische gang van zaken in de on
derneming. Daarnaast werd de ondernemer verplicht met de OR te overleg
gen alvorens een arbeidsreglement vast te stellen, te wijzigen of aan te vul
len. De grootte van de OR was afhankelijk van het aantal werknemers in de 
onderneming en varieerde van drie tot een maximum van vijfentwintig 
leden. Als norm werd voor het passieve kiesrecht een leeftijdsgrens van 23 
jaar en voor het actieve kiesrecht 21 jaar gekozen waarbij sprake diende te 
zijn van een onafgebroken dienstverband van drie resp. één jaar. Niet kies
gerechtigd waren diegenen die 'op grond van hun gedrag gedurende de vij
andelijkheden in of tijdens de vijandelijke bezetting van het Koninkrijk bij 
een onherroepelijke beslissing van een bevoegde autoriteit zijn ontzet van 
het recht ambten of bepaalde ambten te bekleden, dan wel bepaalde beroe
pen of functies uit te oefenen'.290 In de eerste nota van wijzigingen werd ge
regeld dat de zogenaamde lichte gevallen, de politieke delinquenten die op 
grond van het Besluit politieke delinquenten 1945 voorwaardelijk buiten
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vervolging waren gesteld, alsnog het actieve en passieve kiesrecht werd toe
gekend. Het kabinet achtte het ongewenst om onnodig bepaalde groepen 
van arbeiders in de onderneming te isoleren en zodoende binnen de on
derneming een scheidslijn te trekken.

Het recht tot het stellen van kandidaten voor de ondernemingsraad werd 
in eerste instantie toegekend aan de 'erkende, bonafide' werknemersorgani
saties die door de bedrijfscommissie werden aangewezen. De mogelijkheid 
werd echter opengehouden dat bijvoorbeeld ook ongeorganiseerden, indien 
hun aantal verhoudingsgewijs daartoe aanleiding gaf, het recht verkregen 
om kandidaten te stellen. De voorkeur voor vakbondskandidaten berustte 
op de gedachte dat een 'eventuele neiging bij de OR tot een onjuiste opvat
ting van zijn taak tot een minimum' moest worden beperkt en dat tegen
stellingen of naijver tussen de OR en de vakvereniging voorkomen dien
den te worden.291

Joekes dreigt met onaanvaardbaar

De schriftelijke behandeling van het wetsontwerp nam geruime tijd in be
slag en resulteerde in een tweetal nota's van wijzigingen. De eerste nota 
vergezelde de memorie van antwoord op het voorlopig verslag. De tweede 
nota volgde na verder overleg tussen de commissie van voorbereiding en 
de minister van Sociale Zaken Joekes.

In het voorlopig verslag betwijfelden sommige leden of een wettelijke 
regeling wel noodzakelijk was voor de totstandkoming van ondernemings
raden. Het instituut ondernemingsraden verkeerde immers nog in een sta
dium van ontwikkeling en het welslagen ervan hing in de eerste plaats af 
van de goede wil van de belanghebbenden. Deze leden waren van oordeel 
dat de ondernemingsraden zich in vrijheid gunstig ontwikkelden en dat in 
het gegeven ontwikkelingsstadium een wettelijke regeling zelfs ongewenst 
was, omdat de totstandkoming van op vertrouwen gevestigde organen 
hierdoor ernstig zou worden belemmerd.292 De regering deelde dit stand
punt niet, hoewel zij wist dat ook de ondernemers het onderschreven. 
'Langzamerhand wordt algemeen erkend, dat de arbeider het recht heeft om 
zijn stem te laten horen en om gehoord te worden over de verschillende 
aangelegenheden, welke de onderneming betreffen, waarin hij werkzaam 
is. Dit recht is thans reeds opgenomen in een aantal collectieve arbeidsover
eenkomsten, in arbeidsreglementen, e.d. Deze basis achten de ondergete
kenden echter onvoldoende. Collectieve arbeidsovereenkomsten worden 
over het algemeen slechts voor korte tijd, meestal een of twee jaar, aan
gegaan, terwijl het kan voorkomen, dat zij niet worden verlengd, omdat 
partijen het over een bepaald onderdeel - b.v. de bedrijfsrechtspraak betref
fende - niet eens kunnen worden. De grondslag voor de ondernemingsra
den - waarover wel overeenstemming bestond - is dan mede vervallen. De 
ondergetekenden achten daarom een wettelijke basis noodzakelijk. Alleen 
daardoor wordt aan de medezeggenschap van de arbeider in de onderne
ming een algemene en hechte grondslag gegeven.'293
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Zeer vele leden betreurden het dat de instelling van ondernemingsraden 
niet in het wetsontwerp op de bedrijfsorganisatie was opgenomen. Zij 
vreesden dat door een afzonderlijke regeling het noodzakelijke verband 
tussen de organisatie van het bedrijfsleven en de ondernemingsraden werd 
verbroken. Waarom, zo vroegen zij zich af, was de regering tegen de wens 
van de meerderheid van het georganiseerde bedrijfsleven ingegaan? De ar
gumenten van de regering waren volgens hen niet overtuigend. Enerzijds 
werd betoogd dat de ondernemingsraden een geheel eigen sfeer, taak en ei
gen terrein van werkzaamheden hadden, anderzijds verklaarde de regering 
dat het de bedoeling was om de publiekrechtelijke bedrijfsorganen in de 
toekomst een belangrijke taak toe te kennen om het functioneren van de 
ondernemingsraden te bevorderen. Bovendien werd in het wetsontwerp 
een aantal taken opgedragen aan de SER die echter eerst werd ingesteld 
wanneer het wetsontwerp op de bedrijfsorganisatie was aanvaard. Deze le
den wezen er op dat ondernemingsraden slechts een nuttige functie konden 
vervullen indien het bedrijfsleven er rijp voor was en waar dat het geval 
was zou ook spoedig een bedrijfschap worden ingesteld. Een bedrijfschap 
was volledig van de mogelijkheden en moeilijkheden in de bedrijfstak op 
de hoogte en was dan ook bij uitstek geschikt om de invoering van een on
dernemingsraad te regelen.

Vele leden waren het wel met de regering eens dat een afzonderlijke re
geling de voorkeur verdiende. Zij wensten een zo spoedig mogelijke invoe
ring van de ondernemingsraden en wilden dan ook niet wachten op de in
stelling van bedrijfschappen krachtens de Wet op de PBO. De onderne
mingsraad mocht niet worden beschouwd als een verlengstuk van de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganen gezien zijn geheel ander karakter en zijn 
eigen taak.

Weer andere leden zagen de ondernemingsraad in beginsel weliswaar als 
een onderdeel van de PBO maar zij konden zich op praktische gronden met 
een aparte wet verenigen indien er in het voorstel voldoende aankno
pingspunten met de in te stellen PBO werden gelegd.

De regering verklaarde in de memorie van antwoord een zekere samen
hang tussen PBO en ondernemingsraden te erkennen, maar noemde twee 
'zwaarwichtige' argumenten om toch een afzonderlijke wet in te dienen. In 
de eerste plaats werd gewezen op het feit dat het wetsontwerp op de be
drijfsorganisatie een raamwet was die de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
saties, met uitzondering van de SER, niet instelde bij maar krachtens de 
wet. Dit betekende dat eerst gewacht moest worden totdat er krachtens de 
Wet op de PBO bedrijfschappen tot stand waren gekomen en dat pas dan tot 
de instelling van ondernemingsraden kon worden overgegaan. Dit werd 
door de regering ondoelmatig geacht. Vervolgens werd op het verschil in 
karakter gewezen. De bedrijfsorganisaties omvatten een bedrijfstak, terwijl 
de taak van de ondernemingsraad zuiver op de interne aangelegenheden 
van de onderneming was gericht. Desalniettemin verklaarde de regering te
gemoet te willen komen aan de in het voorlopig verslag geuite bezwaren, 
door de (reeds bestaande) band tussen PBO en ondernemingsraden nauwer 
aan te halen. In het wetsontwerp werd een nieuw artikel ingevoegd waarin
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werd bepaald dat zodra de daarvoor in aanmerking komende publiekrechte
lijke bedrijfsorganisaties tot stand waren gekomen, deze werden belast met 
de taak en bevoegdheden van de bedrijfscommissies. Voorts werd de be
voegdheid van de SER om de ondernemingsraad andere dan in de wet ge
noemde bevoegdheden toe te kennen, overgedragen aan het (hoofd)bedrijf- 
schap, waar dit was ingesteld. De SER diende aan dergelijke besluiten van 
het (hoofd)bedrijfschap nog wel goedkeuring te verlenen.

Van verschillende zijden was er in het voorlopig verslag ook nog op 
aangedrongen om de bevoegdheden die in het wetsontwerp waren voorbe
houden aan de Kroon en aan de minister van Sociale Zaken in handen te 
leggen van het bedrijfsleven. Dit ging de regering echter te ver. Het betrof 
hier de bevoegdheid van de Kroon om het tijdstip te bepalen van de instel
lingsverplichting, de bevoegdheid van de minister om hiervan ontheffing 
te verlenen en om besluiten van bedrijfscommissies te schorsen of te ver
nietigen. 'De ondergetekenden menen, dat deze bevoegdheden - de enige, 
welke aan de Overheid gelaten zijn - terecht in handen van de Overheid 
zijn gelegd, omdat op deze punten het algemeen belang sterk op de voor
grond treedt.'294

Een ander discussiepunt betrof de taakomschrijving en de bevoegdheden 
van de ondernemingsraad. Door vele leden werd de taakomschrijving ge
laakt vanwege haar onduidelijkheid. Deze leden vroegen zich af in hoe
verre de zinsnede 'regeling van alle aangelegenheden, welke in verband 
met haar aard en met de omstandigheden daarvoor in aanmerking komen' 
te rijmen viel met het behoud van de zelfstandige positie van de onderne
mer. De regering die aanvankelijk meende het bezwaar van de vage taak
omschrijving te kunnen ondervangen door de opsomming van een lijst 
van bevoegdheden, vond bij nader inzien het naast elkaar handhaven van 
een vage en een concrete formulering overbodig en kortte de redactie van 
de taakomschrijving flink in. De ingekorte versie luidde nu: 'de onderne
mingsraad heeft tot taak, zulks onder erkenning van de zelfstandige functie 
van de ondernemer, naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk 
functioneren der onderneming'.295

Over de bevoegdheid van de ondernemingsraad tot 'het adviseren en het 
doen van voorstellen omtrent maatregelen, die tot verbetering van de 
technische en economische gang van zaken in de onderneming kunnen 
bijdragen' waren de meningen verdeeld. Vele leden meenden dat deze be
voegdheid tot 'tijdverknoeiing en bemoeizucht’ aanleiding kon geven.296 
Zij waren het ook niet eens met de bepaling waarin de ondernemer ver
plicht werd om inlichtingen over de economische gang van zaken te ver
strekken. 'Kwaadwillende ondernemingsraden kunnen zodoende allerlei 
inlichtingen vragen, waarmede zij niets te maken hebben.'297

Vele andere leden juichten deze bepalingen juist toe. Zij meenden dat de 
taak van de OR, principieel genomen, ook op economisch gebied diende te 
liggen. Deze leden wilden op dit gebied verder gaan dan het voorstel. Zij 
wilden medebeslissingsrecht voor de ondernemingsraad over besluiten die 
een diepgaande wijziging van de structuur van de onderneming tot gevolg 
hadden zoals inkrimping, sluiting, fusering of verkoop van een onderne-
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ming. Het antwoord van de regering was kenmerkend en schetste duidelijk 
de omzichtigheid waarmee zij de kwestie van de bevoegdheden wenste te 
behandelen: 'Zoals bij het gehele instituut der ondernemingsraden, hangt 
ook hier weer alles af van de gezindheid van werkgevers en werknemers. 
Kwaadwillende ondernemingsraden kunnen veel bederven, maar kwaad
willende ondernemers evenzeer. De ondergetekenden hebben het volste 
vertrouwen dat deze bepaling in de praktijk gunstig zal werken. Tegen een 
verdergaande bevoegdheid van de ondernemingsraad op dit punt hebben 
zij overwegend bezwaar.'298

Het derde grote discussiepunt betrof de verkiezing en kandidaatstelling 
van de leden van de ondernemingsraad. De hamvraag hierbij was welke 
invloed de werknemersorganisaties op de verkiezing en kandidaatstelling 
dienden te hebben. De meningen liepen hierover in het voorlopig verslag 
ver uiteen en varieerden van de voorkeur voor verkiezing zonder tussen
komst van de vakbeweging, tot verkiezingen waarbij de vakbeweging een 
monopoliepositie bekleedde. In de memorie van antwoord maakte het ka
binet overwegend bezwaar tegen een verkiezing van de leden van de OR 
door de werknemersorganisaties en onderstreepte zij de wenselijkheid nog 
eens dat ook de ongeorganiseerden zo nodig een kandidatenlijst konden in
dienen. De kandidaatstelling was ook onderwerp van nader overleg tussen 
minister Joekes en de commissie van voorbereiding. Uit het verslag bleek 
dat Joekes zich hard opstelde tegen enkele leden van de commissie die de 
instelling van een OR wilden afblazen in ondernemingen met een onvol
doende aantal georganiseerden. De strekking van het wetsontwerp, aldus 
Joekes, was om een arbeidsgemeenschap te maken van elke onderneming 
en dit hield in dat de ongeorganiseerde arbeiders niet buitengesloten moch
ten worden. 'Mocht niettemin een amendement worden ingediend van de 
door de Minister bestreden strekking dan is het niet uitgesloten, dat hij dit 
onaanvaardbaar zou moeten verklaren.'299

Op aandringen van de commissie werd in het wetsontwerp een bepaling 
opgenomen die het mogelijk maakte ook in ondernemingen met minder 
dan vijfentwintig werknemers een ondernemingsraad verplicht te stellen. 
Uit de nota van wijzigingen bleek dat die bevoegdheid in handen van de 
minister werd gelegd. De minister kon de verplichting opleggen na een ver
zoek van de bedrijfscommissie, dan wel nadat hij de commissie hierover 
had gehoord.300

Een nadere aanpassing van het wetsontwerp hield in dat de minister de 
SER moest horen alvorens hij een besluit van een bedrijfscommissie kon 
vernietigen. De SER diende bovendien voortaan haar goedkeuring te ver
lenen aan besluiten van de bedrijfscommissies indien van de wettelijke be
palingen aangaande de kandidaatstelling werd afgeweken.

De bemoeienis van de Kamer beperkte zich in de voorbereidende fase tot 
het vraagstuk van de samenhang tussen PBO en ondernemingsraden. Door 
verschillende wijzigingen werden de banden wat nauwer aangehaald, het
geen een gedeelte van de Kamer tevreden stelde. Inzake de bevoegdheden 
en de methode van kandidaatstelling, werden geen wezenlijke wijzigingen 
aangebracht.
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Geert sancties voor onzvillige honden

Een van de leden van de commissie van voorbereiding pleitte er voor dat 
in het wetsontwerp een sanctie werd opgenomen op het niet naleven van 
de instellingsverplichting. De andere leden voelden hier echter niets voor. 
Zij verwachtten op dit punt in de praktijk geen moeilijkheden. Het niet na
komen van de wettelijke verplichting hield op zichzelf al een morele ver
oordeling in en mocht dit onverhoopt niet voldoende blijken dan kon later 
alsnog een sanctie in de wet worden opgenomen. Joekes voegde hier nog 
aan toe dat in het wetsontwerp de bedrijfscommissie bevoegd werd ver
klaard om de naleving van de wet te bevorderen. Deze voorziening achtte 
hij voorlopig voldoende. Als straks de ondernemingsraad een wettelijke 
grondslag had, konden de werknemers zich hierop beroepen en stonden 
hen bovendien 'desgewenst voldoende maatschappelijke sancties ter be
schikking om een onwillige werkgever te nopen aan zijn verplichtingen te 
voldoen'.301 In het debat in de Tweede Kamer bleek de PvdA een sanctie 
wenselijk te achten. Van den Born meende dat de geest van samenwerking 
van vlak na de bevrijding snel was vervlogen en dat weer de oude paden 
werden betreden. De bereidheid van de werkgevers om hun werknemers 
als bondgenoten te aanvaarden en uit eigen initiatief ondernemingsraden 
in te stellen, schatte hij niet hoog in. Uit de adressen die door de diverse 
werkgeversverenigingen naar aanleiding van het wetsontwerp aan de 
Kamer waren gericht bleek volgens Van den Born, dat men van die zijde 
niet enthousiast was over een verplichte ondernemingsraad. Hij verwees 
hierbij naar het adres van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond en het 
Verbond van Nederlandse Werkgevers. Zij waren van mening dat er geen 
aanleiding bestond om een wettelijke regeling tot stand te brengen aange
zien het instituut van de ondernemingsraden zich in vrijheid gunstig ont
wikkelde.302

Deze werkgeversopvatting werd vertolkt door Korthals (VVD). Hij 
meende dat het begrip voor de arbeider als medewerker van de ondernemer 
vrijwel overal ingang had gevonden en dat ook de werkgevers het grote be
lang van een ondernemingsraad inzagen. Indien de instelling van een on
dernemingsraad werd opgedrongen zou het resultaat nihil zijn en hij ver
klaarde zich dan ook in beginsel voorstander van vrijwilligheid. Niettemin 
was een wettelijke regeling voor hem acceptabel als een middel ter stimule
ring en activering. Sancties waren echter uit den boze. Zoals gezegd was Van 
den Born wel voorstander van een sanctie. Hij voelde er niets voor om een 
sanctie pas op te nemen indien de noodzaak daartoe gebleken was. Waarom 
zou men wachten met het vaststellen van sancties tot er overtredingen wa
ren? Het pleidooi van Van den Born vond bij Joekes geen gehoor. De mi
nister noemde het ontbreken van een sanctie juist een belangrijke karakter
trek van het wetsontwerp. Op dit onderwerp was, aldus Joekes, de oud- 
Hollandse wijsheid van toepassing dat het met onwillige honden slecht ha
zen vangen is.303
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KVP speelt sleutelrol bij vraagstuk PBO-koppeling

Belangrijk discussiepunt, ook in de kamerdebatten, was de vraag of de rege
ling van de ondernemingsraden in de Wet op de PBO geïncorporeerd 
diende te worden. Bij de behandeling van het PBO-wetsontwerp, die voor
afging aan de debatten over de ondernemingsraden, had Stapelkamp (ARP) 
een motie ingediend met de strekking om beide wetsontwerpen te vereni
gen.304 Op advies van de commissie van voorbereiding van het PBO- 
wetsontwerp werd de behandeling van de motie echter verdaagd tot de be
handeling van het wetsontwerp op de ondernemingsraden. Stapelkamp 
sprak bij de verdediging van zijn motie over de totstandkoming van de 
rechtsorde van de arbeid. 'Van een rechtsorde van de arbeid kan alleen ge
sproken worden, wanneer niet alleen met betrekking tot de verhouding 
ondernemer en arbeider in de bedrijfstak, maar ook met betrekking tot die 
verhouding in de onderneming een wettelijke regeling tot stand komt, die 
de weg baant voor nieuwe en meer uitgebreide vormen van samenwerking, 
overleg en medezeggenschap.'305 Tussen de bedrijfschappen en de onder
nemingsraden was samenhang noodzakelijk. 'Zij behoren bij elkander ge
lijk de takken en de stam van een boom. Wie ze uit elkander haalt doet 
schade aan het geheel.'306 De ondernemingsraden dienden dus een onder
deel te vormen van de PBO. De ondernemingsraden hadden weliswaar een 
eigen taak en mochten niet als een verlengstuk van de bedrijfschappen 
worden gezien, maar in vele gevallen dienden ze besluiten van het be
drijfschap uit te werken, toe te passen of te controleren en dit was slechts 
mogelijk bij een goed en vruchtbaar contact tussen ondernemingsraad en 
bedrijfschap.

De ontwikkeling op het gebied van overleg en samenwerking op be- 
drijfstakniveau was volgens Stapelkamp veel verder gevorderd dan op on
dernemingsniveau. Vooral in de eerste tijd was daar toezicht, advies en 
raad hard nodig en wie kon dit beter doen dan het bedrijfschap? Door een 
afzonderlijke regeling bestond het gevaar, aldus de oud-voorzitter van het 
CNV, dat ondernemingsraden en bedrijfschappen rivaliserende organen 
werden, waardoor van een rechtsorde van de arbeid niets terecht kwam. 'Ik 
denk b.v. aan de mogelijkheid, dat groepen ongeorganiseerde of georgani
seerde arbeiders, die tegen deze wet gekant zijn, in de ondernemingsraden 
wat te zeggen zullen hebben. In de bedrijfschappen zullen zij geen plaats 
kunnen krijgen, maar in de ondernemingsraden zullen zij zich bij de situa
tie, waarin wij thans verkeren, kunnen vastnestelen en hun taak van af
braak vervullen.'307

De argumenten van de regering om de zaken te scheiden waren volgens 
Stapelkamp geen van alle steekhoudend en door de feiten achterhaald. De 
regering ging er van uit dat de uitgebreide en ingewikkelde wetgeving rond 
de PBO nog lang op zich zou laten wachten, maar de wet op de PBO was en
kele dagen eerder de Eerste Kamer reeds gepasseerd terwijl de openbare be
handeling van het wetsontwerp op de ondernemingsraden eerst was be
gonnen.
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De CHU-woordvoerders in de Tweede Kamer, Beernink en Kikkert, wa
ren eveneens voorstander van één wet. Kikkert was een van de onderteke
naars van de motie-Stapelkamp. Een ondernemingsraad kon, aldus Beer
nink, pas een nuttige functie vervullen als het bedrijfsleven er rijp voor 
was. Waar dit het geval was, zou spoedig een bedrijfschap worden opgericht 
dat dan tot instelling van ondernemingsraden kon overgaan. Zo ontstond 
een gesloten, op elkaar afgestemd geheel. Ook Beernink erkende het 
verschil in karakter tussen bedrijfsorganisatie en ondernemingsraad, maar 
dit was geen principieel maar gradueel verschil. 'Men zou kunnen zeggen 
(...) dat de bedrijfsorganisaties op het terrein van de rechtsorde van het 
maatschappelijk leven de officieren zijn en de ondernemingsraden de 
soldaten, elk met hun eigen taak. Zij verschillen in waarde, in betekenis, 
maar het zijn loten van eenzelfde stam, zij behoren bij elkander.'308

Korthals meende dat zowel een PBO zonder ondernemingsraden, als on
dernemingsraden zonder een PBO mogelijk waren. De ondernemingsraden 
mochten niet als een verlengstuk van de PBO worden gezien. Hij signa
leerde echter wel een bepaalde verwantschap tussen beide en hij achtte het 
gewenst om met de instelling van de ondernemingsraden te wachten totdat 
er schappen waren gecreëerd. De geforceerde instelling van de tot verdwij
nen gedoemde bedrijfscommissies keurde hij sterk af. Korthals pleitte dan 
ook vóór incorporatie.

De PvdA was sterk voorstander van een afzonderlijke regeling. Van den 
Born deelde de tegenstanders van de scheiding van de wetsontwerpen in 
twee categorieën in. De eerste groep bestond uit de liberale werkgevers die 
meenden dat in een bedrijfstak die nog niet rijp was voor bedrijfsorganisatie 
ook geen ondernemingsraden konden worden opgericht. Volgens Van den 
Born was de politiek van de liberale werkgevers er uitsluitend op gericht 
om de instelling van ondernemingsraden uit te stellen want er bestond 
volgens hem geen verband tussen de rijpheid voor bedrijfsorganisatie en de 
rijpheid van een onderneming in die bedrijfstak voor een ondernemings
raad. De tweede groep van tegenstanders waren zij die een onverbrekelijk 
verband zagen tussen bedrijfsorganisatie en ondernemingsraden. Van den 
Born twijfelde weliswaar niet aan de oprechtheid van mensen als Stapel
kamp en Beernink om zich in te zetten voor de medezeggenschap in de on
derneming, maar hij wees hun methode van de hand als zijnde 'niet de 
kortste weg, maar een weg van de lange baan, waarbij het jaren zal duren 
voordat het resultaat zal worden bereikt, dat bij uitvoering van hetgeen in 
deze wet is neergelegd, zal worden verkregen.'309 Gezien de mogelijkheid 
dat in een bedrijfstak nog geen bedrijfschap was ingesteld maar een onder
nemingsraad wel al verplicht werd gesteld, was de instelling van een nieuw 
toezichthoudend orgaan voor de PvdA dan ook volkomen aanvaardbaar. In 
het samenbrengen in één wetsontwerp schuilde bovendien het gevaar 'dat, 
waar vaststaat, dat de ondernemingsraden in hoofdzaak adviserende be
voegdheden zullen hebben, dit karakter zal worden uitgebreid tot de be
drijfsorganisatie'.310

ARP, CHU en VVD hadden zich dus voorstander, de PvdA tegenstander 
getoond van de motie-Stapelkamp. Van groot belang was nu de opstelling
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van de KVP-fractie. De parlementair redacteur van Trouw  schilderde de po
sitie van de KVP als volgt: 'De KVP heeft practisch gesproken de beslissing 
in handen. Er is geen twijfel aan, dat zij er in beginsel voor is beide ontwer
pen bijeen te voegen. Heel de materie van de PBO schijnt echter in de sfeer 
van partijpolitiek te zijn geraakt. De socialisten aanvaardden destijds, zoals 
men weet, de instelling van bedrijfschappen bij Algemene Maatregel van 
Bestuur, wat zij zelf niet wensten maar waar de Roomsen erg gebrand op 
waren. Nu ligt er een kwestie, die voor de PvdA een zeer aangelegen punt 
blijkt te zijn.., . De PvdA nam destijds zijn draf naar het KVP-standpunt niet 
zeer elegant: men zweeg in alle talen en stemde alleen naar de wens van de 
KVP. Onze katholieke kamerleden zijn naar hun aard wat zwieriger. 
Misschien gaat het draaien hun wat eleganter af. Of zullen ze voet bij stuk 
houden ... . Wij zijn benieuwd.'311

Woordvoerders voor de KVP in de Tweede Kamer waren F. van Thiel en 
Andriessen. Van Thiel, industrieel, was anderhalf jaar lid van de Tweede 
Kamer, en hield zijn maidenspeech. Hij signaleerde een aantal raakpunten 
tussen de ondernemingsraden en de PBO hetgeen voor incorporatie pleitte. 
Toch sloeg voor hem de schaal door naar een regeling bij afzonderlijke wet. 
De argumenten hiervoor ontleende hij aan een aantal uitspraken van 
F.J.H.M. van der Ven, hoogleraar economie aan de Katholieke Economische 
Hogeschool in Tilburg. Van der Ven maakte een scherp onderscheid tussen 
de publiekrechtelijke sfeer van de bedrijfsorganisatie en de privaatrechte
lijke sfeer van de onderneming.312 Hij verklaarde onder andere: 'Ik wil al
lerminst beweren, dat de momentane organisatievorm van de onderne
ming de meest ideale zou zijn, maar ik ben er wel van overtuigd, dat - in te
genstelling tot de organisatie van de bedrijfstak en van het bedrijfsleven in 
zijn geheel - die van de onderneming, op straffe van tot een onduldbare 
slavernij te geraken, op privaatrechtelijke basis behoort te berusten.'313 Van 
der Ven meende de incorporatie van de ondernemingsraden 'in een pu
bliekrechtelijke sfeer als een poging tot denaturatie ten stelligste (te) moeten 
afwijzen' en hij noemde het 'een gevolg van een merkwaardige onklaar
heid in de gedachten op dit punt, dat velen zich stellig hebben uitgesproken 
voor een opneming van een regeling der ondernemingsraden in de wet op 
de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie.'314 Ondanks het feit dat Van Thiel 
zich op deze uitspraken beriep, relativeerde hij de kwestie door het geen 
principieel vraagstuk te noemen. Hij verklaarde zich bovendien bereid om 
de nadere argumentatie van de voorstanders van één wet af te wachten al
vorens zijn definitieve standpunt te bepalen. Tenslotte opperde hij de mo
gelijkheid dat alsnog tot samenvoeging kon worden overgegaan als in de 
praktijk daartoe de noodzaak zou blijken.

Hoewel in zijn betoog in eerste termijn de relatie tussen PBO en onder
nemingsraden zijdelings ter sprake kwam (n.a.v. de instellingsbevoegdheid, 
waarover straks meer) sprak Andriessen, KVP-voorzitter en afkomstig uit 
de vakbeweging, pas in tweede termijn over de motie-Stapelkamp. Hij ver
klaarde de motie niet te ondersteunen hoewel hij in beginsel zeer veel voor 
de strekking van de motie voelde. Hij rechtvaardigde zijn besluit door er op 
te wijzen dat het wetsontwerp sinds de indiening van de motie op 28 sep
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tember 1949 op diverse punten was gewijzigd waardoor het ontwerp veel 
meer dan aanvankelijk was geënt op de PBO. Een tweede reden om niet 
voor de motie te stemmen was dat het wetsontwerp op de PBO al door beide 
Kamers was aanvaard, zodat er door aanneming van de motie opnieuw een 
of andere procedure moest worden ingelast.

Joekes somde nog eens een aantal argumenten op ten gunste van ge
scheiden wetgeving. In de eerste plaats het verschil in sfeer tussen de rege
ling van de ondernemingsraden ('een meer huishoudelijk karakter') en de 
regeling van de PBO waarin de bedrijfsorganen verordenende bevoegdhe
den kregen. Een winstpunt was dat door aparte regeling het onderwerp bij 
de behandeling in de Staten-Generaal beter tot zijn recht kon komen en de 
voorlichting effectiever zou zijn. Bovendien werd de samenhang tussen OR 
en PBO niet ontkend en kwam deze in diverse bepalingen ook tot uitdruk
king. Een bijkomend voordeel noemde Joekes dat de grondwettelijke gewe
tensbezwaren die ARP en CHU tegen het PBO-wetsontwerp hadden, nu 
geen belemmering hoefden te vormen om volmondig vóór te stemmen.315

Stapelkamp en Beernink, totaal niet overtuigd, lieten zich deze laatste 
opmerking niet welgevallen. Beernink pareerde gevat door te stellen dat hij 
dan nog wel een ander lichtpunt kon ontdekken. Indien de Kamer de mo- 
tie-Stapelkamp aannam kon de regering deze aangelegenheid aangrijpen 
om alsnog de gewraakte bepaling in de wet op de PBO weg te laten. Aan de 
consciëntiebezwaren van een gedeelte van de Kamer was dan tegemoetge
komen waardoor zij 'con amore’ hun stem kon geven aan het nieuwe 
wetsontwerp waarin PBO én OR geregeld waren.

'G eheim  concilie'

Het was duidelijk dat de motie-Stapelkamp niet zou worden aangenomen. 
ARP, CHU en VVD stemden voor, de PvdA stemde zeker tegen en 
Andriessen had gewezen op de aangebrachte wijzigingen en had verklaard 
op praktische gronden tegen te zullen stemmen. Nog voordat de motie in 
stemming kwam vond er bovendien nog een 'geheim concilie' plaats dat 
van belang was voor het verdere verloop van het debat. Artikel 2 van het 
wetsontwerp regelde de instellingsbevoegdheid. De Kroon was bevoegd om 
het tijdstip te bepalen waarop in een bepaald deel van het bedrijfsleven de 
instelling van een ondernemingsraad verplicht werd. De minister van 
Sociale Zaken kon, in overleg met de andere betrokken minister, van deze 
verplichting ontheffing verlenen. In beide gevallen moest eerst de SER ge
hoord worden. Het ontwerp-Drees week hiermee principieel af van het 
voorontwerp van de commissie-Van Rhijn. Daar was de instellings- en 
ontheffingsbevoegdheid in handen van het bedrijfschap gelegd en konden 
de ministers, gehoord de SER, aan de verordeningen van het bedrijfschap al 
dan niet goedkeuring verlenen. Ondanks protesten in het voorlopig verslag 
en de commissie van voorbereiding, wilde Joekes niet wijken met als ar
gument dat de overheid als hoedster van het algemeen belang diende op te 
treden. Bovendien konden de Staten-Generaal op deze wijze de zaken beter 
in het oog houden en eventueel de betrokken minister ter verantwoording
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roepen. De afwijzende houding van Joekes had een stroom amendementen 
tot gevolg die er alle op waren gericht de invloed van het georganiseerde 
bedrijfsleven op dit punt te vergroten. De amendementen-Stapelkamp be
oogden in die delen van het bedrijfsleven waar een (hoofd) bedrijfschap was 
ingesteld dit te belasten met de bevoegdheid om ondernemingsraden ver
plichtend voor te schrijven. De amendementen van Andriessen hadden tot 
strekking om de instellingsbevoegdheid in handen te leggen van de SER en 
de bedrijfscommissie. Andriessen vond het argument van het algemeen be
lang niet steekhoudend: 'Kan het algemeen welzijn, voor zover hierbij be
trokken, ook niet perfect worden behartigd primair door het georganiseerde 
bedrijfsleven en meer secundair door de centrale Overheid? Ik meen deze 
vraag bevestigend te moeten beantwoorden.'316 Van den Born keurde het 
voorstel van Andriessen af. 'Immers, wanneer de beslissing aan de SER 
wordt overgelaten, betekent dit, dat niet in beginsel wordt vastgesteld, dat 
overal ondernemingsraden dienen te worden vastgesteld.’317 In tegenstel
ling tot Stapelkamp en Andriessen stelde hij niet zo'n groot vertrouwen in 
het eigen initiatief van het bedrijfsleven.

Aan het begin van de derde dag van het debat, waarop de stemming over 
de motie-Stapelkamp, de bespreking van de diverse amendementen en de 
artikelsgewijze behandeling van het wetsontwerp op het programma ston
den, deelde kamervoorzitter Kortenhorst mee dat minister Joekes en de 
commissie van voorbereiding voor nadere beraadslagingen in afzondering 
waren gegaan. De overige kamerleden die tijdens dit 'geheim concilie', 
zoals Het Parool het uitdrukte, alvast de Wederopbouwwet van minister In 
't Veld bespraken werden na afloop door middel van een korte nota van 
wijzigingen (zonder toelichting) van het resultaat op de hoogte gebracht.318

Overeenkomstig de wens van de KVP ging de instellingsbevoegdheid 
van de Kroon over naar de SER. De SER bepaalde eveneens wie voor ont
heffing van de verplichting in aanmerking kwam. Hiervoor was nog wel de 
goedkeuring van de Kroon vereist. De SER besliste na de desbetreffende 
(hoofd)bedrijfschappen (c.q. de naar het oordeel van de SER representatieve 
werkgevers- en werknemersorganisaties) te hebben gehoord. Ook voor de 
ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers gold nu dat de 
SER, in plaats van de minister, kon beslissen (dit in overeenstemming met 
de bedrijfscommissie) dat een ondernemingsraad verplicht moest worden 
ingesteld.

De minister kwam ook de PvdA tegemoet. Overeenkomstig een amen
dement van Van den Born werd in de wet een termijn gesteld van drie jaar 
waarbinnen de ondernemingsraden ingesteld dienden te zijn.319 Het leed 
van de PvdA werd hiermee enigszins verzacht. Door deze wijzigingen was 
de band tussen PBO en OR nogmaals strakker aangehaald. De motie- 
Stapelkamp maakte geen kans en werd met 50 stemmen tegen en 19 stem
men voor verworpen.320 De artikelsgewijze behandeling van het wetsont
werp was een formaliteit doordat alle amendementen werden ingetrokken. 
Stapelkamp meende in een nadere verklaring nog wel te moeten stellen dat 
naar zijn mening niet ver genoeg was gegaan. Hij vond dat de SER te veel 
bevoegdheden had gekregen, bevoegdheden die hij liever aan het (hoofd)-
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bedrijfschap toegekend had gezien. De ontevredenheid in protestants-chris- 
telijke kring met het bereikte resultaat was ook te beluisteren bij het dagblad 
T rouw . 'Dit toekennen van bevoegdheden aan de raad is weer een com
promis. In het ontwerp waren meer bevoegdheden toegekend aan de Mi
nister. Daar had de PvdA wel vrede mee. De heer Stapelkamp had gaarne 
meer bevoegdheden toegekend gezien aan de bedrijfschappen; de heer 
Andriessen dacht aan een samenspel tussen bedrijfscommissies en de SER. 
Tenslotte is men blijkbaar het eens geworden over de SER. (...) De Sociaal 
Economische Raad is meer een top-orgaan vóór dan een top-orgaan van het 
bedrijfsleven. Deze krijgt te veel invloed. (...) De PvdA heeft voldoende aan 
de SER plus de productschappen voor het bedrijfsleven in het algemeen, de 
ondernemingsraden voor de afzonderlijke ondernemingen. Aan de 
bedrijfschappen heeft men niet zo grote behoefte. Die bedrijfschappen zijn 
voor de heer Stapelkamp juist van zeer groot belang voor het georganiseerd 
overleg tussen werkgevers en arbeiders. De PvdA is nimmer erg gebrand 
geweest op deze horizontale organisatie. De KVP heeft haar blijkbaar dit 
offer moeten brengen. Want de KVP stemde ook in haar geheel tegen de 
motie-Stapelkamp.'321

'O ndernem ingsraad heeft niets te beslissen'

De strekking van het wetsontwerp was, aldus Joekes, om de ondernemings
raden weliswaar invloed toe te kennen op de gang van zaken in de onder
neming maar geen uiteindelijke zeggenschap. 'Voor dit laatste heeft het 
ontwerp een te algemene werking. Wellicht zou het in enkele bedrijfstak
ken mogelijk zijn, doch zeker niet voor het gehele bedrijfsleven. Het zou 
onverstandig zijn nu reeds op de thans plaats hebbende verheugende ont
wikkeling te dezer zake vooruit te lopen. Indien eenmaal bedrijfschappen 
zijn ingesteld, zal deze materie weer nader kunnen worden herzien', 
meende Joekes.322 De regering was met de toekenning van bevoegdheden 
aan de ondernemingsraad zeer zuinig geweest. Terecht kon Korthals (VVD) 
concluderen dat het wetsontwerp geen revolutionaire kracht had. Deson
danks had hij moeite met een van de zes toegekende bevoegdheden. Het 
betrof de bevoegdheid van de ondernemingsraad tot 'het adviseren en het 
doen van voorstellen omtrent maatregelen, die tot verbetering van de tech
nische en economische gang van zaken in de onderneming kunnen bij
dragen’.323 In deze economische bevoegdheid, zoals men de bepaling vrij 
eufemistisch pleegde aan te duiden, zag Korthals een bron van moeilijkhe
den, met name in die bedrijfstakken waar nog geen ervaring was opgedaan 
met de ondernemingsraad. Hij stelde voor deze bepaling te schrappen. Hij 
kon dan als voorbeeld dienen van wat de SER op grond van artikel 4 lid 4 
aan andere bevoegdheden kon toekennen. Op die manier werd volgens 
hem het groeiproces niet geforceerd.

Van Thiel, de werkgever van KVP-huize, was op dit punt wat positiever 
gestemd. Hij zag in de omschreven bevoegdheden geen aantasting van de 
zelfstandige ondernemersfunctie en wilde de praktijk afwachten. Van den 
Born liet weten dat de PvdA, in navolging van het NVV, verder had willen
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gaan. Zij wensten medebeslissingsrecht over besluiten die de structuur van 
een onderneming wijzigden. Deze wens was reeds in het voorlopig verslag 
geuit, maar door de minister zonder nadere toelichting afgewezen. Van den 
Born vroeg een nadere motivering van de minister om vervolgens te be
rusten. Van het 'moreel recht' (H. Peschar in Paraat) van de arbeiders om 
over ingrijpende beslissingen als inkrimping, sluiting of verplaatsing van 
een onderneming te worden gehoord, werd dus geen hard punt gemaakt.324 
Met Beernink pleitte Van den Born nog wel voor een verdergaande redactie 
inzake de interne arbeidsvoorwaarden. Van den Born wilde de onderne
mingsraad in plaats van de mogelijkheden tot overleg, een beslissende be
voegdheid toekennen bij de vaststelling van vakantietijden, werkroosters, 
ploegendiensten en schafttijden. Volgens Van den Born gold het voorbe
houd van de erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer 
slechts bij economische zeggenschap maar speelde dit niet bij de interne ar
beidsvoorwaarden.

Toen Joekes hierop verklaarde dat een dergelijke wijziging niet binnen 
het kader van het wetsontwerp paste en dat ook hier de uiteindelijke beslis
singsmacht bij de ondernemer diende te berusten, sprak Van den Born zijn 
teleurstelling uit maar liet hij verdere stappen achterwege.

CPN-fractievoorzitter Wagenaar was zwaar teleurgesteld: 'Iedere arbeider 
zal bij lezing van artikel 4, handelende over de bevoegdheden van de on
dernemingsraad, tot de conclusie komen, dat er niets anders in staat - en het 
staat er vol van - dan mogelijkheden om te "overleggen", te "behandelen", 
"toezicht" te houden, te "adviseren"; omtrent datgene, wat de arbeiders te 
beslissen hebben, geeft het artikel niets. Zij hebben ook niets te beslissen.'325

Het NVV maakte zich volgens Wagenaar ten onrechte blij toen het in 
zijn adres van 4 september 1948 stelde: 'Wij juichen het toe, dat het ontwerp 
in het tweede lid, sub f en het vijfde lid, sub b, van artikel 4, de taak van de 
ondernemingsraad principieel en zéér duidelijk ook uitstrekt over het eco
nomische gebied.'326 Wagenaar meende dat de bevoegdheid om advies te 
geven en voorstellen te doen ter verbetering van de technische en econo
mische gang van zaken (lid 2, sub f) gericht was op produktievergroting, 
vergroting van de winsten en dus grotere uitbuiting van de arbeiders. De 
verplichting van de ondernemer om periodiek mededelingen te doen over 
de economische gang van zaken (lid 5, sub b) was eveneens van nul en ge
nerlei waarde.327 De ondernemer kon immers vertellen wat hij wilde en de 
OR had toch geen bevoegdheid om in te grijpen. Volgens Wagenaar was er 
van medezeggenschap, door hem uitgelegd als beslissende bevoegdheid, 
geen sprake en zeker niet op economisch gebied.

Joekes was niet verbaasd over de kritiek van Wagenaar: 'Blijkbaar ver
keert de geachte afgevaardigde met zijn gevoelens en denken in de voor een 
groot deel gelukkig achter ons liggende periode, waarin men meende alleen 
langs de weg van strijd tussen arbeidersorganisaties en werkgevers tot een 
goed resultaat te kunnen komen, zodat het hem ontgaat, dat de algemene 
grondslag van samenwerking ook in dit wetsontwerp, uit een algemeen 
oogpunt bezien, moet geacht worden te staan op een hoger peil dan dat, 
hetwelk zeker in het maatschappelijk leven nodig is geweest en nu en dan
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wellicht nodig zal zijn, het peil, waarop men zich niet anders tegenover el
kaar kan stellen dan als strijdende partijen.'328

'O ndernem ingsraad  van ja-en-am en-knikkers'

Over de wijze van kandidaatstelling en verkiezing van de leden van de on
dernemingsraad dachten de werkgevers en werknemers verschillend. De 
werknemersorganisaties wensten in de ondernemingsraden een stevige 
vinger in de pap en claimden het alleenrecht om kandidaten voor de on
dernemingsraden te stellen. De werkgevers vreesden hiervan een te grote 
invloed van de vakbeweging binnen de onderneming en stelden dat slechts 
door vrije verkiezingen een representatieve ondernemingsraad werd be
reikt. In het rapport van de commissie-Van Rhijn was tussen beide opvat
tingen een compromis gevonden dat ook in het wetsontwerp-Drees was 
overgenomen. Het compromis bestond hierin dat de leden van de OR (met 
uitzondering van de voorzitter) werden gekozen aan de hand van kandida
tenlijsten opgesteld door de door de bedrijfscommissie aangewezen werk
nemersorganisaties. Mocht evenwel de samenstelling van het personeel 
daartoe aanleiding geven (dus in geval van een belangrijk percentage onge
organiseerden) dan was het aan de bedrijfscommissie te bepalen in hoeverre 
eveneens kandidatenlijsten konden worden ingediend door een nader vast 
te stellen aantal ongeorganiseerde werknemers.

Kikkert (CHU) vond het compromis zeer slecht geslaagd. Als hoofdbe
stuurder van de Nederlandsche Christelijke Landarbeiders Bond stelde hij 
zich achter het werknemersstandpunt. Hij had liever gezien dat het recht 
tot kandidaatstelling was voorbehouden aan de werknemersorganisaties en 
verbond daaraan de conclusie dat waar voldoende georganiseerden ontbra
ken een OR achterwege kon blijven.

Oud-vakbondsman Stapelkamp was het met Kikkert eens, maar erkende 
tevens dat voor een wijziging in die zin onvoldoende politiek draagvlak be
stond, zeker nadat Joekes al eerder met een onaanvaardbaar had gedreigd: 
'Hoewel ik persoonlijk van mening ben, dat ook de ondernemingsraden 
gedragen moeten worden door de organisaties en hier dus geen plaats is 
voor ongeorganiseerden, realiseer ik mij, dat de meerderheid der Kamer 
vermoedelijk zover niet wil gaan, gelijk ook de meerderheid der commis- 
sie-Van Rhijn zover niet wilde gaan. Ik heb ook de reactie van de Minister 
gelezen met betrekking tot dit vraagstuk. Waar ik meen, dat wij thans moe
ten komen tot een wettelijke regeling, zal ik mij niet onder alle omstandig
heden verzetten tegen enige maatregel, waarbij de ongeorganiseerde arbei
ders betrokken zijn bij de samenstelling van de ondernemingsraad. Ik doe 
dit niet con amore.’329

Van den Born, voormalig voorzitter van de Algemene Nederlandse Me
taalbewerkers Bond, maande tot grote voorzichtigheid bij de toelating van 
ongeorganiseerden tot de OR, maar ook hij schrok terug voor de dreiging 
van Joekes. Hij verklaarde op dit punt geen amendement in te dienen, 
maar de praktijk te willen afwachten. 'Liever ware ons geweest, het stand
punt, dat uitsluitend door de vakbeweging candidaten gesteld kunnen wor-
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den voor de ondernemingsraden en dat geen ondernemingsraden zullen 
worden ingesteld voor die ondernemingen, die daarvoor niet rijp of waarbij 
de vakbeweging nog te zwak wordt geacht.'330 Deze opmerking was enigzins 
verwonderlijk gezien zijn pleidooi voor een sanctie op het niet nakomen 
van de instellingsverplichting en zijn verwijt aan het adres van Stapel
kamp dat deze de ontwikkeling van de OR op de lange baan schoof als 
moest worden gewacht op de rijpheid van de bedrijfstak en de oprichting 
van bedrijfschappen.

Van Thiel vond het standpunt van de CHU-, ARP- en PvdA-woordvoer- 
ders om desnoods maar geen OR in te stellen, te ver gaan. Zo ging immers 
het grote goed van het overleg tussen leiding en uitvoerende arbeid verlo
ren. Hij kon zich vinden in het compromis en wilde zo weinig mogelijk 
aan het desbetreffende artikel veranderen. Korthals verklaarde zich princi
pieel voorstander van vrije verkiezingen, zoals ook door de werkgevers be
pleit. Nu echter een compromis op tafel lag, wilde hij van de minister de 
verzekering dat het betreffende artikel ruim zou worden geïnterpreteerd. 
Het mocht niet zo zijn dat de ongeorganiseerden alleen dan aan bod kwa
men wanneer de georganiseerden geen OR konden samenstellen. Een mo
nopoliepositie van de vakbonden moest worden voorkomen.

Joekes gaf Korthals inderdaad de verzekering dat ook waar de vakorgani
saties onvoldoende vertegenwoordigd waren, een OR behoorde te worden 
ingesteld. 'Bovendien is er een aantal schakeringen denkbaar in die zin, dat 
wel een deel van de arbeiders is georganiseerd en een ander deel niet. Dan 
zal het ter beoordeling van de bedrijfscommissie zijn te bepalen in hoeverre 
candidatenlijsten kunnen worden ingediend door een dan tevens vast te 
stellen aantal werknemers.’331 Van den Borns interruptie op het betoog van 
Joekes, verried de achtergrond van zijn bedenkingen tegen de ongeorgani
seerden, Afhankelijk van de communistische invloeden in zo’n OR, aldus 
Van den Born, zouden de werknemersorganisaties zich van geval tot geval 
beraden of zij hieraan hun medewerking wensten te verlenen. Toen Joekes 
hierop verklaarde dat de werknemersorganisaties niet verplicht waren tot 
medewerking, haalde hij zich de woede van de communist Wagenaar op de 
hals. 'Wat heeft hetgeen u staat te beweren dan voor zin? Maakt u eens 
duidelijk dat de niet erkende representatieve organisaties een kans zullen 
maken!'332 Wagenaar zag in de opmerking van Joekes een bevestiging van 
zijn conclusie dat de OR tot een op dictatoriale wijze samengesteld college 
was gedegradeerd. De theorie, alsof het werkelijk mogelijk zou zijn dat 
EVC-ers of niet-georganiseerden een plaats konden krijgen in de OR ging 
niet op. De bedrijfscommissies waren namelijk paritair samengesteld uit 
werkgevers- en uit (erkende) organisaties afkomstige werknemersafgevaar- 
digden die slechts 'hun welgevallige elementen' zouden voordragen als 
kandidaten.333 Daarnaast bevatte het wetsontwerp verschillende veilig
heidskleppen om al te strijdbare arbeiders te weren. 'Mocht het nu gebeu
ren, dat er toch een strijdbare arbeider candidaat zou zijn, dan geeft lid 6 van 
artikel 9 de mogelijkheid om dit te wijzigen. Lid 6 bepaalt: "De bedrijfs
commissie kan op verzoek van het hoofd of de bestuurder der onderne
ming bepalen, dat één of meer der voorgestelde candidaten door andere
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moeten worden vervangen." Toelichting overbodig, vindt u niet, Mijnheer 
de Voorzitter? Veronderstel echter, dat er toch één bij is, die niet is opge
merkt, of er ontwikkelt zich iemand van die leden van de ondernemings
raad tot één, die voor de belangen van de arbeiders opkomt, ook dan wordt 
de mogelijkheid geopend er een einde aan te maken, want artikel 12, lid 1, 
bepaalt: "Door het hoofd of de bestuurder der onderneming, alsmede door 
de ondernemingsraad kunnen gekozen leden van die Raad bij de bedrijfs
commissie met opgave van redenen voor schorsing of ontslag worden 
voorgedragen". Alles is dus gedaan om een ondernemingsraad van ja-en- 
amen-knikkers samen te stellen. Toch is men niet geheel gerust, want de 
voorzitter van de ondernemingsraad - dat is een belangrijke functie - wordt 
niet gekozen, maar benoemd.'334

W agenaar hekelt De B ruijns 'oorlogsverleden'

Wagenaars aanval op het ondemocratische karakter van het wetsontwerp 
leidde tot een flinke aanvaring met KVP-voorzitter Andriessen. Aanleiding 
was de opmerking van Wagenaar: 'Daar, waar er van gesproken wordt, dat 
de arbeiders vertegenwoordigd zijn in de Sociaal Economische Raad en in 
de bedrijfscommissies, daar waar dus wordt gesproken van werknemers, 
zijn dit bestuurders van de Uniebonden (NVV, KAB en CNV, P v G ). Zijn 
dit nu werkelijk arbeiders? Kunnen zij doorgaan voor werkelijke en waar
achtige vertegenwoordigers der arbeiders? Neen, dat kunnen zij niet. Over 
hun arbeidsvijandig optreden vóór de oorlog, over hun samenwerking met 
de fascisten tijdens de bezetting en hun samenwerking met de bezittende 
klasse nu, zowel met Truman als met Stikker, wil ik thans niet spreken. 
Hierover zou zeer veel te zeggen zijn. Bij de behandeling van de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie is er reeds op gewezen, wat de vertegenwoor
digers der arbeiders in het NVV, zoals b.v. een figuur als Vermeulen, tij
dens de bezetting deed, en hij was niet de enigste in het NVV. Niet alleen is 
dit met NVV bestuurders het geval, de voorzitter van de KAB gaat even
min vrij uit.'335 Hierop interrumpeerde Andriessen. Hij vroeg Wagenaar of 
De Bruijn dan tijdens de oorlog 'niet goed' was geweest, waarop Wagenaar 
reageerde: 'Voor de Nazi's wel, maar voor de arbeiders niet. Hij is naar 
Duitsland gegaan om daar de methodes van het Hitler-regiem te bestude
ren.'336 Andriessen stelde, terecht, dat dit geen antwoord was op zijn vraag 
en eiste bewijzen voor de beschuldigingen. De zaak leek hiermee afgedaan, 
maar een dag later, bij de artikelgewijze behandeling van het wetsontwerp, 
kwam Wagenaar weer op de kwestie terug. Als 'bewijsmateriaal' overhan
digde hij een tweetal foto's waarop De Bruijn, tezamen met elf andere vak
bondsbestuurders, waaronder Vermeulen (NVV) en Stapelkamp (CNV), 
was afgebeeld tijdens een studiereis door Duitsland in november 1940. 
Daarnaast verwees hij naar het boek D e KAB in oorlogstijd van Pater 
Stokman waarin ook melding werd gemaakt van deze reis.337 Andriessen 
zag hierin nog steeds geen bewijs dat De Bruijn met de Duitsers zou hebben 
gecollaboreerd of dat hij de nazi's de helpende hand had geboden. Hij 
daagde Wagenaar dan ook uit om via gerechtelijke weg De Bruijn aan te
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klagen. Aangezien Wagenaar zijn insinuaties niet hard kon maken was de 
zaak hiermee afgedaan. Overigens was het, zoals de Volkskrant opmerkte, 
merkwaardig dat alleen Andriessen op de uitval van Wagenaar reageerde 
en dat Stapelkamp, noch een aan het NVV verwant kamerlid zich in deze 
kwestie had gemengd.338

De artikelgewijze behandeling van het wetsontwerp leverde na de be
raadslagingen achter gesloten deuren, geen moeilijkheden op. Binnen een 
half uur waren de artikelen er door gehamerd.

Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. CPN 
en SGP (zonder motivering) verzochten aantekening tegen te hebben ge
stemd. 'Waarlijk een disharmoniërend gezelschap, die stemmig-stijve, 
vrome mijnheer Van Dis met het rumoerigst troepje ter linkerzijde. Een 
eenheid van tegendelen', zo merkte Het Parool op.339

'Het vreem de eendje in de publiekrechtelijke bijt'

Een middagvergadering was voldoende om het wetsontwerp door de Eerste 
Kamer te loodsen. Met uitzondering van de communistische fractie, be
stond er algemene instemming met het wetsontwerp. De waardering voor 
het ontwerp werd echter voor een tweetal sprekers, Schipper (ARP) en De 
Bruijn (KVP), grotendeels overschaduwd door de scheiding van onderne
mingsraden en PBO. Schipper bleek hierbij het meest teleurgesteld. De ge
hele gang van zaken was volgens Schipper een wonderlijke geschiedenis 
waarbij de opstelling van de katholieken hem het meest verbaasde. 
Enerzijds constateerde hij dat de Katholieke Arbeidersbeweging een warm 
voorstander was van incorporatie. Anderzijds had hij tot zijn leedwezen 
gemerkt dat de Tweede Kamerleden van de KVP, waaronder zich toch ook 
KAB-voormannen bevonden, de pogingen van CHU en ARP om terug te 
keren op het goede pad niet hadden gesteund. De KAB zocht de oorzaak van 
de aparte behandeling van OR en PBO in partij-politieke belangen. Zo 
schreef H erstel, het weekblad van de KAB: 'De Regering heeft, naar kan 
worden aangenomen om politieke redenen, anders beslist; de KVP, de Wet 
op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de PvdA, de Wet op de onder
nemingsraden! Men kan dat "kleine politiek" noemen, maar er is in ons 
land mede te rekenen, zolang de PvdA de op één na grootste partij is.'340 
Schipper, die H erstel in de Kamer citeerde wilde de term 'kleine politiek' 
niet gebruiken. 'Ik geloof niet, dat ik mij zo moet uitdrukken in deze 
Kamer.341 Wel was hij er van overtuigd dat de KVP- en PvdA-ministers 
principieel verschillende standpunten innamen over de vraag of incorpora
tie gewenst was. Het verwonderde hem dan ook dat de in het voorlopig 
verslag door de PvdA gebrachte hulde aan Drees, die destijds het initiatief 
tot de aparte indiening van het wetsontwerp had genomen, in de memorie 
van antwoord werd aanvaard en onderschreven. 'Onder die Memorie van 
Antwoord staan ook de namen van Minister Van den Brink en zijn staats
secretaris. Kunt u begrijpen, Mijnheer de Voorzitter, dat mijn fractie dit een 
wonderlijke geschiedenis vindt?'342 De organische band tussen PBO en OR
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was nu doorgesneden. De aangebrachte dwarsverbindingen konden dit niet 
herstellen, aldus Schipper.

Direct na Schipper sprak De Bruijn namens de KVP. Hij was een van de 
KAB-voormannen waar Schipper op doelde. Wellicht geprikkeld door de 
woorden van Schipper verklaarde De Bruijn dat hij zich niet kon aanslui
ten bij de in de memorie van antwoord gebrachte hulde aan Drees. Zijn kri
tiek op de scheiding van de wetsontwerpen was fel. Praktische en funda
mentele overwegingen spraken voor incorporatie. 'Bedrijfschap en onder
neming behoren organisch bij elkaar, zijn niet van elkaar los te maken, zij 
verhouden zich als het ware als ziel en lichaam van het bedrijfsleven’, 
meende De Bruijn.343 De regering had geen echte zakelijke argumenten 
aangedragen. Wat waren dan wel die reacties op het rapport van de com- 
missie-Van Rhijn die kennelijk zo zwaar hadden gewogen? Een werkelijke 
verrassing bleef echter uit, want ook De Bruijn eindigde met te verklaren 
dat zijn aanvankelijke bezwaren tegen een apart wetsontwerp door de wij
ziging tijdens de behandeling in de Tweede Kamer grotendeels waren on
dervangen en daarom zou hij voor het wetsvoorstel stemmen.

Minister Joekes verklaarde dat het opportunistische argument, dat de 
Wet op de Ondernemingsraden eerder zou worden behandeld, de doorslag 
had gegeven. Een tweede overweging was geweest dat het van aanvang af 
de bedoeling was om in alle ondernemingen op de kortst mogelijke termijn 
over te gaan tot instelling van een OR terwijl de uitvoering van de PBO een 
geleidelijker proces was. 'Daarbij heeft, voor zover mij bekend, een door 
sommige leden (...) veronderstelde politieke overweging geen rol gespeeld, 
de overweging nl. dat het aanbeveling zou verdienen, dat één Minister, de 
Minister van Economische Zaken, het éne wetsontwerp zou verdedigen en 
een andere Minister, de Minister van Sociale Zaken het andere wetsont
werp. Een dergelijke politieke verdeling heeft, voor zover mij bekend, geen 
rol gespeeld.'344 De reacties op het rapport-Van Rhijn waren wel van in
vloed geweest op de splitsing. Joekes noemde het rapport van het NVV en 
een artikel van professor Van den Bergh in Sociaal Maandblad waarin werd 
gewezen op het essentiële verschil in karakter tussen de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie en de Wet op de Ondernemingsraden.345

Opmerkelijk was het optreden van De Bruijns partijgenoot L.F.H. 
Regout. Deze stelde zich namelijk onomwonden achter het standpunt van 
de regering. Men mag 'de Regering (...) misschien nog wel dankbaar zijn 
voor haar vasthoudendheid tegenover de motie-Stapelkamp. Ik denk niet, 
dat alle leden van mijn fractie dit zo zouden zeggen; ik vrees althans dat de 
heer De Bruijn het niet op deze wijze zou hebben gezegd. Misschien zal hij 
mij echter toegeven, dat in elk geval als een goede zijde van de thans gebo
ren oplossing dit is te noemen, dat de Regering - gewild of ongewild - heeft 
voorkomen, dat het vreemde eendje in de publiekrechtelijke bijt, zijnde het 
befaamde derde hoofdstuk, van het voorontwerp-Van der Ven, handelende 
over de ondernemingsraden, voor een volwaardig lid van de publiekrechte
lijke familie zou worden aangezien.'346 Regout benadrukte in navolging 
van de regering het verschil in samenstelling, karakter en sfeer van PBO en 
OR. 'Het fundamentale verschil tussen beide zie ik hierin gelegen, dat de



De Wet op de ondernemingsraden

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de publiekrechtelijke sfeer ligt, en 
haar organen hebben dienovereenkomstig een publiekrechtelijke taak; de 
ondernemingsraden liggen echter in de privaatrechtelijke sfeer en zij beho
ren naar mijn oordeel daarin te blijven, zolang men de ondernemingen zelf 
in de privaatrechtelijke sfeer wil houden.'347

Regout en zijn partijgenoot Van Thiel in de Tweede Kamer legden dus 
sterk de nadruk op het privaatrechtelijke karakter van de OR. Zij vreesden 
dat de PBO-organen, i.c. de bedrijfschappen met verordenende bevoegdhe
den, een te grote invloed kregen op de ondernemingsraden indien de band 
tussen PBO en OR te strak werd aangehaald. Het principe 'baas in eigen on
derneming' werd beter gewaarborgd door een afzonderlijke regeling dan 
door incorporatie.

Opmerkelijk was ook het betoog van Vixseboxse (CHU) en wel in die zin 
dat hij een afwijkend standpunt innam van zijn partijgenoot Kikkert in de 
Tweede Kamer. Minder opmerkelijk wellicht als we, naast de CHU-traditie 
van een geringe interne fractie- of partijdiscipline, de verschillende achter
gronden in ogenschouw nemen; Vixseboxse, ex-directeur van een textielfa
briek en Kikkert vakbondsbestuurder. Kikkert had zich achter de motie- 
Stapelkamp geschaard en in navolging van het CNV gepleit voor het al
leenrecht voor de werknemersorganisaties om de leden van de OR aan te 
wijzen. Hij had daarbij de stelling geponeerd dat daar waar voldoende geor- 
ganiseerden ontbraken, geen OR moest worden ingesteld. Vixseboxse prefe
reerde eveneens een wet op de PBO die het gehele bedrijfsleven omvatte, 
dus inclusief de ondernemingen, maar dan wel met een regeling voor de 
ondernemingsraden die volledig rekening hield met de gegeven omstan
digheid dat een groot deel van de werknemers niet georganiseerd was, dan 
wel georganiseerd in niet erkende organisaties. Indien men nu zou voor
schrijven, dat de ondernemingsraden uitsluitend uit vertegenwoordigers 
van de erkende organisaties mochten worden samengesteld, zou dit tot on
rust en wrevel kunnen leiden aangezien een deel van het personeel zich 
niet vertegenwoordigd zou voelen. Deze kwestie was voor Vixseboxse ken
nelijk zo belangrijk dat hij er de volgende conclusie aan verbond: 'Indien 
men zou menen, dat een algemene wet, die ook de ondernemingsraden 
omvat, het middel zou zijn om die ondernemingsraden te zien als organen 
der erkende vakorganisaties - en ik meen, dat deze opvatting in de kringen 
van deze organisaties wel wordt vernomen - dan heb ik onder de gegeven 
verhoudingen liever een aparte regeling, zoals de Regering voorstelt, dan 
een opneming in de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, omdat 
deze aparte regeling dan een grotere garantie voor een juiste aansluiting op 
hetgeen uit de maatschappij zelf is voortgekomen, biedt dan de opneming 
in de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.'348

Regout was eveneens fel tegenstander van uitsluiting van niet-georgani- 
seerden. Hij constateerde zelfs dat objectief genomen het artikel inzake de 
kandidaatstelling op gespannen voet stond met de beginselen van de vrije 
organisatie en persoonlijke vrijheid. Hij kwam door deze opmerking aardig 
dicht in de buurt van Wagenaar (CPN) toen die in de Tweede Kamer be
weerde dat het wetsontwerp strijdig was met het internationale arbeidsver-
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drag betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en be
scherming van het vakverenigingsrecht, hetgeen door Joekes stellig was 
ontkend.

A. Kievit (PvdA) noemde het artikel waarin de taakstelling en bevoegd
heden waren neergelegd het belangrijkste artikel van het wetsontwerp. Hij 
achtte een vrij grote zelfstandigheid van de ondernemer onvermijdelijk. 
Maar hij voegde hier onmiddellijk aan toe, dat dit niet een onbeperkte be
schikkingsmacht over de produktiemiddelen inhield. Beperking van die be
schikkingsmacht was noodzakelijk om tot een planmatige leiding van het 
economisch leven te komen, zodat een heftige crisis met massale werkloos
heid zoals in de jaren dertig kon worden voorkomen. De OR had echter 
geen taak t.a.v. de beperking van de beschikkingsmacht aangezien hij het 
overzicht over het gehele economische leven miste. Voor de bedrijfsorga
nen van de PBO en in het bijzonder voor de produktschappen zag hij daar
entegen wel een belangrijke rol weggelegd bij de planmatige economische 
sturing. Ondernemingsraden en organen van de PBO verschilden van ka
rakter. Ondernemingsraden waren in hoofdzaak organen van overleg. De 
bedrijfsorganen met hun verordenende bevoegdheid hadden een publiek
rechtelijk karakter. Dit verschil in karakter was het principiële bezwaar van 
de PvdA tegen invoeging van het wetsontwerp op de OR in de PBO. 'Wij 
kunnen dan ook niet inzien, hoe het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, 
na eerst vastgesteld te hebben, dat de ondernemingsraden geen publiekrech
telijk karakter mogen hebben, daarna tot de conclusie komt, dat indien de 
wettelijke verplichting niettemin van kracht zou blijven, in dat geval in
schakeling van de regeling van de ondernemingsraden in de wet op de be
drijfsorganisatie gewenst zou zijn, tenzij de bedoeling van het Centraal 
Sociaal Werkgeversverbond zou zijn de wettelijke verplichting door de op
neming in de wet op de bedrijfsorganisatie te verzwakken.'349

Kievit meende, evenals zijn collega Van den Born in de Tweede Kamer, 
dat de bereidheid tot samenwerking bij de werkgevers minder werd. Nu het 
parlement zich had uitgesproken vóór ondernemingsraden mocht niet 
worden getolereerd dat bepaalde werkgevers zich aan de verplichte instel
ling onttrokken. 'Onwillige honden worden meestal door een harde dres
suur beter getemd dan door zachte dwang', aldus Kievit.350 De vraag of door 
het ontbreken van een sanctie de gehele wet niet achterwege had kunnen 
blijven, hield ook Regout bezig. Hij gaf toe dat enerzijds open deuren wer
den ingetrapt en anderzijds de onwillige werkgevers toch niet werden ge
dwongen. Een verplichting zonder sanctie was inderdaad juridisch gezien 
een halfslachtige figuur maar het was zijns inziens een verstandig com
promis. 'Voor wie alleen maar legalistisch denkt, is dit misschien niet veel, 
maar wie zich rekenschap geeft van de belangrijke sociale achtergrond en 
van het moeizame proces van de sociale eenwording, zal over het ontwerp 
niet gering denken', meende Regout.351 Joekes sloot zich hier bij aan. Hij 
vertrouwde erop dat in verreweg de meeste gevallen werd overgegaan tot 
instelling van een OR. 'Indien dit zo mag zijn, dan ben ik het er mee eens 
dat hiermede wel een gematigde stap is gezet, maar een belangrijke stap, en
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wel een belangrijke stap in de richting van de erkenning en waardering van 
het element van de arbeid in ons arbeidsproces.'352

Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming door de Eerste 
Kamer aangenomen met de aantekening van de communistische fractie te
gen te hebben gestemd.

Conclusie

De hoge verwachtingen die men had van een vlotte uitvoering van de wet 
werden in de praktijk niet bewaarheid. Met name bij de kleine en middel
grote ondernemingen bleek van de instelling van ondernemingsraden niet 
veel terecht te komen.

Verspreiding van de ondernemingsraden, 1960
Om vang bedrijven (volgens 

aantal werknemers dat 
mag kiezen)

Opgerichte ondernemings
raden (in % van aantal 

op te richten raden)

% Werknemers in be
drijven met een onder

nemingsraad
25-50 19,2 21,3
51-100 41,9 43,8

101-500 73,8 78,7
> 500 94,1 97,0

Bron: CSWV, Wet op de ondernemingsraden (Den Haag 1966)

Deze cijfers laten zien dat de vrees van de PvdA dat het ontbreken van 
een sanctie de instelling van de ondernemingsraden zou vertragen, be
waarheid werd.353 Het ontbreken van een sanctie kan echter niet uitsluitend 
als oorzaak worden aangevoerd voor de gebrekkige werking van de wet.354 
Een tweede belangrijke oorzaak is de miskenning van de positie van de 
arbeiders in het geheel van de onderneming, als groep met geheel eigen 
belangen. De wet was te zeer gebaseerd op de harmoniegedachte waardoor 
het vertegenwoordigende karakter van een OR bijzaak bleef. Teulings 
spreekt in dit verband over 'een rookgordijn’ dat door de wet werd getrok
ken over de 'meer op directe belangenbehartiging en beïnvloeding gerichte 
praktijk'.355 Windmuller wijst er op dat in bepaalde gevallen, op initiatief 
van de werknemers, werd vastgehouden aan 'een ouderwets, maar goed 
functionerend systeem voor vertegenwoordiging van het personeel. Ge
woonlijk betreft dit gevallen waarin het vooroorlogse systeem gezorgd heeft 
voor een bevredigende, soms zelfs strijdvaardige personeelsvertegen
woordiging. De vooraanstaande leden in die oude kernen zagen geen en
kele dwingende reden om een gevestigd kader van zakelijke relaties met de 
werkgever te verlaten voor de onzekere beloften van een harmonieuze be- 
drijfsgemeenschap.'356

Bij de toekenning van bevoegdheden aan de OR had de regering uiterste 
terughoudendheid betracht. Tussen werkgevers en werknemers was in de 
Stichting van de Arbeid een moeizaam compromis bereikt over de formu
lering van de taakomschrijving. De werknemers konden zich vinden in de 
zinsnede 'regeling van alle aangelegenheden, de onderneming betreffende',
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terwijl de werkgevers werden gerustgesteld met de passus dat de zelfstan
dige functie van de ondernemer werd erkend. De concretisering van de va
ge taakomschrijving door de opsomming van een lijst van bevoegdheden 
in het wetsontwerp was een verbetering. Deze bevoegdheden waren van 
dien aard dat alle partijen zich hiermee konden verenigen. De bevoegd- 
heidskwestie leverde de minister dan ook geen enkel probleem op. Van 
enig mede-beslissingsrecht van de OR was, zoals de communisten terecht 
opmerkten, geen sprake. Verdergaande bevoegdheden waren politiek echter 
niet haalbaar. Ook de PvdA erkende het primaat van de zelfstandigheid van 
de ondernemers in economische aangelegenheden en nam genoegen met 
de gegeven bevoegdheden. Een, weliswaar kleine, stap in de goede rich
ting.357

De kwestie van de kandidaatstelling van de leden van de ondernemings
raad leidde tot heftiger discussies, maar de minister had aan een dreigement 
genoeg om de desbetreffende bepalingen ongeschonden door het parlement 
te loodsen. Dat de minister met een onaanvaardbaar dreigde was begrijpe
lijk en terecht. Begrijpelijk, omdat door uitsluiting van de mogelijkheid dat 
ook ongeorganiseerden zitting konden krijgen in de OR, het moeizaam be
reikte compromis tussen de werkgevers en de werknemers zou worden uit
gehold. Terecht, omdat de erkende vakbonden al een grote, zo niet over
heersende, invloed hadden op de kandidaatstelling. Het verweer van de 
minister tegen de protesten uit de Kamer werd vergemakkelijkt doordat de 
meningen over deze kwestie ook binnen de partijen verdeeld waren, al 
naar gelang de werkgevers- c.q. werknemersachtergrond van de verschil
lende afgevaardigden.358

De invloed van de Kamer deed zich vooral gelden bij het vraagstuk van 
de koppeling tussen de PBO en de ondernemingsraden. De discussie in en 
buiten het parlement over de noodzaak van incorporatie was schimmig, 
doordat praktische en principiële argumenten door en naast elkaar werden 
gebruikt. Het uiteindelijke resultaat was opnieuw een compromis. De door
gesneden band tussen PBO en OR werd na de protesten in de Kamer weer 
strakker aangehaald en bevoegdheden van de overheid werden verlegd 
naar de SER. De SER waarin zowel de vertegenwoordigers van het bedrijfs
leven als zogenaamde kroonleden zitting hadden, was blijkbaar voor alle 
partijen acceptabel. De grootste ’winst' boekte de KVP. De ARP werd slechts 
ten dele tegemoet gekomen, omdat zij liever had gezien dat de be
drijfschappen met de instellingsbevoegdheid waren belast. De PvdA kreeg 
slechts een troostprijs. De termijnstelling van drie jaar waarbinnen de on
dernemingsraden ingesteld dienden te zijn heeft, zoals de cijfers aantonen, 
in de praktijk geen zoden aan de dijk gezet.
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Sociale zekerheid 

Inleiding

De partiële verbeteringen in de sociale zekerheid zoals overeengekomen in 
het regeerprogram, werden slechts ten dele tijdens de eerste ambtstermijn 
van minister Joekes verwezenlijkt. In deze periode werden de wetsontwer
pen betreffende de verplichte wachtgeld- en werkloosheidsverzekering en 
de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds door het parlement 
afgewikkeld. De beraadslagingen over deze wetsontwerpen zullen in de 
eerstvolgende paragrafen aan bod komen. De correcties in de diverse sociale 
verzekeringswetten evenals de aanpassingen in de kinderbijslagregeling ter 
compensatie van de gestegen kosten van levensonderhoud kwamen reeds 
ter sprake bij de beschrijving van het loon- en prijsbeleid. Op het gebied van 
de kinderbijslagregelingen verdient vermelding de Wet tot wijziging van 
de Kinderbijslagwet en de Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- 
en wezenrentetrekkers van 21 augustus 1950 (Stbl. K 369). Afgezien van en
kele technische herzieningen regelde deze wet de positie van het natuur
lijke kind. Door aanneming van een amendement-De Kort (KVP) werd 
voor een eigen natuurlijk kind van een ongehuwde moeder geen recht op 
kinderbijslag rechtstreeks ingevolge de wet verleend, maar een uitkering 
krachtens een algemene maatregel van bestuur toegekend. Een amende
ment dat beoogde de mogelijkheid te openen dat de ongehuwde moeder, 
die het kind slechts 'in belangrijke mate' maar niet 'in overwegende mate' 
kon onderhouden, toch in het genot van de kinderbijslag kon worden ge
steld, werd door de regering overgenomen. Tevens werd bepaald dat voor 
zieke en gebrekkige kinderen van 18, 19 en 20 jaar in bepaalde gevallen kin
derbijslag kon worden toegekend.359

Voorts was door de minister al in december 1948 een adviesaanvrage bij 
de Stichting van de Arbeid ingediend over de kwestie van een eventuele 
progressie in de kinderbijslag waar met name van KVP-zijde op werd aan
gedrongen. De Stichting kon op dit punt niet tot overeenstemming komen. 
Ook de SER werd over deze kwestie om advies gevraagd. Het advies van de 
SER, was eveneens verdeeld 360 Een definitieve regeling voor de verstrek
king van kinderbijslag aan zelfstandigen, kwam niet tot stand. Wel werd 
een noodregeling ontworpen die in mei 1950 bij de Tweede Kamer werd in
gediend. De parlementaire behandeling vond echter plaats tijdens de zit
tingsperiode van het volgende kabinet en zal derhalve in het volgend deel 
worden beschreven. Een ander belangrijk onderdeel van het regeerprogram 
waarover werd gesproken, betrof de algemene herziening van de sociale 
verzekeringswetgeving. Op 14 juni 1950 werd het wetsontwerp tot herzie
ning van de uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekering bij de Twee
de Kamer ingediend vergezeld van een tweetal wijzigingswetten, waardoor 
de Ziektewet en de Kinderbijslagwet werden aangepast aan de voorge
nomen reorganisatie. Twee jaar na de indiening passeerde het wetsontwerp 
de Staten-Generaal en kon de wet op 12 juni 1952 in het Staatsblad worden 
afgekondigd (S 344).
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De nieuwe Ouderdomswet, onderdeel van de algehele herziening, liet 
nog op zich wachten. Aangezien de Noodwet ouderdomsvoorziening in ok
tober 1950 afliep en er nog geen definitieve regeling tot stand was gekomen, 
moest een verlengingswet uitkomst bieden. De eerste verlengingswet bood 
respijt tot 1952, maar ook dat was onvoldoende. Pas in 1956 trad de Alge
mene Ouderdomswet voor de Noodwet in de plaats.

De 'oogst' aan wetgeving met betrekking tot de sociale zekerheid, bleef in 
de eerste ambtstermijn van minister Joekes derhalve beperkt tot de Werk
loosheidswet en de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfs
pensioenfonds benevens de diverse aanpassingswetten en enkele 'kleinere' 
wetten.361

Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor 1951, de laat
ste die in de onderhavige kabinetsperiode in de Tweede Kamer ter sprake 
kwam, werd door diverse kamerleden forse kritiek geuit op de daadkracht 
van minister Joekes. De kritiek had voornamelijk betrekking op onderwer
pen op het gebied van de sociale zekerheid. Minister Joekes werd onder an
dere een 'zwak en weifelend' beleid verweten. In de paragraaf 'De nacht is 
voorbijgegaan...' zal hier verder op worden ingegaan.

De Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds*

Op 10 april 1948 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend be
treffende de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, onderte
kend door twee ministers uit het kabinet-Beel, Drees van Sociale Zaken en 
Van Maarseveen van Justitie. Het ontwerp beoogde de minister van Sociale 
Zaken de bevoegdheid te geven, alle of bepaalde groepen van bedrijfsgeno
ten te verplichten in een bedrijfspensioenfonds deel te nemen, als gewich
tige belangen zulks wenselijk maakten. Dit zou dan op verzoek van het be
stuur van een bedrijfspensioenfonds dienen te geschieden. In bijzondere 
gevallen zou de minister de verplichting ambtshalve moeten kunnen op
leggen. De minister moest overigens overleg plegen met het hoofd van het 
departement van algemeen bestuur, waartoe de betrokken bedrijfstak be
hoorde. Tevens zou hij de Stichting van de Arbeid en de Verzekerings
kamer362 moeten horen.363

Het verschijnsel bedrijfspensioenfonds bestond al langer. Een bedrijfs
pensioenfonds kwam tot stand door samenwerking van de organisaties van 
werkgevers en werknemers in een bedrijfstak en het vond zijn basis in een 
collectieve arbeidsovereenkomst. De betrokken arbeiders vielen dus onder 
de pensioenregeling voor zover hun werkgevers door het collectieve con
tract gebonden waren. Door de totstandkoming van de wet van 25 mei 1937 
op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen 
van collectieve arbeidsovereenkomsten (Stbl. nr. 801) kon de werking van 
een bedrijfspensioenfonds worden uitgebreid tot alle werknemers in de be
drijfstak.

* Deze paragraaf is van de hand van ] .J.M. Ramakers.
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Van meer belang was echter het Buitengewoon Besluit Arbeidsver
houdingen 1945 (Stbl. nr. F 214). Artikel 12 van het BBA gaf aan het College 
van Rijksbemiddelaars de bevoegdheid regelingen betreffende arbeids
voorwaarden bindend vast te stellen, waardoor die regelingen dezelfde 
rechtskracht kregen als cao-bepalingen die verbindend verklaard waren. De 
regering achtte een meer uitgebreide regeling van de pensioenverhou- 
dingen echter wenselijk, omdat die uit hun aard verstrekkende en lang
durige gevolgen met zich meebrachten.

Zij dacht hierbij met name aan de mogelijkheid zelfstandigen tot deel
name aan een bedrijfspensioenfonds te kunnen verplichten. De directe aan
leiding voor de indiening waren de ver gevorderde plannen voor de 
oprichting van een bedrijfspensioenfonds in de landbouw. Dat fonds zou 
zeker 200.000 werknemers omvatten, maar het belangrijkste was dat het ook 
in de bedoeling lag de andere bedrijfsgenoten - werkgevers en zelfstandigen 
- in het fonds te doen deelnemen.364 Hierdoor zou het aantal deelnemers 
het half miljoen overschrijden. Met name de groep kleine zelfstandige boe
ren viel hier onder. De bestaande regelingen boden geen mogelijkheid deze 
groepen verplicht in een bedrijfspensioenfonds te doen deelnemen, terwijl 
daarvoor volgens de regering toch wel veel te zeggen viel.

De fondsen waren immers gebaat bij een zo breed mogelijk draagvlak, 
terwijl deelname aan een bedrijfspensioenfonds onmiskenbaar in het be
lang van de zelfstandigen was. Bovendien werden door verplichte deel
name oneerlijke concurrentieverhoudingen uitgebannen: ondernemers en 
zelfstandigen die vrijwillig voor zichzelf en hun werknemers pensioen
voorzieningen creëerden, kwamen immers voor hogere kosten te staan dan 
zij die dit niet deden.365 Hoe valide deze argumentatie ook mocht zijn, zij 
werd niet zonder slag of stoot door het parlement geaccepteerd. Ook op een 
aantal andere punten werd het wetsontwerp bepaald kritisch ontvangen. 
Het ontwerp werd uiteindelijk zozeer gewijzigd, dat het de vraag was of de 
wet nog wel zinvol was.

De bevoegdheden van de m inister en van de fondsbesturen

Uit het voorlopig verslag blijkt dat er verschillende redenen waren waarom 
het parlement de verdeling van bevoegdheden weinig geslaagd vond. 
Volgens verscheidene leden was het in strijd met gezonde parlementaire 
opvattingen, om de minister blanco volmacht te verlenen om de deelne
ming in een bedrijfspensioenfonds verplicht te stellen. Het ontwerp bevatte 
geen voorwaarden waaraan een fonds zou moeten voldoen, waardoor de 
minister in theorie deelneming in een fonds verplicht kon stellen dat 
werkte 'volgens de meest dwaze regelingen'. Andere leden voegden daar 
aan toe, dat in het voorstel wel erg vaag omschreven was welke 'gewichtige 
belangen' de minister tot ambtshalve optreden zouden kunnen nopen. 
Verscheidene leden waren van oordeel dat de materie in de eerste plaats het 
bedrijfsleven raakte en dat daar ook de verantwoordelijkheid behoorde te 
liggen.
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Kortom, de KVP en de rechtse partijen meenden dat de overheidsinvloed 
veel te groot was. Sommige leden, ongetwijfeld de PvdA en de CPN, brach
ten daar tegenin dat de fondsen niet uitsluitend in de particuliere sfeer ble
ven. Als de overheid een dergelijke wet tot stand bracht, had zij ook de 
plicht er door middel van toezicht en controle voor te zorgen dat de uitvoe
ring aan haar doel beantwoordde. Zo bezien waren de bevoegdheden van de 
minister 'bescheiden te achten'.366

Het antwoord van de bewindslieden, Joekes en Wijers, minister van 
Justitie, kwam er in essentie op neer dat de Tweede Kamer het belang en de 
reikwijdte van het wetsontwerp overschatte. Het was geen ouderdomsrege- 
ling die beoogde aan allen een pensioen te verzekeren, zoals de Kamer in 
meerderheid leek te veronderstellen. De bevoegdheden van de minister 
gingen niet verder dan hetgeen het BBA of de Wet op het algemeen verbin
dend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids
overeenkomsten hem al toestond. Aan de toepassing van die bevoegdhe
den zou bovendien overleg voorafgaan met het georganiseerd bedrijfsleven 
(i.e. de Stichting van de Arbeid), met de Verzekeringskamer en met het 
hoofd van het departement waaronder de bedrijfstak ressorteerde. 
Bovendien lag het in de eerste plaats op de weg van de besturen van de 
fondsen om de minister ervan te overtuigen dat gewichtige belangen de 
verplichting gewenst maakten. In principe lag het initiatief dus bij de fonds
besturen. Tevens kon het parlement altijd van zijn controlerecht gebruik 
maken, een recht waarvan een preventieve en zo nodig repressieve wer
king uit zou gaan.

Niettemin wilde Joekes wel een eindweegs aan de bezwaren van de rech
terzijde van de Kamer tegemoet komen. Hij was bereid de bevoegdheid 
ambtshalve tot deelneming te verplichten, te schrappen. Wel hield de mi
nister zich het recht voor een gevraagde verplichtstelling te weigeren als het 
pensioenfonds naar zijn oordeel niet beperkt diende te blijven tot de in het 
verzoek genoemde groepen.367

Deze concessie was de Kamer echter niet voldoende. Een amendement 
van De Kort (KVP), mede ondertekend door partijgenoot Groen, en door de 
leden Fortanier-de Wit (VVD), Stapelkamp (ARP) en Kikkert (CHU) be
oogde de bevoegdheid van de minister verder in te perken. Het amende
ment wilde de zinsnede 'indien naar zijn ('s ministers, JR) oordeel gewich
tige belangen dit gewenst maken’ uit het eerste lid van artikel 3 schrappen. 
Deze was immers overbodig geworden. Bovendien zou het verzoek tot ver
plichtstelling niet uit moeten gaan van het bestuur van het bedrijfspen
sioenfonds, maar van een 'voldoende representatieve vertegenwoordiging 
van het georganiseerde bedrijfsleven in een bedrijfstak'. Joekes maakte geen 
bezwaar. Na enkele redactionele wijzigingen was hij bereid het amende
ment over te nemen.368

De bevoegdheid zijn medewerking te weigeren aan de verplichtstelling 
wilde hij echter niet prijsgeven, ondanks de bezwaren van de ARP en de 
PvdA. Voor het ARP-argument dat bedrijfsgenoten zelf dienden uit te ma
ken waar de grens van de werkingssfeer van een bedrijfspensioenfonds 
hoorde te liggen, toonde Joekes zich niet gevoelig. Evenmin trouwens voor
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het argument van partijgenoot Suurhoff, dat het telkens de arbeiders zou
den zijn die het slachtoffer werden als de verplichtstelling geen doorgang 
vond.369

Ook de samenstelling van de besturen was omstreden. De minister had 
een paritaire samenstelling van de besturen billijk geacht. Werkgevers, 
werknemers én zelfstandigen zouden eenzelfde positie moeten innemen. 
Voor dit voorstel kreeg hij weliswaar de steun van de meerderheid van de 
Kamer, maar CHU, PvdA en CPN hadden hun bedenkingen. Kikkert was 
weliswaar van oordeel dat de zelfstandigen in de besturen vertegenwoor
digd hoorden te zijn, maar de mate waarin zag hij liever niet in de wet 
vastgelegd. Dat diende per geval bekeken te worden. Suurhoff meende ech
ter dat een aparte plaats voor de zelfstandigen in de besturen de pariteit on
dermijnde en wel ten nadele van de werknemers. Hoogcarspel (CPN) ver
wierp het hele pariteitsbeginsel. Het ging in zijn ogen hier om een bijdrage- 
pariteit - hij sprak snerend van 'gelddemocratie’ - niet om een pariteit op 
grond van het getal. Verder was hij van oordeel dat de vertegenwoordigers 
van de arbeiders rechtstreeks gekozen moesten worden en niet via de vak
verenigingen.370 Een amendement van die strekking vond echter noch bij 
Joekes noch bij de Kamer enige instemming. Wie een financiële bijdrage 
leverde had ook recht op een stem in het kapittel, aldus Joekes. Hij ver
tolkte ongetwijfeld de gevoelens van de meerderheid van de Kamer toen 
hij Hoogcarspel verweet buiten de realiteit te leven: 'Ik meen (...) dat deze 
geachte afgevaardigde nog is gevangen in de oude visie op de verhouding 
tussen werkgevers en werknemers. Hij kan zich deze verhouding nog niet 
anders denken dan als een strijdverhouding. De geachte afgevaardigde 
moge misschien thans geen aandacht aan deze woorden willen geven, maar 
het zou toch wel nuttig zijn, tot zich te laten doordringen, dat er een ont
wikkeling heeft plaats gehad in onze maatschappij, waarbij die in een klein 
deel van de arbeidersbeweging vastgehouden strijdverhouding in belan
grijke mate heeft plaats gemaakt voor samenwerking.’371 Het ontwerp bleef 
op dit punt dan ook ongewijzigd.

D e verhouding tot de PBO en tot de overige pensioenvoorzieningen

In het voorlopig verslag gaven zeer veel leden van de Tweede Kamer er 
blijk van het jammer te vinden dat de PBO nog niet geregeld was, zodat on
derhavig wetsontwerp daarop vooruit moest lopen. Volgens een enkeling 
was het daarom wellicht maar beter met deze regeling te wachten, te meer 
omdat zij niet zo urgent zou zijn. Het bedrijfsleven zou er nauwelijks om 
hebben gevraagd. Het zou veel fraaier zijn als de problematiek door de pu
bliekrechtelijke lichamen geregeld werd. De bevoegdheden die nu aan de 
minister toevielen, zouden dan door de SER kunnen worden uitgeoe
fend.372

Uiteraard waren de bewindslieden het hier niet mee eens. Het verband 
met de PBO was volgens hen niet zo groot. Er was dan ook geen enkele re
den de regeling uit te stellen. Integendeel: gezien de vergaande ontwikke
lingen rond het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw was een wettelijke
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regeling wel degelijk urgent. Ook elders in het bedrijfsleven zou er naar 
worden uitgezien. Uiteraard zou te zijner tijd bekeken moeten worden in 
hoeverre de regeling herziening behoefde, zodra de wet op de PBO een feit 
zou zijn.373

Tijdens de mondelinge debatten bleek, dat de overgrote meerderheid van 
de Kamer wel vrede kon hebben met deze redenering. Hoewel het parle
ment er in het algemeen de voorkeur aan had gegeven een en ander in het 
kader van de PBO te regelen, zag het toch wel in dat het niet, zoals Suurhoff 
het uitdrukte, 'onze gehele sociaal-economische wetgeving (kan) opschor
ten tot (...) die publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in kannen en kruiken 
is '374

Behalve de CPN die in de regeling geen heil zag - alleen een premievrij 
staatspensioen was voor haar aanvaardbaar - liet alleen de ARP-er Chr. van 
den Heuvel, nota bene voorzitter van de Christelijke Boeren- en Tuinders- 
bond, een afwijkend geluid horen. De regeling had wat hem betrof niet zo'n 
haast. Omdat de Noodwet ouderdomsvoorziening binnen zestien maanden 
zou vervallen en een nieuwe, definitieve ouderdomsvoorziening dan spoe
dig gereed zou zijn, was het beter daar op te wachten. Het zou dan tevens 
duidelijk zijn of de nieuwe regeling een bodempensioen of een aanvullen
de verzekering moest bieden, zodat er ook meer helderheid zou zijn over 
de vraag welke status de uitkeringen van de bedrijfspensioenfondsen zou
den bezitten.375

Van den Heuvel stipte hiermee een pijnlijk probleem aan. Inderdaad was 
het volstrekt onduidelijk hoe bedrijfspensioenfondsen en algemene ouder
domsvoorziening zich tot elkaar verhielden. De bedrijfspensioenfondsen 
wisten dus niet echt waar ze aan toe waren. Moesten zij een bodemvoorzie
ning verzorgen of konden zij volstaan met het aanbieden van een aanvul
lende verzekering op een door de overheid te verzorgen bodemvoorzie
ning? Af gezien nog van de principiële vraag wie bij voorkeur voor het bo
dempensioen moest zorgen - in confessionele en liberale kring zag men 
hier vooral een taak voor het bedrijfsleven - was er ook nog het praktische 
probleem dat er bij de bestaande onzekerheid waarschijnlijk weinig animo 
voor de oprichting van bedrijfspensioenfondsen zou zijn.

Joekes kon de kamerbreed verlangde duidelijkheid niet verschaffen. Wel 
wilde hij kwijt dat zijn voorkeur er naar uitging de algemene sociale verze
kering als bodempensioen te doen functioneren. Wat een en ander voor 
consequenties had voor de premieheffing, kon hij echter niet zeggen. Hij 
zag in ieder geval geen enkele reden om daarom van de oprichting van be
drijfspensioenfondsen af te zien. Ook de Eerste Kamer kon hij op dit punt 
niet echt tevreden stellen. Er was nog steeds geen duidelijkheid. Wel 
meende Joekes dat het probleem in de toekomst gemakkelijk op te lossen 
zou zijn. Wanneer de lasten van de twee pensioenvoorzieningen samen te 
zwaar zouden blijken, zou men eenvoudig de lasten van het bedrijfspen
sioenfonds, met behoud van opgebouwde rechten, kunnen verminderen.

Het parlement kon blijkbaar met de onzekerheid leven. Niemand, Van 
den Heuvel uitgezonderd, zag hierin aanleiding zijn stem aan het ontwerp 
te onthouden 376
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Een ander probleem deed zich voor met betrekking tot de particuliere 
verzekeringsmaatschappijen die oudedagsvoorzieningen aanboden en de 
bestaande ondernemingspensioenfondsen. Hun positie zou mogelijk door 
de bedrijfspensioenfondsen worden aangetast. Het katholieke dagblad D e  
Tijd, geciteerd in het voorlopig verslag, gaf zelfs een principieel tintje aan 
het probleem: 'Het subsidiariteitsbeginsel, dat het hogere orgaan niet moet 
uitvoeren wat het lagere kan doen, (...) wordt als niet bestaand eenvoudig 
terzijde geschoven.'377 Joekes meende echter dat het met de concurrentie 
nogal mee zou vallen. Voor particuliere bedrijven zou er niet zo veel ver
anderen omdat het zeker niet de bedoeling van het ontwerp was iedereen 
via een bedrijfspensioenfonds aan een pensioen te helpen. Bovendien 
stond het elk pensioenfonds vrij het risico over te dragen aan een levens
verzekeringsmaatschappij. Ook gezonde ondernemingspensioenfondsen 
hadden niets te vrezen. In bedrijfstakken waar deze behoorlijk functioneer
den zou men immers niet tot de oprichting van een bedrijfspensioenfonds 
overgaan, laat staan dat men een verzoek tot verplichtstelling in zou die
nen.378

De sociaal-democraat Suurhoff was evenwel van oordeel dat de minister 
de particuliere maatschappijen nog te veel ontzag. Er was geen enkele reden 
om in de wet met hun belangen rekening te houden omdat sociale verzeke
ring geen object van winstbejag behoorde te zijn. Het was aanvaardbaar als 
particuliere bedrijven bij de uitvoering betrokken werden, maar de inrich
ting van de sociale verzekering hoorde niet door hun belangen bepaald te 
worden. Naar zijn mening gebeurde dat wel door de bij nota van wijziging 
opgenomen bepaling dat de bedrijfspensioenfondsen die vrijwillige, aan
vullende verzekeringen aanboden, moesten voldoen aan de zware eisen 
van de Wet op het levensverzekeringsbedrijf. Suurhoff vond overigens het 
liberale kamerlid Fortanier-de Wit lijnrecht tegenover zich. Zij meende dat 
het terrein van het particuliere verzekeringsbedrijf niet onnodig moest 
worden verkleind.

Joekes probeerde Suurhoff gerust te stellen. De Wet op het levensverze
keringsbedrijf was niet van toepassing op fondsen waarop de verplichtstel
ling zou zijn toegepast. De wet garandeerde een afdoend toezicht. De ge
wraakte bepaling gold slechts die bedrijfspensioenfondsen, die vrijwillige 
verzekeringen aanboden aan personen buiten de bedrijfstak. Suurhoff nam 
genoegen met deze toelichting, al vreesde hij dat slechts weinig bedrijfspen
sioenfondsen onder deze voorwaarden vrijwillige verzekeringen zouden 
gaan aanbieden. Hij vond dat vooral jammer voor hen die bij het verlaten 
van het bedrijf hun verzekering op vrijwillige basis wilden voortzetten.379

De binding aan het bedrijf

Met name in PvdA- en CPN-kring, maar ook door de ARP, werd het be
zwaar geopperd, dat bedrijfspensioenfondsen de arbeiders te zeer bonden 
aan de bedrijfstak. Het wetsvoorstel garandeerde namelijk niet dat zij die de 
bedrijfstak verlieten, hun rechten zouden behouden. De wet zou daarom 
bedrijfspensioenfondsen moeten verplichten onderling regelingen te tref-
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fen, waardoor bij verandering van werkkring de reeds verkregen rechten, in 
feite uitgesteld loon, gehandhaafd bleven. Zo ver wenste de minister niet te 
gaan. Wel zegde hij toe, bij het toetsen van de statuten en reglementen van 
de fondsen er op te letten of de aanspraken van de deelnemers bij het verla
ten van de bedrijfstak op aanvaardbare wijze geregeld waren.380

De PvdA en de ARP namen met deze toezegging genoegen. De CPN niet. 
Volgens Hoogcarspel zou het vrijwel onmogelijk zijn om alle voorko
mende problemen afdoende in reglementen en statuten te ondervangen. 
Wat er gebeurde met de opgebouwde rechten van arbeiders die werkloos 
raakten, lag in het duister. Ook bij staking wisten zij niet waar zij aan toe 
waren waardoor hen 'practisch gesproken, materieel het stakingsrecht zou 
worden ontnomen'. Evenmin was duidelijk wat er gebeurde met de rechten 
van de werknemers die een nieuwe werkkring vonden in een bedrijfstak 
die geen bedrijfspensioenfonds kende. Kortom, wie zijn stem aan het ont
werp gaf, stortte de deelnemers in een ongewis avontuur. 'Een goedwil
lende Minister van Sociale Zaken zal in het pensioenfondsreglement be
paalde voorwaarden kunnen stellen. Het ministeriële leven is echter broos. 
Het is nooit te zeggen hoe lang deze Minister aan het hoofd van het 
Departement van Sociale Zaken zal staan. Wie daarna het hoofd van het 
Departement zal worden, ligt in de schoot van de toekomst verborgen. 
W elke reglementen voor de bedrijfspensioenfondsen deze Minister op 
grond van het wetsontwerp zal kunnen goedkeuren, is absoluut onze
ker.'381

Hoogcarspels zorg was niet helemaal onbegrijpelijk, maar Joekes stapte 
daar laconiek over heen. Hij herhaalde slechts zijn toezegging, waar hij nog 
aan toevoegde dat de positie van degene die onvrijwillig werkloos raakte, 
inderdaad nader bezien moest worden. Met stakers had hij echter geen en
kele consideratie: 'In geval van staking verklaart men oorlog en in een zo
danige economische oorlog moet men de gevolgen aanvaarden.' Boven
dien wilde en kon Joekes niet geheel uitsluiten 'dat uit het verlaten van het 
bedrijf zekere nadelige gevolgen voortvloeien'.382 Hoogcarspel zag geen 
kans het wetsontwerp op dit punt te amenderen. Vergeefs verzocht hij de 
minister het ontwerp terug te nemen en met een nieuw en beter geredi
geerd ontwerp bij de Kamer terug te komen.383

De positie van de zelfstandigen in het wetsontiverp en de ontheffing van 
d ee ln a m e p lic h t

Het meest omstreden deel van het wetsontwerp was ongetwijfeld de moge
lijkheid zelfstandigen te verplichten in een bedrijfspensioenfonds deel te 
nemen. Hoewel de oprichting van een fonds voor de landbouw de directe 
aanleiding was geweest voor de indiening van het ontwerp, bestond er in 
het parlement gerede twijfel aan de wenselijkheid van een deelnameplicht 
voor zelfstandigen in deze bedrijfstak. Het was maar zeer de vraag of zelf
standige landbouwers, in wier rechtsovertuiging maar weinig steun voor 
een deelnameplicht te vinden zou zijn, de premie voor een verplichte pen- 
sioenverzekering konden opbrengen.384 Joekes vond die argumenten maar
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zwak. Bij de prijspolitiek zou zeker rekening worden gehouden met de 
premieplicht, zoals trouwens ook voor werknemers in loondienst een vol
ledige compensatie voor de premiebetaling was toegezegd.385 Bovendien lag 
het voor de hand dat de premie op te brengen zou zijn zodra het bedrijf tot 
oprichting van een pensioenfonds overging en een verzoek tot verplichte 
deelneming van zelfstandigen indiende. Daarnaast sprak een aantal sociale 
en economische factoren voor een algemene deelnameplicht. Juist de laag
ste inkomens hadden de grootste behoefte aan een behoorlijke oudedags
voorziening. Een behoorlijke voorziening was gebaat bij een zo breed moge
lijk draagvlak. Bovendien probeerde het wetsontwerp de onderlinge con
currentieverhoudingen gelijk te maken. Joekes wilde wel erkennen dat een 
aantal zelfstandigen eigener beweging geen pensioenvoorziening zou af
sluiten, maar hij weet dat vooral aan een zekere mate van conservatisme 
en onwetendheid: 'Eenmaal aan de deelneming in het bedrijfspensioen
fonds gewend, worden zij misschien de trouwste paladijnen ervan.’386

Tijdens het mondelinge debat ondervond Joekes vooral oppositie van de 
ARP, de KVP en de VVD. De antirevolutionair Van den Heuvel verklaarde 
zich een groot voorstander van bedrijfspensioenfondsen, maar was mordi
cus tegen verplichte deelneming voor zelfstandigen. Het ging tenslotte om 
een private aangelegenheid. Bovendien wees de praktijk in andere landen 
uit, dat algemene verzekeringen voor zelfstandigen gedoemd waren te 
mislukken. Het wetsontwerp suggereerde dat de boeren te beroerd waren 
zelf voor een behoorlijke oudedagsvoorziening te zorgen, ook als hun mid
delen dat toelieten en liever het geld over de balk smeten: 'Er is nauwelijks 
groter hoon denkbaar, inzonderheid voor de groep van kleine boeren. De 
Staat, die in zuinig en doeltreffend beheer elke dag les kon gaan halen bij 
deze kleine boeren, deze Staat maakt zich bezorgd over een teveel aan 
koopkracht die bij deze groep mensen aanwezig zou zijn.' Fortanier-de Wit 
sloot zich hierbij namens de VVD aan. Het was volgens haar trouwens vol
strekt overbodig op dit punt incidenteel op de algehele wijziging van de so
ciale verzekering vooruit te lopen.387

De KVP stond wat ambivalenter tegenover het zelfstandigen-probleem. 
Zowel De Kort als Droesen was van oordeel, dat het sociale argument voor 
de deelnameplicht sterk was. Het economische argument, het gelijk maken 
van de concurrentieverhoudingen, vonden zij echter niet overtuigend. 
Zodra de strikte prijspolitiek zou zijn losgelaten, had het elke betekenis ver
loren. De concurrentieverhoudingen zouden dan immers per definitie on
gelijk zijn. Het zou vreemd zijn één element uit die concurrentieverhou
dingen te isoleren. Droesen, bestuurder van de Katholieke Boeren en 
Tuinders Bond en voorzitter van de commissie kleine-boerenproblemen 
van de Stichting voor de Landbouw, voegde daar aan toe dat van een ver
plichtstelling voor zelfstandigen niets kon komen als niet, althans voor de 
landbouw, bijzondere maatregelen voor de minst draagkrachtigen werden 
genomen. Hij pleitte ervoor gelden van het Landbouw-Egalisatiefonds (LEF) 
te reserveren voor deze groep. Verder zou er vóór de verplichtstelling een 
kinderbijslagregeling voor kleine zelfstandigen gerealiseerd moeten wor
den.388
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Over de reservering van LEF-gelden voor zelfstandigen leek even een 
stevig conflict tussen regering en parlement te onstaan. Droesen diende 
namelijk, samen met Biewenga, Fortanier-de Wit, Kikkert en De Kort, een 
motie in die de regering op een dergelijke reservering wilde vastleggen. Bij 
brief van 14 april 1947 zou de regering die reservering al hebben toegezegd 
ter hoogte van de premies die betaald zouden zijn als het landbouwpen- 
sioenfonds op 1 mei 1947 in werking was getreden. Joekes kon deze voor
stelling van zaken niet delen: een dergelijke reservering was alleen toege
zegd ten aanzien van premies die door werkgevers en werknemers zouden 
zijn opgebracht. Niettemin waren er redelijke argumenten om alsnog ook 
voor zelfstandigen in de landbouw op dezelfde voet bedragen te reserveren. 
Daarover wilde Joekes nog wel eens met de Kamer van gedachten wisselen. 
Hij weigerde echter nu al een reservering toe te zeggen.

Biewenga beschuldigde de minister ervan eerder gedane toezeggingen te 
willen ontlopen, omdat een reservering de schatkist meer zou kosten dan 
verwacht. De totstandkoming van het landbouwpensioenfonds had immers 
langer geduurd dan was voorzien. Niettemin ontsnapte Joekes aan een 
pijnlijke aanvaring met de Kamer. Droesen was bereid de passage over de 
toezegging uit de motie te schrappen, waarna op voorstel van de antirevo
lutionair Schouten de stemming werd uitgesteld, zodat de Kamer zich een 
helder beeld van de problematiek kon vormen.389 Op 9 juni 1949 kon Joekes 
de Kamer laten weten, dat er weliswaar een verzoek was ingediend tot ver
plichtstelling van deelneming aan het bedrijfspensioenfonds in de land
bouw, maar dit verzoek strekte zich niet uit tot de zelfstandigen. De motie- 
Droesen had daardoor haar betekenis verloren en werd ingetrokken.390

Intussen was al een amendement betreffende de zelfstandigen behandeld. 
Het was weer Droesen, nu samen met zijn partijgenoten De Kort, Van der 
Weijden, Van der Zanden en Engelbertink, die het initiatief had genomen. 
In de statuten en reglementen van de bedrijfspensioenfondsen moesten re
gelingen opgenomen worden over de wijze waarop en de mate waarin ver
mindering van premiebetaling zou worden toegestaan aan zelfstandigen, 
die kinderbijslag zouden ontvangen als zij werknemers waren geweest. 
Hiermee zouden minder draagkrachtigen, met name die met veel kinderen, 
worden ontzien. Een kinderbijslagregeling voor zelfstandigen was immers 
nog lang niet in zicht. Het was echter al snel duidelijk dat de KVP voor zo'n 
geforceerde en incidentele oplossing, noch van de Kamer, noch van de mi
nister veel steun kon verwachten. Droesen hield daarom de eer aan zichzelf 
en trok het amendement in. Hij hoopte op een spoedige kinderbijslagrege
ling voor zelfstandigen.391 Het amendement was blijkbaar bedoeld om nog 
eens de aandacht te vestigen op de onvrede in de KVP over het uitblijven 
van zo'n regeling.

Kwamen minister en Kamer niet echt tot elkaar in de kwestie van de 
zelfstandigen, iets soepeler verliep de discussie over de vrijstelling van de 
plicht tot deelneming aan bedrijfspensioenfondsen voor hen die al voor 
een gelijkwaardige oudedagsvoorziening hadden gezorgd. Een dergelijke 
vrijstelling zou er ook voor gewetensbezwaarden tegen de verzekerings- 
plicht moeten komen.392 Tegen het laatste voorstel had de minister niet
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veel bezwaar al wilde hij een en ander niet in de wet zelf opnemen. Via de 
statuten van het bedrijfspensioenfonds zou aan gewetensbezwaarden het al
ternatief van een spaarfonds geboden kunnen worden. Maar hij voelde er 
niet veel voor op voorhand allen met een gelijkwaardige ouderdomsvoor
ziening van verplichte deelneming vrij te stellen.393

Toch deed Joekes een forse slok water bij de wijn. Via maar liefst drie 
nota's van wijziging liet hij de fondsen de vrijheid reglementair vrijstelling 
te verlenen aan hen die al particulier of bij een ondernemingspensioen
fonds verzekerd waren. De minister zou daartoe zelf de richtlijnen geven. 
Hij wilde ten enen male voorkomen dat de bedrijfspensioenfondsen met 
een onevenredig groot deel van de slechte risico's, i.c. de oudere verzeker
den, zouden worden opgescheept.

Hiertegen maakte met name De Kort bezwaar. Hij achtte de regeling cor
rect voor diegenen die na de totstandkoming van de wet een alternatieve 
ouderdomsvoorziening zouden afsluiten; degenen echter die dat in een 
eerder stadium hadden gedaan, verdienden meer zekerheid. De Kort diende 
dan ook een amendement in, mede ondertekend door Stapelkam p, 
Fortanier-de Wit, Suurhoff en Kikkert, dat beoogde hen die konden aanto
nen bij een ondernemingspensioenfonds of een particuliere maatschappij 
een gelijk waardige verzekering te hebben afgesloten voor de inwerkingtre
ding van de wet, van verplichte deelneming vrij te stellen.

Joekes zag wel in dat hij aan een zekere vrijstellingsregeling niet kon ont
komen, al zag hij nog wel problemen, reden waarom ook Suurhoff zijn 
steun aan het amendement introk. De voorwaarden waaronder tot vrijstel
ling kon worden overgegaan zouden per geval gepreciseerd moeten wor
den. Voorts waren er onvoldoende waarborgen dat de deelname aan een 
ondernemingspensioenfonds ook duurzaam was, terwijl het onmogelijk 
zou zijn op de talloze ondernemingspensioenfondsen toezicht uit te oefe
nen. Tevens was het maar de vraag of het amendement voldoende reke
ning hield met de mogelijkheid dat men zich te kwader trouw onttrok aan 
de verplichte deelneming in het bedrijfspensioenfonds. Dit had zich regel
matig voorgedaan in bedrijfstakken waar krachtens het BBA verplicht ge
stelde pensioenfondsen werkten. Voorzichtigheid was derhalve geboden.394

Uiteindelijk konden de minister en de Kamer het eens worden over een 
sub-amendement van Van den Heuvel, dat De Kort inspireerde tot een ge
heel nieuw amendement. De minister zou bij de vaststelling van de richt
lijnen betreffende vrijstelling uitgaan van het standpunt, dat bedrijfsgeno
ten die tenminste zes maanden voor de indiening van een verzoek tot ver
plichtstelling van een fonds, deelnamen aan een ondernemingspensioen
fonds of zich bij een levensverzekeringsmaatschappij hadden verzekerd, 
niet aan het bedrijfspensioenfonds hoefden deel te nemen. Een en ander 
gold slechts indien en zolang zij konden aantonen dat hun daaruit voort
vloeiend uitzicht op pensioen tenminste gelijkwaardig was aan de uitkerin
gen van het bedrijfspensioenfonds. Joekes nam het gewijzigde amendement 
over in een vierde nota van wijziging. Toch school er nog een addertje on
der het gras. Op de valreep benadrukte Joekes de mogelijkheid dat slechts 
gedeeltelijke vrijstelling van de deelnameplicht werd verleend. Hij wenste
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namelijk onderscheid te maken tussen het actuariële deel van de premie, 
het deel dat aan de verzekerde zelf toekomt, en het sociale deel, de sociale 
verplichting aan de bedrijfsgemeenschap. Joekes hechtte eraan de mogelijk
heid open te houden het sociale deel verplicht in te vorderen. Degene die 
voor zichzelf al een ouderdomsvoorziening had getroffen, kon dus ver
plicht worden tot het betalen van een (bescheiden) soort solidariteitsheffing 
ten behoeve van de bedrijfgemeenschap. Met deze redenering kon de 
Kamer in meerderheid instemmen.395

C onclusie: een uitgeholde wet

Het wetsontwerp betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspen
sioenfonds werd op 3 februari 1949 in de Tweede Kamer zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen onder aantekening dat de CPN-fractie, Chr. van den 
Heuvel (ARP) en Van Dis (SGP) geacht werden te hebben tegengestemd.396 
Voor de CPN was alleen het premievrije staatspensioen een aanvaardbare 
oudedagsvoorziening. Voor Van den Heuvel was de positie van de zelf
standigen, met name de positie van de zelfstandige boeren, nog steeds on
aanvaardbaar. Hij vond de regeling overbodig en gaf er de voorkeur aan te 
wachten op een definitieve algemene ouderdomswet. Van Dis koesterde, als 
steeds, principiële bezwaren tegen elke verzekering. De mens was onder
worpen aan Gods voorzieningheid.

In de Eerste Kamer werd het debat nog eens dunnetjes overgedaan, maar 
nieuwe gezichtspunten leverde het niet op. Het ontwerp werd op 16 maart 
1949 zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De CPN liet aantekenen 
tegen te hebben gestemd.397 De wet verscheen op 17 maart in het Staatsblad 
(nr. J 121) en trad een dag later in werking.

Suurhoff had tijdens het debat in de Tweede Kamer een voorspelling ge
daan: 'Allerlei gezochte argumenten en gedwongen redeneringen zijn in 
het Voorlopig Verslag bijeengebracht tegen deze op zich zelf toch eenvou
dige regeling. Ik meen hierin iets te zien als een herhaling van de geschie
denis met de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Ook toen is betoogd dat er 
eigenlijk niets van deugde en het slot is geweest, dat de Kamer het wetsont
werp met algemene stemmen heeft aanvaard.'398 Zo eenvoudig is het echter 
niet gegaan. Ook het commentaar van Het Vrije Volk was wat rozig. Het 
dacht dat op de keper beschouwd alle parlementaire strubbelingen maar 
weinigen belang inboezemden. 'Voor iedereen van betekenis is echter wat 
de wet beoogt.'399

Deze voorstelling van zaken was al te simpel. Het gaat immers minder 
om wat de wet beoogt, maar meer om wat zij in de praktijk voor effect heeft. 
Het valt moeilijk te ontkennen dat Joekes nogal wat had ingeleverd.

De kern van het wetsontwerp, de mogelijkheid tot algem ene  deelname- 
verplichting in een bedrijfspensioenfonds, was fors uitgehold. In de eerste 
plaats werd in de wet een vrijstellingsregeling vastgelegd. Belangrijker was 
echter dat de bevoegdheid van de minister, ambtshalve verplichte deelne
ming op te leggen, al in een vroeg stadium werd geschrapt. Het initiatief lag 
derhalve geheel en al bij het bedrijfsleven. Daardoor konden grote groepen,
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met name zelfstandigen, van de deelnameplicht gevrijwaard blijven. Het 
risico dat de minister een beperkte verplichtstelling zou weigeren, was ge
ring. Hij zou dan immers een goed functionerend bedrijfspensioenfonds 
voor werknemers in loondienst torpederen. Doordat het initiatief geheel en 
al bij het bedrijfsleven lag, hield de minister in de praktijk minder be
voegdheden over dan hij voorheen bezat. Hij had slechts een zeer beperkt 
inzetbaar wapen in handen gekregen om zelfstandigen te verplichten aan 
een bedrijfspensioenfonds deel te nemen.

De gang van zaken rond het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw 
toont duidelijk aan dat we hier met gebrekkige wetgeving te maken hebben. 
Juist in de landbouw zou het van groot belang zijn geweest ook de talrijke 
zelfstandigen tot deelneming te kunnen verplichten.

Kort na de inwerkingtreding van de wet, op 24 maart 1949, diende de 
Stichting voor de Landbouw bij de minister een verzoek in tot verplichtstel
ling van de deelneming in het kort daarvoor opgerichte bedrijfspensioen
fonds. Het verzoek gold echter alleen de arbeiders in de land- en tuinbouw 
en in enkele andere agrarische bedrijfstakken. In het hoofdbestuur van de 
Stichting was geen overeenstemming bereikt tussen de zes samenwerkende 
landbouworganisaties over verplichte deelneming van de zelfstandigen. De 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB), de kleinste organisatie met 
ARP-er Van den Heuvel als voorzitter, verklaarde zich mordicus tegen 
overheidsdwang terzake. Er was geen enkele garantie dat ook in de toe
komst de premies in de prijzen zouden worden doorberekend. Het was dat 
de CBTB de arbeiderspensioenen niet in gevaar wilde brengen, anders had 
zij zich helemaal van een verzoek tot verplichtstelling afzijdig gehouden. 
Het bondsblad betitelde de hele bedrijfspensioenfondsenkwestie als 'een 
knoeiboel'. Ook de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond was 
tegen verplichte deelneming van zelfstandigen. Zij meende dat het inko
men van de boeren geen premiebetaling toeliet.400 Het merkwaardige feit 
deed zich nu voor, dat een van de samenwerkende organisaties, het 
'neutrale' Koninklijk Nederlands Landbouw Comité, zich representatief 
genoeg achtte, ook voor de zelfstandigen verplichte deelneming aan te vra
gen.401 De minister willigde bij beschikking van 27 mei 1949 echter alleen 
het verzoek van de Stichting voor de Landbouw in.402

De reacties waren veelbetekenend. De Volkskrant kopte 'Een slecht begin' 
boven een redactioneel commentaar. Het verzoek van de Stichting voor de 
Landbouw stond in schril contrast met wat oorspronkelijk de bedoeling 
leek: '(...) de eerste de beste keer, dat het particuliere initiatief van de rege
ling gebruik gaat maken, laat men voor de zelfstandigen verstek gaan, en 
benut de regeling alleen voor de loontrekkenden. Het komt ons aanvanke
lijk voor dat de leiders der boerenorganisaties hiermee een knappe verant
woordelijkheid op zich genomen hebben. (...) De gedachte om, op meer dan 
één terrein, de sociale verzekering uit te breiden tot zelfstandigen, leeft poli
tiek. Maar wanneer deze gedachte maatschappelijk niet wordt opgevangen, 
leidt dat politieke leven tot niets.'403
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In de ministerraad gaf Drees lucht aan zijn verwondering en irritatie. Al 
tijdens de behandeling van de Noodwet ouderdomsvoorziening was er in 
de Tweede Kamer van verschillende zijden op aangedrongen de verzeke- 
ringsvorm te kiezen en alle regelingen via het bedrijfsleven te doen uitvoe
ren. Hoewel aan deze wensen tegemoet was gekomen, nam het bedrijfsle
ven een besluit waardoor de verzekering van de grote groep zelfstandigen 
in de landbouw onmogelijk werd.404 Ook de Stichting van de Arbeid had in 
haar positieve advies aan de minister blijk gegeven van haar teleurstelling 
over het verzoek van de landbouworganisaties.405

Mag men het Sociaal Maandblad geloven, dan was deze ontwikkeling te 
voorzien geweest. Ten tijde van de parlementaire discussie over de LEF-re- 
servering voor de zelfstandigen (motie-Droesen) wees het blad er al op, dat 
men het er in landbouwkringen niet over eens was of de zelfstandigen wel 
tot verplichte deelneming gedwongen moesten worden.406 De bedrijfstak 
zou door de druk van de regering door de bocht zijn gegaan: 'Een wel zeer 
merkwaardige paradox is hier ontstaan: de georganiseerde landbouw, eerst 
niet geneigd de zelfstandigen in de verzekering op te nemen, door de 
Regering geforceerd dit wel te doen, moet thans alles op haren en snaren 
zetten om de middelen (uit het LEF, JR ) om dit te verwezenlijken van die 
Regering los te krijgen en zou er wellicht nog toe overhellen zich tot de 
werknemers te bepalen, onder prijsgeving van een bijdrage voor de zelf
standigen, als zij zich niet thans onrechtvaardig bejegend achtte, weshalve 
zij, nu op haar recht staande, tegen de oorspronkelijke neiging in, de zelf
standigen wenst te gaan verzekeren!'407

Men zou het ook anders kunnen zien. Men kan zich namelijk moeilijk 
aan de indruk onttrekken dat minister Joekes door de confessionele land
bouworganisaties en hun bondgenoten in de Tweede Kamer op subtiele 
wijze in de tang is genomen. Toen de landbouworganisaties geen verplichte 
deelneming voor zelfstandigen wensten, maar ook niet het risico wilden 
lopen dat de minister het bedrijfspensioenfonds geheel zou torpederen, 
dreigden de confessionele vertegenwoordigers van het groene front in het 
parlement de minister te houden aan een al dan niet formele toezegging be
treffende een reservering voor zelfstandigen in het LEF, een reservering die 
een fors beroep op de schatkist zou doen. Hoezeer Joekes ook mocht hech
ten aan de deelnameplicht voor zelfstandigen, hij durfde niet op zijn stre
pen te gaan staan door zijn medewerking te weigeren aan een beperkte ver
plichtstelling. Slechts een bevoegdheid ambtshalve in te grijpen had de mi
nister uit dat dilemma kunnen verlossen.408 Het feit dat de wet in een be
perkt aantal andere bedrijfstakken (het bouwbedrijf en het schildersbedrijf 
bijvoorbeeld) wel tot een algemene deelnameplicht heeft geleid doet daar 
weinig aan af 409
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Doel en karakter van het wetsontwerp

Het ontwerp van wet tot verplichte verzekering van werknemers tegen gel
delijke gevolgen van werkloosheid (kort: Werkloosheidswet) werd op 22 
januari 1948 bij de Tweede Kamer ingediend, ondertekend door de minis
ters van Sociale Zaken, Drees, en Financiën, Lieftinck. De regering meende 
dat het opportuun was een wachtgeld- en werkloosheidsverzekering tot 
stand te brengen in een tijd van geringe werkloosheid, zodat reserves voor 
de toekomst gevormd konden worden. De feitelijke parlementaire behande
ling zou eerst onder het kabinet-Drees-Van Schaik plaats vinden, waarbij de 
nieuwe minister van Sociale Zaken, Joekes, de taak van Drees had overge
nomen. De voorgeschiedenis van het ontwerp is elders in de reeks Parle
mentaire geschiedenis van Nederland na 1945 uitgebreid beschreven.410 Het 
wetsontwerp beoogde de vooroorlogse vrijwillige regelingen te vervangen 
door een wettelijke wachtgeld- en werkloosheidsverzekering. Sedert de 
Eerste Wereldoorlog bestonden er eenzijdig door de werkgevers vastge
stelde wachtgeldregelingen, die een uitkering garandeerden in tijden van 
tijdelijke slapte, waarbij het dienstverband werd gehandhaafd. Vanaf 1919 
werden deze regelingen door Rijk en gemeenten gesubsidieerd. Op 1 april 
1946 werd deze subsidie geheel een rijkszaak; zij werd vastgesteld op 50% 
van de uitkering.

Voor 1940 bestonden tevens vrijwillige werkloosheidsverzekeringen. 
Deze gingen uit van de vakorganisaties en werden op vrijwillige basis ge
subsidieerd door de gemeenten. Op grond van het Werkloosheidsbesluit- 
1917 verleende het Rijk een subsidie voor zover een gemeente dit ook deed. 
Pogingen te komen tot een verplichte verzekering, waaraan ook werkgevers 
zouden bijdragen leden ten tijde van de extreem hoge werkloosheid in de 
jaren dertig schipbreuk.

Na de bevrijding volgde geen herleving van de vrijwillige werkloos
heidsverzekering. De vrijwillige wachtgeldregelingen, die op grond van de 
Wachtgeldregeling van 1946 door het Rijk werden gesubsidieerd, keerden 
wel terug. Als de werkgever niet voor een wachtgeldregeling had gezorgd, 
kon de werknemer een beroep doen op de kort na de bevrijding in het le
ven geroepen Overbruggingsregeling, waarvan de kosten geheel door het 
Rijk werden gedragen. Op 1 september 1947 werd de overbruggingsuitkering 
beperkt tot dertien weken. Na afloop van deze termijn viel de werkloze on
der de sociale bijstandregeling.

De sociale bijstandregeling werd van verschillende zijden gekritiseerd, 
omdat zij te veel deed denken aan de oude steunregeling. Tevens werd het 
ontbreken van een sociaal verantwoorde, verplichte werkloosheids- en 
wachtgeldregeling algemeen als een groot gemis ervaren.

De Werkloosheidswet *

* Deze paragraaf is van de hand van J.J.M. Ramakers.
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Het is van belang hier op te merken dat het wetsontwerp tot stand was 
gekomen na uitgebreid overleg in een commissie, bestaande uit hoofdamb
tenaren van het ministerie van Sociale Zaken en vertegenwoordigers van 
de Stichting van de Arbeid, onder voorzitterschap van de secretaris-generaal 
van het departement, Van Rhijn. Bij de verdediging van het wetsontwerp 
in het parlement beriep minister Joekes zich regelmatig op het resultaat van 
dit overleg, neergelegd in een in mei 1947 aangeboden voorontwerp van 
wet. Waar werkgevers en werknemers, vertegenwoordigd in de commissie- 
Van Rhijn, het eens waren over het gekozen systeem, paste het niet licht
vaardig aan het resultaat van het vooroverleg te tornen.

Het wetsontwerp beoogde een verzekering voor loontrekkenden te bie
den tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. Het ontwerp maakte 
een onderscheid tussen een algemeen verplichte wachtgeldverzekering 
voor de eerste fase van werkloosheid en in aansluiting daarop of daarnaast 
een algemene, eveneens verplichte werkloosheidsverzekering. De gedachte 
achter het onderscheid was, dat de wachtgeldgerechtigde geacht werd te be
horen tot de arbeidsreserve van de bedrijfstak. Wie werkloos werd behoorde 
niet meteen uit de bedrijfstak waar hij werkzaam was, uitgestoten te wor
den. Dat was een belang van werknemers èn werkgevers. Wie een werk
loosheidsuitkering genoot werd daarentegen geacht tot de algemene arbeids
reserve te behoren. De werkloosheidsuitkering zou dan ook niet worden 
betaald uit een door de bedrijfstak gefinancierd fonds, maar uit een alge
meen werkloosheidsfonds (AWF). De wachtgeldregeling zou gefinancierd 
moeten worden door werkgevers en werknemers gelijkelijk, de werk
loosheidsverzekering voor een gelijk deel door overheid, werkgevers en 
werknemers. De uitvoering zou in handen van het bedrijfsleven worden 
gelegd.

Wie voor wachtgeld in aanmerking wilde komen, moest in de twaalf 
maanden direct voorafgaand aan de werkloosheid 156 dagen gewerkt heb
ben bij een of meer werkgevers die bij nog op te richten bedrijfsverenigin
gen waren aangesloten. De uitkeringsduur was bepaald op minimaal acht 
weken. Ook de hoogte van de wachtgelduitkering was slechts gebonden aan 
een minimum, niet aan een maximum: 80% van het loon voor gehuwde 
mannen, gehuwde vrouwelijke kostwinners en ongehuwde mannelijke en 
vrouwelijke kostwinners, 70% voor ongehuwden, niet-kostwinners van 18 
jaar en ouder, die niet bij hun ouders inwoonden en 60% voor de overige 
werknemers.

De werkloosheidsuitkering werd op dezelfde percentages vastgesteld, 
maar zonder mogelijkheid tot afwijking. Zij werd gedurende 13 weken ver
strekt of, als geen wachtgeld werd genoten, gedurende 21 weken. Hierop kon 
de werknemer aanspraak maken die niet of niet meer onder de wachtgeld
regeling viel en in de 12 maanden voor het intreden van de werkloosheid 
minstens 78 dagen had gewerkt. Een werknemer die langer dan 21 weken 
werkloos was, viel onder de sociale bijstandsregeling die geheel van de 
overheid uitging.
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De premies voor de bedrijfstaksgewijs gevormde wachtgeldfondsen zou
den naar hoogte kunnen variëren, al naar gelang het werkloosheidsrisico in 
de bedrijfstak en de wenselijkheid de minimumuitkeringen te overschrij
den. In bijzondere omstandigheden, bv. extreme seizoenwerkloosheid, zou 
een wachtgeldfonds een bijdrage uit het Algemeen Werkloosheidsfonds 
kunnen ontvangen. De premies voor beide verzekeringen zouden, met het 
oog op de wisselende werkloosheidscijfers, periodiek worden herzien.

Zoals gezegd wilde de regering de uitvoering van de wet in handen van 
het bedrijfsleven leggen. Daartoe zouden bedrijfsverenigingen worden op
gericht - gedacht werd aan een aantal van vijftien k twintig - terwijl ook het 
AWF grotendeels door het bedrijfsleven zou worden bestuurd. Het bestuur 
van de bedrijfsvereniging zou paritair zijn samengesteld; een door de mi
nister aangewezen waarnemer kon de vergaderingen bijwonen. De be
drijfsvereniging zou in principe de gehele uitvoering van de wachtgeldver
zekering op zich nemen: zij stelde met inachtneming van de wettelijke mi
nima de hoogte en duur van de uitkeringen vast, zij bepaalde onder toe
zicht van het AWF de hoogte van de premie, zij was de draagster van het 
risico en zij besliste over de aanvragen voor uitkering. Het wachtgeldregle- 
ment moest wel door de minister worden goedgekeurd.

Voor de werkloosheidsverzekering werd slechts één risicodrager aange
wezen: het AWF, waarvan de minister de voorzitter benoemde. Het zou 
worden bestuurd door een college van vier personen, die door de minister, 
de werkgevers en werknemers werden aangewezen. De werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers zouden door de Stichting van de Arbeid 
worden benoemd. Dit bestuur diende onder ministeriële goedkeuring een 
reglement voor de werkloosheidsverzekering vast te stellen, dat door alle 
bedrijfsverenigingen gelijkelijk zou moeten worden toegepast.

Het wetsontwerp voorzag tenslotte ook in een beroepsmogelijkheid voor 
de werknemer tegen een door het bestuur van de bedrijfsvereniging geno
men besluit. Het beroep diende te worden aangetekend bij een speciaal 
daarvoor door elke bedrijfsvereniging in het leven te roepen scheidsgerecht. 
Hierdoor werd de rechtsgang zo kort mogelijk gehouden. Een nadeel was 
echter, dat aldus het ontstaan van een uniforme jurisprudentie met betrek
king tot uitkeringsvraagstukken werd bemoeilijkt.411

D e -parlementaire behandeling van het wetsontwerp

Over de essentie van het wetsontwerp en over de noodzaak van een goede 
werkloosheidsverzekering bestond grote consensus in het parlement. 
Illustratief is het feit dat KVP-fractievoorzitter Romme het ontwerp, nog 
voor de stemming in de Tweede Kamer, in De Volkskrant betitelde als een 
voorbeeld hoe Nederlandse sociale wetgeving tot stand dient te komen.412 
Niettemin leverde het wetsontwerp op een aantal hoofdpunten in het par
lement stevige debatten op. De debatten leidden echter slechts in enkele ge
vallen tot wezenlijke wijzigingen van het ontwerp. Hierna zullen de be
langrijkste discussiepunten worden besproken.
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D e kring der verzekerden

De vraag op wie de verzekering van toepassing moest zijn en of deze op alle 
doelgroepen gelijkelijk van toepassing kon worden verklaard, werd niet 
eenduidig beantwoord, zo blijkt al meteen uit het voorlopig verslag. De be
doeling van het wetsontwerp was dat de kring van verzekerden zo groot 
mogelijk zou zijn. Niettemin waren er, behalve enkele kleine groepen 
werknemers in specifieke sectoren als de visserij en de particuliere verple
ging, drie belangrijke probleemgroepen: werknemers in de landbouw, de 
kleine zelfstandigen en de DUW-arbeiders.

Vele leden van de Tweede Kamer waren van oordeel dat de wachtgeldre
geling voor de landbouw niet goed bruikbaar was. Zij sloten daarmee deels 
aan bij de opvattingen van de Stichting voor de Landbouw, die vooral be
zwaren koesterde tegen de bepaling dat werknemers die voor wachtgeld in 
aanmerking wilden komen in de twaalf maanden voorafgaande aan de 
werkloosheid, tenminste 156 dagen moesten hebben gewerkt bij één of meer 
bij de bedrijfsvereniging aangesloten werkgevers. De landbouw kende im
mers een groot aantal losse arbeiders, waarvan een groot deel ieder jaar lan
ger dan 156 dagen in het agrarische bedrijf werkte. Ten gevolge van het ge
stelde criterium zou ieder jaar een belangrijk deel van hen ten laste komen 
van het wachtgeldfonds, dat overmatig zwaar belast zou worden. Kortom: 
de wachtgeldvoorziening zou voor de landbouw onbetaalbaar worden. 
Bovendien vreesde de Stichting dat door de wachtgeldregeling bij werkge
vers en werknemers de animo om een vast dienstverband aan te gaan zou 
afnemen. De landbouw zou daarom een gelijkwaardige, maar technisch af
wijkende regeling behoeven, zo had de Stichting aan de minister en de 
Tweede Kamer laten weten.413

De regering was echter niet tot een afwijkende regeling genegen. Zij vond 
de argumentatie onvoldoende, daar de vrijwillige verzekeringen in het ver
leden ook naar tevredenheid hadden gewerkt.414

Merkwaardig genoeg bleek bij de plenaire behandeling van het wetsont
werp, dat er meer kritiek was op het standpunt van de Stichting voor de 
Landbouw dan aanvankelijk het geval leek. Zo betoogde de hoofdbestuur
der van de Nederlandsche-Christelijke Landarbeidersbond, de CHU-woord- 
voerder Kikkert, dat een afwijkende regeling voor de landbouw weliswaar 
nodig was, maar dat het voorstel van de Stichting, het werkdagencriterium 
te bepalen op 234, een element van ongelijkwaardigheid bevatte. De land
bouwer Haken (CPN) geloofde zelfs, dwars tegen de opvatting van de 
Stichting in, dat de landarbeiders nauwelijks van de regeling zouden profi
teren, omdat werkloze landarbeiders in de regel richting DUW verdwenen. 
Hij was dan ook van oordeel, dat de landarbeiders van premiebetaling voor 
de wachtgeldregeling vrijgesteld moesten worden.415 Het standpunt van de 
Stichting voor de Landbouw was hiermee zodanig verzwakt, dat het 
wetsontwerp op dit punt ongewijzigd bleef.

Behalve de landarbeiders vormden ook de kleine zelfstandigen een pro
bleem. Zij zouden niet onder de werkingssfeer van de wet vallen hoewel 
van verschillende zijden in de Tweede Kamer werd betoogd, dat zij in veel
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gevallen met arbeiders-werknemers gelijk te stellen waren. Vele leden on
derschreven echter het regeringsstandpunt, dat opname van kleine zelf
standigen in de verzekering in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zou zijn, 
o.a. door de premieheffing. Ook zouden de normale controle-instrumenten 
hier beslist niet afdoende zijn. Bovendien ging de regering uit van de ge
dachte dat werkloosheid van kleine zelfstandigen voortvloeide uit het on
voldoende functioneren van het bedrijf. Eventuele hulp aan zelfstandigen 
diende op bedrijfssteun gericht te zijn, die in het onderhavige ontwerp niet 
geregeld kon worden.

De meeste advocaten van de kleine zelfstandigen, met name Fortanier-de 
Wit (VVD), Van Lienden (PvdA), Krol (CHU) en Andriessen (KVP), kon
den zich wel bij deze redenering neerleggen, maar echt bevredigend vonden 
zij haar niet. Het betoog van Krol is illustratief: 'Toen ik kennis nam van 
deze ontboezeming in de Memorie van Toelichting, heb ik gemompeld: 
"Alweer het oude liedje." "De kleine zelfstandigen moeten op andere wijze 
worden geholpen," maar die andere wijze laat steeds op zich wachten.' (...) 
'Van mijn kant wil ik graag erkennen, dat ik geen kans zie door amende
ring der wet deze pasklaar te maken ook voor de kleine zelfstandigen. 
Nochtans ben ik van mening, dat het een eis van sociale rechtvaardigheid is 
om aan de belangen der door mij bedoelde categorie van nijvere werkers in 
ons productieproces blijvende aandacht te schenken.’ Hij vroeg daarom 
steun aan de Kamer voor een amendement, dat de minister niet zou bin
den, maar dat in ieder geval symbolische steun aan de kleine zelfstandigen 
tot uitdrukking bracht. Krol wilde het mogelijk maken dat bij algemene 
maatregel van bestuur bepaalde categorieën kleine zelfstandigen onder de 
werkingssfeer van de wet werden gebracht. Een precedent hiervoor had hij 
gevonden in een uit 1934 daterende wijziging van de Ziektewet.416

Alleen de PvdA voelde voor het idee van Krol. De minister verwees het 
rechtstreeks naar de prullenbak. Het hele systeem van de wet berustte op 
toepassing op loontrekkenden. De bepaling van het inkomen van de kleine 
zelfstandige en de beantwoording van de vraag of en hoe lang hij werkloos 
was, was onmogelijk. Omdat Krol inzag, dat zijn amendement geen kans 
van slagen had, trok hij het in, zij het met tegenzin en in de verwachting 
dat de minister de positie van de kleine zelfstandigen op andere wijze zou 
verbeteren.417

Tot slot moeten we hier nog kort stilstaan bij de positie van de DUW-ar- 
beiders in de Werkloosheidswet.418 De Dienst tot Uitvoering van Werken 
(DUW) had de tewerkstelling van werkloze arbeiders bij civiel- of cultuur
technische werken tot doel. De DUW-arbeid onderscheidde zich van de 
vooroorlogse werkverschaffing door het uitgangspunt, dat het werk gezien 
moest worden als volwaardige, nuttige en produktieve arbeid, die verricht 
werd tegen een volwaardige beloning. Die beloning lag overigens wel wat 
lager dan in het vrije bedrijf, zodat de arbeider een prikkel behield naar het 
vrije bedrijf terug te keren.

Logischerwijs zouden de DUW-arbeiders op grond van hun arbeids
voorwaarden als werknemers in de zin van de WW beschouwd moeten 
worden. Volgens Drees en Lieftinck was hier echter grote voorzichtigheid
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geboden. Er bestond namelijk wel het streven de DUW-arbeiders tegen 
normale arbeidsvoorwaarden te werk te stellen, maar er was ook reden te 
twijfelen aan het normale karakter van de DUW. Zij dachten daarbij met 
name aan die arbeiders, die nauwelijks of niet in het normale arbeidsproces 
konden komen dan wel er terugkeren. De ongewenste situatie kon ontstaan 
dat deze arbeiders bleven pendelen tussen DUW en WW. De bewindslieden 
wensten daarom alleen de mogelijkheid open te houden, DUW-arbeiders 
die normale werkzaamheden verrichtten, in de verzekering op te nemen. 
Volgens artikel 3 lid h vielen DUW-arbeiders alleen dan onder de wet in
dien en voor zover de verantwoordelijke minister daartoe besloot. De mi
nister zou in elk afzonderlijk geval moeten kunnen bepalen of er sprake 
was van echt werk. Kritiek op deze gang van zaken van de kant van de 
commissie van voorbereiding mocht niet baten. De regering schrapte we
liswaar het gewraakte artikel 3 h, maar het nieuwe artikel 4, lid 1, sub f om
vatte een bepaling van dezelfde strekking. DUW-arbeiders behoorden in be
ginsel buiten de werkingssfeer van de wet te blijven.

Pas tijdens het nader overleg tussen de commissie van voorbereiding en 
de bewindslieden kwam er wat beweging in de standpunten. Weliswaar 
achtte de commissie de positieveranderingen die een werknemer zou on
dergaan als hij in de DUW terecht kwam onacceptabel, maar de ARP bood 
de regering een opening toen zij verklaarde genoegen te nemen met een re
dactionele wijziging. DUW-arbeiders zouden onder de werkingssfeer van de 
wet moeten vallen, maar de wet zou ook mogelijkheden tot uitzondering 
moeten bieden. Het 'nee, tenzij wel' zou dus vervangen moeten worden 
door een 'ja, tenzij niet'. Joekes verklaarde zich bereid een dergelijke redac
tionele wijziging in overweging te nemen.

Tijdens de openbare beraadslaging speelde vooral de PvdA hoog spel. 
Van den Born verklaarde het wetsontwerp in de voorliggende vorm on
aanvaardbaar te vinden. Andriessen kondigde een amendement aan, dat 
beoogde de DUW-arbeiders onder de werkingssfeer van de wet te brengen, 
de CPN wenste door middel van een amendement een onvoorwaardelijk 
'ja' van de regering af te dwingen en Stapelkamp verdedigde het hiervoor 
omschreven ARP-compromis. Ook de CHU betreurde de ongelijkheid tus
sen DUW-arbeiders en overige loontrekkers in hoge mate. Joekes kon niet 
anders dan buigen voor de parlementaire druk als hij het wetsontwerp 
wilde redden. Wel verlangde hij dat de Kamer hem ruimte zou laten, in de 
lijn van het ARP-voorstel, enkele uitzonderingsmogelijkheden open te 
houden. Zij die moeilijk plaatsbaar waren of moedwillig geen beschikbare 
arbeid aanvaardden, zouden, ook als zij in de DUW werkten, niet in de re
geling moeten worden opgenomen. De Kamer had weinig moeite met het 
compromis. Andriessen paste zijn amendement, dat mede ondertekend was 
door Van den Born, aan in de door de minister bedoelde zin, Stapelkamp 
zegde zijn steun toe, hoewel hij liever had gezien dat de minister zelf het 
initiatief had genomen en Joekes verklaarde zich bereid het amendement 
over te nemen. Het compromisloze CPN-amendement was daarop zinloos 
geworden. Het werd verworpen; alleen de vijf CPN-leden stemden voor.419
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Tew erkstelling van uitkeringsgerechtigden bij de D U W ?

Tijdens het overleg van de commissie van voorbereiding en de regering 
rees ook nog een ander probleem met betrekking tot de DUW. De commis
sie zou er ernstige bezwaren tegen hebben, als wachtgelders bij de DUW te
werk gesteld zouden kunnen worden. Enkele leden van de commissie zou
den dat uitdrukkelijk willen uitsluiten. De minister van Sociale Zaken 
vond dat echter te ver gaan. Het zou een aantal wachtgelders verplichten 
acht tot dertien weken werkloos toe te zien, terwijl de DUW hen de moge
lijkheid bood hun wachtgeldperiode te onderbreken. Hij stelde een com
promis voor: het zou het bestuur van de bedrijfsvereniging vrij staan de 
DUW-arbeid als niet-passend aan te merken, zodat de arbeiders die DUW- 
werk weigerden hun aanspraak op wachtgeld behielden. Voor hen die recht 
hadden op een uitkering krachtens de werkloosheidsverzekering moest 
DUW-arbeid echter wel als passend worden beschouwd.420

Het compromis kon niet iedereen bevredigen. Van den Born betoogde 
dat de mogelijkheid arbeiders die een werkloosheidsuitkering ontvingen in 
de DUW te plaatsen, het verzekeringskarakter van de regeling aantastte. Het 
zou de arbeiders onbegrijpelijk voorkomen. Zo'n regeling was pas aan
vaardbaar als DUW-arbeiders als werknemers in de zin der wet beschouwd 
werden. Bovendien zou het karakter van de DUW en de aard van de uit te 
voeren werken moeten veranderen, zodat de kans dat men ook in de DUW 
in het eigen beroep tewerk werd gesteld, groter werd. Ook voor de CPN vol
deed het compromis niet. Volgens Gortzak zouden alle uitkeringstrekkers 
DUW-arbeid moeten kunnen weigeren, ongeacht het oordeel van het be
stuur van de bedrijfsvereniging. Joekes wilde echter niet verder gaan. Van 
den Born was blijkbaar toch tevreden gesteld. Het CPN-voorstel kreeg geen 
steun van de Kamer.421

P rem iep lich tig en

Het wetsontwerp maakte een principieel onderscheid tussen wachtgeld- en 
werkloosheidsverzekering. De kosten voor de eerste dienden te worden ge
dragen door de bedrijfstak waartoe de arbeider behoorde. De arbeider die een 
werkloosheidsuitkering genoot, behoorde tot de algemene arbeidsreserve, 
aldus de redenering. De kosten daarvan dienden derhalve, behalve door het 
gehele bedrijfsleven, voor een belangrijk deel door de overheid te worden 
gedragen.422 Met name over de premieplicht voor de wachtgeldverzekering 
bestond in de Tweede Kamer fundamenteel verschil van mening. Terwijl 
de CPN bezwaar maakte tegen het feit, dat de kosten van de werkloosheid, 
die het gevolg was van het kapitalistisch systeem, voor een deel op de 
slachtoffers werden afgewenteld, keerden vele andere leden zich op andere 
gronden tegen de premieplicht van de werknemers. Zij sloten zich aan bij 
de bezwaren van de KAB en het NVV, die daarvan door middel van adres
sen aan de Kamer blijk hadden gegeven.423 In hun optiek dienden de on
dernemingen de lasten te dragen van de arbeidsreserve. Produktiebe- 
lemmering door weersomstandigheden, materiaalgebrek of andere externe
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factoren behoorde immers tot het ondernemersrisico, waarop de werk
nemer geen invloed kon uitoefenen. Verschillende andere leden vonden 
de voorgestelde regeling echter zeer wel verdedigbaar. De lasten van de 
sociale verzekeringen dienden in het algemeen, dus ook bij de wachtgeld- 
verzekering, in beginsel door werkgevers en werknemers samen gedragen 
te worden. Een en ander was immers in het belang van beide partijen.424

In zijn memorie van antwoord scherpte Joekes deze stelling nog wat aan. 
Gingen de bestaande wachtgeldregelingen vooral uit van het belang van de 
onderneming, de voorgestelde wettelijke regeling stelde de zorg voor de 
werknemers in geval van onvrijwillige werkloosheid voorop. Verder 
hechtte hij sterk aan het ideaal van de bedrijfsgemeenschap. Een bijdrage 
van de arbeiders aan de wachtgeldverzekering zou dit ideaal zeker dichterbij 
brengen. Tot slot vreesde hij een aanslag op ’s Rijks middelen als zijn voor
stel niet werd aanvaard. Als de werkgevers de volledige lasten moesten dra
gen, zouden zij vaker een beroep doen op het AWF. Deze hulp zou dan 
weer voor de helft ten laste van het Rijk komen.425

Tijdens het mondelinge debat beriep Joekes zich tevens op het resultaat 
van het langdurige vooroverleg met de sociale partners waaraan hij zo 
weinig mogelijk wilde tornen. Hij kon de PvdA en de CPN niet overtuigen. 
Van den Born betoogde namens de PvdA-fractie, dat hij weliswaar voor
stander was van samenwerking tussen werkgevers en werknemers, maar 
zolang deze niet samen invloed konden uitoefenen op de omvang en de 
aard van de werkloosheid in de bedrijfstak, kon van gedeelde premiebeta
ling geen sprake zijn.426

Joekes vond het, gelet op het aanhangige wetsontwerp op de PBO, maar 
een zwak argument, waarop Gortzak blijk gaf van een scherp inzicht in de 
bestaande politieke en sociale verhoudingen: 'Bestaan (...) blijft het feit, dat 
de bedrijfsgemeenschap op het ogenblik, dat dit wetsontwerp tot wet zal 
worden verheven, niet bestaat en naar mijn overtuiging in de kapitalisti
sche maatschappij ook nooit zal bestaan. (...) Het ogenblik is onaanvaardbaar 
om de arbeider op grond van het fictief begrip "bedrijfsgemeenschap" te la
ten meebetalen in de wachtgeldverzekering.'427

Amendementen van Van den Born en Gortzak, die de wachtgeldpremie 
geheel ten laste van de werkgever wilden brengen, mochten niet baten. Het 
amendement-Van den Born, dat overigens wat dommig was ingediend in 
de veronderstelling dat Andriessen het mede zou ondertekenen, werd ver
worpen met 45 tegen 31 stemmen: PvdA en CPN stemden voor. De KVP en 
de ARP waren weliswaar van oordeel dat de erin vervatte gedachte zeer wel 
verdedigbaar was, maar er kleefden toch teveel bezwaren aan. De argumen
ten van de m inister konden niet zonder meer genegeerd worden. 
Bovendien had de regering ten aanzien van de premie werkloosheidsver
zekering, zoals we hierna zullen zien, al een aanzienlijke concessie gedaan. 
Het zwaarst wegende argument was echter, dat het met het oog op de ko
mende PBO, het warm gekoesterde geesteskind van de confessionelen, niet 
gewenst was het beginsel van het samen delen van de lasten en verant
woordelijkheden te laten varen. Het amendement-Gortzak werd alleen 
door de CPN gesteund.428

658



Sociale zekerheid

In de Eerste Kamer noemde VVD-senator Molenaar het onderscheid tus
sen wachtgeld- en werkloosheidsverzekering en die tussen bedrijfstak en al
gemeen bedrijfsleven 'volkomen kunstmatig'. Het aanhouden van een ar
beidsreserve voor de bedrijfstak door middel van een wachtgeldverzekering 
was een illusie. Hij verwachtte niet dat een arbeider vanwege wachtgeld 
geen andere baan buiten de bedrijfstak zou aannemen als hij daartoe de 
kans kreeg. 'Een dwaas die het zou willen bepleiten.' Molenaars oordeel 
over dit deel van het wetsontwerp was dan ook vernietigend: 'Het is 
maakwerk zonder een principiële grondslag. Voor mij blijft de belangrijkste 
factor, dat het Rijk bij de financiering van het wachtgeld buiten schot blijft.’ 
Hij betreurde het zeer dat met het tot stand komen van deze wet het oude 
ondernemingswachtgeld, wachtgeld met behoud van dienstbetrekking, 
waardoor de band tussen ondernemer en werknemer bleef bestaan, zou 
verdwijnen. Toch was dit geen reden voor de VVD haar stem aan het ont
werp te onthouden.429

De verdeling van de premielasten

De lasten van de werkloosheidsverzekering zouden door werkgevers, werk
nemers en overheid gezamenlijk gedragen moeten worden. Het wetsont
werp voorzag in een gelijk premieaandeel voor de drie betrokken partijen. 
Het aandeel van de overheid vond het parlement te gering. Voor de Twee
de Wereldoorlog droeg het Rijk immers de helft van de lasten van de vrij
willige werkloosheidsverzekering omdat de werkgevers toen nog geen bij
drage leverden. Bovendien, zo betoogde met name Van den Born, was de 
overheid in belangrijke mate verantwoordelijk voor de bestrijding van de 
conjuncturele werkloosheid en kon zij op die manier invloed uitoefenen 
op de door haar te dragen lasten. Het zou dus redelijk zijn als zij de helft 
van de lasten zou dragen en de bedrijfsgenoten ieder een kwart.430

Aanvankelijk hield de regering voet bij stuk. De premieverdeling was 
juist omdat de werkgevers nu ook een aandeel betaalden. Bovendien waren 
de lasten voor het Rijk, gezien het algemene karakter van de regeling en de 
overige lasten ten behoeve van werklozen (de kosten van de DUW en van 
de sociale bijstandsregeling) niet met vroeger te vergelijken. De voorge
stelde premieverdeling bij beide verzekeringsvormen maakte voor de rege
ring de kern van het ontwerp uit. Toch meldt het verslag van het overleg 
met de commissie van voorbereiding dat de regering nog vóór de monde
linge debatten door de bocht ging. Het Rijk zou de helft van de lasten op 
zich nemen, teneinde eventuele nadelige gevolgen voor lonen en prijzen te 
vermijden. De wijziging in de premieverdeling kon op kamerbrede waarde
ring rekenen. Alleen de CPN, die het werknemersaandeel geheel verwierp, 
was niet tevreden gesteld.431

P rem iedifferentiatie en risicogroepen

De regering achtte een verplichte verzekering noodzakelijk, omdat de vrij
willige verzekering slechts een deel van de werkenden bestreek. De over-
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heid kwam zo bij werkloosheid voor hoge lasten te staan. Uit overwegingen 
van solidariteit en om het draagvlak van de verzekering te verbreden, was 
het wenselijk dat zowel goede als minder goede risico's tot de verzekering 
bijdroegen. Toch maakte de wachtgeldverzekering, in tegenstelling tot de 
werkloosheidsverzekering, enige premiedifferentiatie mogelijk.432 Dit was 
gebeurd in verband met de grote verschillen in werkloosheidsrisico tussen 
de tot een bepaalde bedrijfsvereniging behorende groepen. De minister, die 
het solidariteitsprincipe hiermee tot op zekere hoogte geweld aandeed, 
dacht daarbij vooral aan de in te stellen 'algemene bedrijfsvereniging’, een 
bedrijfsvereniging waarin elders moeilijk te plaatsen groepen zouden wor
den ondergebracht.433

Met name de PvdA was tegen premiedifferentiatie. Werknemers hadden 
op de belemmering van de produktie door externe factoren geen invloed. 
Feitelijk zouden de werkgevers daarom de kosten van het aanhouden van 
een arbeidsreserve moeten dragen. Nu dit geen haalbare kaart bleek, was 
premiedifferentiatie in ieder geval uit den boze.

Joekes bleef echter vaag over dit punt. Hij bleef er bij dat een beperkte dif
ferentiatie wenselijk was. Maar het kon niet zo zijn dat men de arbeiders 
groepsgewijs ging indelen en voor iedere groep het werkloosheidsrisico en 
de premie afzonderlijk ging bepalen. Een concretere uitspraak dan dat de 
premiedifferentiatie 'met grote bedachtzaamheid' gehanteerd moest wor
den, wenste hij echter niet te doen.434

In de Eerste Kamer pleitte KVP-senator Regout juist voor een verder 
gaande differentiatie in de toekomst. Hij signaleerde een nadeel in het 
voorgestelde systeem: hoe groter het vlak zou zijn waarover de lasten wer
den verdeeld, hoe meer het verantwoordelijkheidsgevoel dreigde te ver
zwakken waar het ging om voorkoming van werkloosheid. Joekes week 
echter niet van zijn standpunt af. De mogelijkheid van een beperkte pre
miedifferentiatie voor de wachtgeldverzekering bleef in de wet gehand
haafd.435

Differentiatie in de uitkeringen

Het wetsontwerp voorzag in gedifferentieerde uitkeringspercentages van 80, 
70 en 60% van het dagloon, zowel voor de wachtgeld- als voor de werkloos
heidsregeling. Bij de wachtgeldverzekering gold het een minimaal uit te ke
ren percentage van het dagloon, al zou de minister bij de beoordeling van 
afwijkende voorstellen met de wenselijkheid van differentiatie rekening 
houden. Bij de werkloosheidsverzekering ging het om een vast percentage.

De regering had door het CBS laten berekenen dat bij gelijk blijvende kos
ten een ongedifferentieerde uitkering van 71% mogelijk zou zijn. Voor ge
huwden en kostwinners vond zij deze te laag. Een uniform uitkeringsper
centage van 80, zoals bepleit door Van den Born en Gortzak, achtte Joekes 
niet haalbaar. Voor het argument van de meerderheid van de Kamer (KVP, 
PvdA, ARP en CPN) dat een gedifferentieerde uitkering strijdig was met het 
verzekeringsprincipe, toonde Joekes zich ongevoelig.
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Stapelkamp (ARP) en Andriessen (KVP) legden zich bij de verdediging 
van de minister neer, met name omdat ook zij een uitkering van 71% voor 
gehuwden en kostwinners ontoereikend achtten. Van den Born stuurde op 
een compromis aan. Hij diende weliswaar geen amendementen in, maar 
hij deed wel een laatste voorstel: met uitkeringspercentages van 80, 75 en 70 
zou de PvdA genoegen nemen. De percentages voorgesteld in het wetsont
werp stamden immers van voor de oorlog. Door de stijging van de lonen 
was de kloof derhalve groter geworden. Bovendien werden ongehuwden al 
zwaarder aangeslagen in de belastingen. Joekes verwierp ook dit voorstel.

Gortzak diende wel amendementen in op de betreffende artikelen 38 en 
47. Beide amendementen beoogden uniforme uitkeringen van 80% tot 
stand te brengen. Hij achtte een gedifferentieerde uitkering bij een ongedif
ferentieerde premiebetaling principieel onjuist. Joekes ontraadde echter 
aanneming. De amendementen waren in strijd met de uitkomsten van het 
overleg met werkgevers en werknemers (was men daar tot een gelijk per
centage gekomen, dan had hij minder bezwaar gemaakt) en de kosten zou
den op onverantwoorde wijze worden opgevoerd. Beide amendementen 
werden zonder hoofdelijke stemming verworpen.436

De u itkeringsduur

De totale uitkeringsduur van beide verzekeringen was in artikel 31 aan een 
maximum gebonden van 126 dagen. De minimumduur van de wacht
gelduitkering was in artikel 39 bepaald op 48 dagen. De maximumduur van 
de wachtgelduitkering was echter in principe flexibel (art. 37). De wachtgeld- 
fondsen dienden in hun reglementen een en ander nader te regelen. De ge
dachte was, dat zij het beste konden vaststellen hoe lang werklozen tot de 
arbeidsreserve van de bedrijfstak gerekend konden worden.437

Een aantal leden van de Tweede Kamer, dat sterk hechtte aan het aan
houden van een band tussen tijdelijk werkloze arbeiders en het bedrijf 
(men moet hierbij met name denken aan de VVD, die eigenlijk nog steeds 
meer heil zag in het oude ondernemingswachtgeld) bepleitte een verlen
ging van de minimumuitkeringsduur, terwijl de CPN ritueel en onrealis
tisch pleitte voor een onbeperkte uitkeringsduur. De VVD was van oordeel 
dat de wet weinig kans op verlenging bood. Dat betekende immers een las
tenverzwaring voor beide partijen. Uit het AWF of uit de rijksmiddelen 
zou subsidie verleend moeten worden aan die wachtgeldfondsen die tot 
verlenging van de uitkeringsduur besloten. Ook zou te overwegen zijn een 
langer dienstverband dan de voorgestelde 156 dagen voorafgaand aan de 
werkloosheid verplicht te stellen.

De indieners van het wetsontwerp voelden niets voor een wijziging in 
deze richting. Alleen die bedrijfstakken die zelf de financiële gevolgen kon
den dragen, zouden uitbreiding van de uitkeringstermijn kunnen overwe
gen. Als deze bedoeld was om de arbeidsreserve voor de bedrijfstak langer 
in stand te houden, dan gold het een bedrijfsbelang, waarvan de kosten logi
scherwijs ook door de bedrijfstak gedragen moesten worden. Bovendien 
zou het tegen de grondslagen van het ontwerp indruisen als de taak van de
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werkloosheidsverzekering door de wachtgeldverzekering werd overgeno
m en.

Tot amendementen of tot verwerping van het wetsontwerp leidde dit 
conflictje overigens niet. Een amendement zou waarschijnlijk niet aan
vaard worden en Fortanier-de W it verklaarde dat het belang van het ont
werp te groot was om het risico van uitstel te nemen.438

In de Eerste Kamer leverde het debat op dit punt geen nieuwe inzichten 
op. De suggestie van Van Lieshout (KVP) dat een maximale totale uitke
ringsduur van een jaar te overwegen was naar analogie van de Ziektewet, 
ontlokte aan Joekes een eenvoudige afwijzing omdat een dergelijke regeling 
gewoon niet te dragen was.439

Financiering en de gevolgen voor lonen en prijzen

De regering ging bij de berekening van de kosten uit van een gemiddelde 
werkloosheid van 6%. De conjunctuurpolitiek zou volgens de regering een 
garantie bieden tegen een belangrijk hogere werkloosheid. Het CBS had be
cijferd dat een gemiddelde uitkering van 71% van het dagloon mogelijk was 
na aftrek van de kosten voor beheer en administratie. Bovendien zou 20% 
van de premies gereserveerd moeten worden. Door werkgevers, werkne
mers en overheid zou ongeveer 6% van het loon opgebracht moeten wor
den. In totaal ging het om een bedrag van ƒ240 miljoen, waarvan ƒ60 mil
joen uit de schatkist moest komen. Op de begroting zou echter een bedrag 
van ƒ25 è ƒ30 miljoen kunnen worden weg gestreept omdat de subsidiëring 
van de oude wachtgeldregelingen en een gedeelte van de kosten van over- 
bruggings- en sociale bijstandsregelingen zou komen te vervallen.440

Een en ander plaatste het parlement voor een moeilijk dilemma. Aan de 
ene kant was het onaanvaardbaar als de invoering van de WW het loonpeil 
van de werknemers te veel zou aantasten; een compensatie voor de pre
miebetaling was dus gewenst. Aan de andere kant mocht het loon- en prijs
peil niet een zodanig niveau bereiken dat de exportpositie werd aangetast. 
De invoering van de WW zou dan immers een averechts effect kunnen 
hebben: zij zou de geldelijke gevolgen bestrijden van de werkloosheid die 
zij zelf had opgeroepen. Met name de W D  sprak hierover haar zorg uit.441

Het overleg tussen de commissie van voorbereiding en de bewindslieden 
van Sociale Zaken en Financiën, noch het plenaire kamerdebat leverde een 
oplossing voor het probleem. In het commissie-overleg liet Joekes al weten 
niet genegen te zijn te voldoen aan het verzoek tot een principiële uitspraak 
over de wijze waarop de premiebetaling voor de werknemers zou worden 
opgevangen. De regering wenste ook niet de garantie te geven dat de invoe
ring van het wetsontwerp geen reële daling van het levenspeil der verze
kerden met zich mee zou brengen. Lieftinck hield vast aan het standpunt 
dat de invoering van de verzekeringen de exportpositie niet in gevaar 
mocht brengen. Bovendien had de regering al toegestemd in een wijziging 
van de verdeelsleutel voor de premie werkloosheidsverzekering met het 
oog op de lonen en prijzen.442

662



Sociale zekerheid

Zo tastte de Kamer bij het plenaire debat nog steeds in het duister, tot irri
tatie van velen. Er zou toch voor invoering van de wet duidelijkheid over 
de kwestie moeten zijn. Zoals zo vaak verwoordde Gortzak, die verrast was 
over het feit dat zelfs de CHU en het CNV voorstander waren van volledige 
compensatie, de onvrede het duidelijkst: 'Niet alleen is dit geen vrijwillige 
verzekering, maar geen zinnig mens zou een verzekering op dergelijke 
condities afsluiten. Aan elke vertegenwoordiger van een levensverzekering 
of een dodenbus zou de adspirant-verzekerde, vóór hij een verzekering zou 
afsluiten vragen: "Vertel mij eerst wat ik werkelijk moet betalen en dan pas 
kan ik zeggen of ik die verplichtingen kan aangaan.’" Overigens betitelde 
hij het hele systeem van compensaties als 'dwaasheid'. Waarom zou de 
werknemer eerst premie moeten betalen als hij die later weer vergoed 
kreeg? De CPN zou dan ook haar stem aan het ontwerp onthouden.443

Joekes verklaarde niet in staat te zijn aan de wensen van de Kamer tege
moet te komen. Het was de regering een grote zorg het reële loon zo veel 
mogelijk onaangetast te laten, maar zij had dat niet helemaal in de hand. 
Met name de stijging van de produktiviteit was een belangrijke randvoor
waarde. Joekes stelde voor, het probleem tijdens de begrotingsbehandeling 
in breder verband nogmaals op de agenda te plaatsen.444 Hiermee ging de 
Kamer akkoord.

In de Eerste Kamer sneden Vixseboxse (CHU) en Regout (KVP) het pro
bleem nog eens aan. Wellicht zouden er nieuwe prioriteiten gesteld moeten 
worden nu de druk van de sociale lasten de draagkracht van het land te bo
ven leek te gaan. Van uitstel wilde Joekes echter niet weten. Het was van 
levensbelang een werkloosheids- en wachtgeldverzekering in tijden van ge
ringe werkloosheid tot stand te brengen, zodat reserves voor moeilijker tij
den gekweekt konden worden.445 Overigens werd op 7 juni 1952 bij de in
voering van de wet wel degelijk een volledige Iooncompensatie voor de 
WW-premie toegekend. Deze gold zowel voor werknemers bij de overheid 
als voor die in het bedrijfsleven. De compensatie werd verleend op advies 
van een meerderheid van een SER-commissie onder voorzitterschap van J. 
Tinbergen. Een minderheid had geadviseerd de prijsstijgingen veroorzaakt 
door de verzekering in de lonen te compenseren. De commissie adviseerde 
unaniem dat de werkgevers de loonstijging en de werkgeverspremies in de 
prijzen mochten doorberekenen.446

De rol van overheid en vakbeweging

De indieners van het wetsontwerp, Drees en Lieftinck, hadden nadrukkelijk 
gekozen voor uitvoering door bedrijfsorganen. Toch achtten zij een aantal 
centrale regelingen (bijvoorbeeld de bepaling van omvang en duur van de 
werkloosheidsverzekering) en centraal toezicht op de uitvoering noodzake
lijk. Het Rijk droeg immers een aanzienlijk deel van de kosten. Het subsi
diariteitsbeginsel stond echter voorop: wat aan het bedrijfsleven kon wor
den overgelaten, moest niet in staatshanden worden gelegd. Incidenteel 
gemopper uit het parlement over te grote staatsinvloed (Van Lieshout sprak 
in de Eerste Kamer van een compromis tussen solidarisme en staats-socia-
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lisme, waarbij het eerste principe te veel te lijden had gehad) werd door 
Joekes simpel weg gewuifd. Wie een te grote staatsinvloed ontwaarde, mis
kende de werkelijkheid. Niettemin had de overheid bij een algemeen be
lang als de werklozenzorg onmiskenbaar van nature een taak, een recht, en 
een plicht, aldus Joekes.447

De vraag welke rol de vakbeweging zou kunnen spelen in de uitvoering 
van de verzekering lag wat gecompliceerder. Algemeen was men van oor
deel dat de vakbeweging op het gebied van de werkloosheidsverzekering 
voor de oorlog baanbrekend werk had verricht. Het wetsontwerp gold als de 
bekroning daarvan. Vele leden van de Tweede Kamer meenden dat de vak
beweging het verdiende bij de uitvoering van de regeling te worden betrok
ken, niet alleen door haar een plaats in de besturen van de bedrijfsvereni
gingen toe te kennen, maar ook door haar, tenminste aan de eigen leden, de 
uitkeringen te laten verstrekken. Zij zou eventueel zelfs de uitkeringen aan 
de ongeorganiseerden kunnen verzorgen.

De regering had geen bezwaar tegen de inschakeling van de erkende vak
beweging bij de uitvoering van de verzekering ten behoeve van de eigen 
leden, maar een wettelijke regeling dienaangaande achtte zij overbodig. De 
uitvoeringsbepalingen boden hiertoe voldoende ruimte. Over betaling van 
uitkeringen aan niet-leden wenste de regering eerst het advies van de 
Stichting van de Arbeid af te wachten.

Toch besloot Joekes uiteindelijk bij nota van wijziging art. 21 lid 2 zoda
nig aan te passen, dat uitdrukkelijk de mogelijkheid van inschakeling van 
de vakbeweging werd gecreëerd. Zijn belangrijkste motief was, dat de vak
beweging voor de oorlog de uitvoering van de vrijwillige verzekeringen op 
zeer goedkope wijze had verzorgd. Er was geen reden nu voor duurdere al
ternatieven te kiezen 448 Het besluit werd met name door Andriessen en 
Van den Born, beiden afkomstig uit de vakbeweging, van harte toegejuicht. 
Niet alleen was volgens hen nu een zuinige administratie gewaarborgd, 
maar ook kreeg de vakbeweging hiermee een instrument in handen om 
een nauwer contact met de leden tot stand te brengen. Uiteraard was de 
CPN, die de EVC uitgesloten zag van deelname aan de uitvoering van de 
WW, minder enthousiast over de nota van wijziging.449 De inschakeling 
van de vakbeweging stuitte ook op scepsis bij de VVD, zo bleek uit de debat
ten in de Eerste Kamer. Molenaar vreesde dat de vakbeweging zich ook met 
niet-aangesloten verzekerden zou gaan bemoeien, een principieel onjuiste 
zaak. Bovendien was hij bang, dat het inzetten van minder geschoold con- 
trole-personeel, net als in het verleden, misstanden zou veroorzaken. 
Misbruik van de verzekeringen diende immers streng te worden gestraft. 
ARP-senator Schipper, secretaris van het CNV, verzette zich echter fel tegen 
deze volgens hem onbillijke en onjuiste voorstelling van zaken. Joekes 
sloot zich hierbij aan. Bovendien achtte hij de controle in de eerste plaats 
een taak van de bedrijfsverenigingen.450
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Betrokkenheid bij staking een grond voor uitkeringsioeigering?

Artikel 40 lid 1 sub f van het wetsontwerp bevatte een controversiële bepa
ling op grond waarvan geen wachtgeld zou worden toegekend aan de werk
nemer die werkloos was geworden ten gevolge van werkstaking of uitslui
ting. Van den Born en Andriessen deden hun vakbewegingsachtergrond eer 
aan toen zij, evenals Gortzak en Hoogcarspel, deze bepaling in de Tweede 
Kamer aan de kaak stelden. Van den Born was van oordeel dat de bepaling 
te ver ging in die gevallen waarin een staking in een andere onderneming 
de oorzaak was van de uitsluiting. In de toezegging van de minister in de 
memorie van antwoord dat dan via een ministeriële beschikking een be
vredigende oplossing zou worden gevonden, had hij weinig vertrouwen. 
Wel kon hij zich vinden in de uitleg van de regering in het verslag van het 
overleg met de commissie van voorbereiding. Deze leek aan te sluiten bij de 
opvatting dat uitkeringsweigering slechts gerechtvaardigd was bij staking of 
uitsluiting in één onderneming. Van den Born zag dat graag duidelijk uit
gedrukt in de redactie van het artikel.

Gortzak vond de hele bepaling uit den boze. Deze zou arbeidsconflicten 
op onaanvaardbare wijze beïnvloeden. Hij vreesde dat op stakers druk zou 
worden uitgeoefend om de staking te beëindigen, zodat zij collega's niet het 
brood uit de mond stootten. Joekes was echter van oordeel dat de wet een 
dergelijke bepaling niet kon missen. De grondslag voor het verkrijgen van 
een uitkering was ook in het verleden steeds geweest, dat men bereid moest 
zijn passende arbeid te aanvaarden en dat men geen uitkering kreeg als 
men door eigen schuld zonder werk was geraakt. De waarborg dat de bepa
ling rechtvaardig zou worden toegepast lag volgens het ontwerp in de eerste 
plaats in handen van de besturen van de bedrijfsverenigingen. Bovendien 
was beroep mogelijk bij het scheidsgerecht, waarvan de samenstelling een 
sociaal verantwoorde toepassing van de bepaling garandeerde. Andriessen 
bestreed echter dat de redactie van het artikel aan de besturen van de be
drijfsverenigingen toestond om de zaak in eigen handen te nemen. Volgens 
hem was de redactie van het artikel dwingend: werkloosheid ten gevolge 
van staking gaf geen recht op uitkering. Daarom diende hij een amende
ment in dat beoogde de besturen van de bedrijfsverenigingen te laten be
oordelen of in bepaalde gevallen van staking of uitsluiting uitkeringen 
zouden worden verstrekt, maar dat tevens de beslissing wilde doen onder
werpen aan de goedkeuring van het AWF. Hoogcarspel diende daarop een 
amendement in dat de bepaling geheel wilde doen vervallen. Het amen- 
dement-Andriessen werd door de regering overgenomen. Het amende- 
ment-Hoogcarspel maakte geen schijn van kans: het werd zonder hoofde
lijke stemming verworpen.451

Uitstel van de inw erkingtreding van de wet

Het wetsontwerp werd op 30 juni 1949 door de Tweede Kamer aangenomen 
met de stemmen van de CPN-fractie en van de gewetensbezwaarde SGP te
gen en op 7 september 1949 door de Eerste Kamer. Op 9 september verscheen
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de wet in het Staatsblad. De Werkloosheidswet zou op een nader te bepalen 
datum in werking treden. De regering streefde naar een datum omstreeks 
juli 1950.452 Dat moment zou echter lang op zich laten wachten, zoals in het 
voorjaar van 1950 al te voorzien was.

Op 25 april 1950 had Andriessen de bui al zien hangen. Hij diende schrif
telijke vragen in bij Joekes. Uit de behandeling van de begroting in de Eerste 
Kamer had hij geconcludeerd dat de streefdatum niet werd gehaald. Waren 
er problemen met de erkenning van bedrijfsverenigingen? Kwamen deze 
voort uit het feit dat deze moesten passen in het raam van de in voorberei
ding zijnde regeling tot herziening van de hele sociale verzekeringsorgani- 
satie? Zo ja, was de minister dan van oordeel dat het toelaatbaar en juist was 
andere eisen ten aanzien van erkenning en goedkeuring te stellen dan die 
welke op grond van de Werkloosheidswet gesteld konden worden? Was de 
minister bereid te bevorderen dat de bedrijfsverenigingen, alsmede hun sta
tuten en reglementen werden goedgekeurd, wanneer werd voldaan aan de 
eisen die in de wet werden gesteld? Kon de minister meedelen wanneer on
geveer de invoering kon plaats vinden en aan welke eisen dan zou moeten 
zijn voldaan?

Joekes moest toegeven dat de streefdatum van 1 juli niet werd gehaald. 
De oprichting van bedrijfsverenigingen had het bedrijfsleven meer tijd ge
kost dan verwacht. Er was nog maar van 19 van de 26 op te richten bedrijfs
verenigingen een verzoek tot goedkeuring binnen gekomen.453 Over deze 
verzoeken moesten volgens de wet eerst het AWF en de Stichting van de 
Arbeid gehoord worden. Deze adviezen waren nog niet ten departemente 
binnen gekomen. Een tweede oorzaak voor de vertraging was het feit dat er 
nog onvoldoende inzicht was inzake de premies die voor de wachtgeld- 
fondsen en voor het AWF moesten worden bijgedragen. Er hadden nog 
maar een paar bedrijfsverenigingen een premieberekening, en dan meestal 
nog maar een voorlopige, aan het AWF voorgelegd, hoewel er op was aan
gedrongen dit voor 1 maart te doen. Het overleg tussen de Loon- en 
Prijscommissie en de Stichting van de Arbeid over de gevolgen voor de 
loon- en prijspolitiek en voor de werkgelegenheidspolitiek was daarom nog 
niet gestart.454 Verder was er nog overleg gaande over de vraag in hoeverre 
voor de land- en tuinbouw kon worden afgeweken van de in artikel 36 ver
vatte dagenregeling. Over die vraag bestond ook in de bedrijfstak nog geen 
overeenstemming. De oplossing van dit probleem zou nog wel enige tijd 
vergen. Tot slot wees Joekes op het probleem dat de organisatie die voor de 
Werkloosheidswet werd opgebouwd, de grondslag zou moeten vormen 
voor de toekomstige uitvoeringsorganisatie van de hele sociale verzeke
ring. De bestaande bedrijfsverenigingen voor de Ziektewet en de Kinder
bijslagwet - geheel andersoortige organen dan die voor de W erkloos
heidswet - zouden in de herziene organisatie moeten opgaan. De vraag was 
hoe dat zo gemakkelijk mogelijk kon. Daarbij moest ook rekening worden 
gehouden met de belangen van het personeel dat bij de bestaande orga
nisaties werkte. De vertraging zat derhalve niet in het feit dat andere eisen 
zouden worden gesteld aan de bedrijfsverenigingen dan op grond van de 
Werkloosheidswet mogelijk was. Dat zou inderdaad niet juist zijn. Niette-
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min achtte Joekes het onmogelijk met zekerheid te zeggen wanneer de wet 
wel in werking zou treden. Hij streefde er naar de invoering 'zo spoedig als 
mogelijk te bewerkstelligen'.455

Overigens is met het probleem van de integratie van de sociale verzeke
ringen niet het hele verhaal verteld. Uitstel van de inwerkingtreding van 
de wet kwam de regering bepaald niet slecht uit gezien de problemen die de 
Korea-crisis voor het loon- en prijsbeleid met zich mee bracht, zo blijkt uit 
de notulen van de ministerraad. Op 26 februari 1951 besloot de raad dat het 
demissionaire kabinet geen beslissing meer zou nemen over de datum van 
inwerkingtreding. Met name Lieftinck drong er op aan hiermee te wachten 
tot er duidelijkheid was geschapen over de nog te nemen loon- en prijspoli
tieke maatregelen. Ook het kabinet-Drees II besloot op 2 april 1951, nu op 
aandringen van de minister-president, om de invoering van de wachtgeld
en werkloosheidsverzekering tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen, 
te meer omdat Drees gebleken was dat het NVV hiervoor wel begrip zou 
hebben. Joekes verklaarde er geen bezwaar tegen te hebben het tijdstip van 
invoering open te houden omdat een datum vóór 1 oktober 1951 toch niet 
haalbaar zou zijn 456

Op 27 juni 1951 verzochten Joekes en Van den Brink aan de SER een ad
vies omtrent de invoering van de WW op te stellen. Zij streefden er op dat 
moment naar de wet op 1 april 1952 in werking te doen treden. Het SER-ad- 
vies over de loon- en prijspolitieke gevolgen veroorzaakte echter opnieuw 
vertraging. Het werd op 13 september aangeboden in plaats van op 1 augus
tus, zoals de bewindslieden hadden verzocht.457 De Werkloosheidswet trad 
door dit allles pas op 1 juli 1952 in werking.

C o n clu sie

Gezien het feit, dat de Werkloosheidswet, met de nodige wijzigingen, tot de 
invoering van de nieuwe Werkloosheidswet van 6 november 1986 heeft ge
functioneerd, kon men spreken van een geslaagd stuk sociale wetgeving. 
Het is echter opmerkelijk hoe weinig invloed het parlement op de essentia
lia van deze wet heeft kunnen uitoefenen. Ook het parlement respecteerde 
de uitkomst van het voorafgaande tripartite overleg, hetgeen wel ten koste 
ging van zijn vrijheid èn taak als medewetgever. Kamerbreed leefde de 
overtuiging dat wetgeving als de onderhavige, welke rechtstreeks de belan
gen van de bedrijfsgenoten raakte, in nauw overleg met de sociale partners 
tot stand moest komen. Meer dan eens bood het feit, dat het systeem van de 
wet was ontstaan uit vooroverleg met vertegenwoordigers van het bedrijfs
leven, aan de minister een schild waarmee hij zich kon verdedigen tegen 
parlementaire kritiek. Ook is het opvallend met hoeveel gemak bepaalde 
kritiek werd afgedaan met een verwijzing naar de in het vooruitzicht ge
stelde PBO, die in feite nooit is gerealiseerd. In feite had de CPN de meest 
realistische verwachtingen in deze: zij wenste zich niet te laten paaien met 
de belofte van een PBO, die naar haar oordeel nooit zou slagen. Het risico, 
tenslotte, dat de invoering van de werkloosheidswet door algehele verwer-
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ping of forse amendering te lang op zich zou laten wachten, wilde de meer
derheid van het parlement niet nemen.

Zo kwam het dat het parlement maar op twee wezenlijke punten wijzi
gingen van het wetsvoorstel kon bewerkstelligen. De DUW-arbeiders vie
len, anders dan in het wetsvoorstel, onder de werking van de wet, zij het 
voorwaardelijk, en de verdeelsleutel voor de betaling van de premie voor 
de werkloosheidsverzekering werd ingrijpend gewijzigd. Voor het overige 
heeft de minister van Sociale Zaken het wetsvoorstel ongeschonden en 
zonder al te veel moeite door het parlement geloodst.

T)e nacht is voorbijgegaan, de dag is gekomen, en nog is het nacht'

De beraadslaging in de Tweede Kamer over de begroting voor 1951 vond 
grotendeels plaats in december 1950 en werd door diverse kamerleden aan
gegrepen om een beoordeling te geven van het beleid van de minister.458 In 
de memorie van toelichting op zijn begroting stelde minister Joekes nog
maals vast dat de economische achtergrond bij de bepaling van het sociale 
beleid in acht moest worden genomen. Met name de nog immer zorgelijke 
toestand van de betalingsbalans noopte tot een voorzichtig sociaal beleid. 
Deze stelling lokte bij verscheidene leden in het voorlopig verslag de op
merking uit dat zo'n sociaal beleid nog niet een zwak en weifelend beleid 
hoefde te betekenen. 'Een voorzichtig sociaal beleid kan toch wel een sterk 
en doelbewust beleid zijn. Tot hun leedwezen meenden deze leden te moe
ten uitspreken dat dit laatste in het beleid van de minister te vaak wordt 
gemist.’459

Die opmerkingen waren, zo bleek in het mondeling debat, afkomstig van 
de ARP-fractie. De kritiek van ARP-woordvoerder Stapelkamp richtte zich 
vooral op de vertraging van de invoering van de Werkloosheidswet en het 
uitblijven van een definitieve regeling ter vervanging van de Noodwet ou
derdomsvoorziening. J. Krol (CHU) haakte ook in op de opmerkingen in 
het voorlopig verslag over het weifelende en zwakke beleid. Zijn kritiek op 
het uitblijven van de regeling inzake de ouderdomsregeling uitte hij in 
beeldende bewoordingen: 'De ministeriële plannen nopens de ouderdoms
voorziening blijven mijns inziens ongemotiveerd lang in de onderkleren 
rondwaren. Natuurlijk heeft de Minister voor zichzelf wel een excuus, 
waarom tot op heden niets is bereikt geworden, dat het kind in de Zondagse 
plunje kan worden gestoken, maar het wordt alles zo vreselijk laat. Wij 
schrijven nu al eind December 1950 en ik heb het gevoel dat de snit van het 
jasje nog niet eens vaste vorm heeft aangenomen.'460 Sprekend over de 
herziening van de sociale verzekering merkte Krol op: 'En ik vind het toch 
wel beschamend voor het Ministerie, dat tot heden op het gebied van de so
ciale verzekeringswetgeving zo weinig positiefs is tot stand gekomen. Het 
zou anders na de bevrijding in 1945 van een leien dakje gaan. Met de meest 
fantastische plannen had men in Engeland kennis gem aakt en de 
Nederlandse bevolking zou een toekomst van sociale zekerheid tegemoet 
gaan, waarvan men vóór 1940 niet had kunnen dromen. De kalender staat
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intussen op 20 december 1950. De nacht is voorbijgegaan, de dag is gekomen, 
en nog is het nacht.'461

Kritiek bleef minister Joekes ook vanuit de PvdA-fractie niet bespaard. 
Van den Born maakte de balans op van vijf jaar sociaal beleid: 'Komen wij 
tot het opmaken van zulk een balans, dan willen wij gaarne aanvangen met 
de erkenning, dat veel op het terrein van sociale wetgeving is tot stand ge
komen in deze 5 jaar. Wij willen daarbij echter niet nalaten op te merken, 
dat het tempo van de verbetering en /of uitbreiding op sociaal terrein de 
laatste jaren belangrijk is vertraagd. Wij dreigen, zo zou ik willen zeggen, 
onze voorsprong op sociaal gebied te verliezen, ja, zijn hier en daar reeds 
ten achter. Verschillende belangrijke vraagstukken, zelfs die in het 
Parlement zijn afgehandeld, wachten op de practische uitvoering. Zonder 
over de schuldvraag te spreken, is het toch zó, dat nog steeds de wachtgeld
en werkloosheidsverzekering niet in werking is getreden en dat de publiek
rechtelijke organen op zich laten wachten, zo ook de ondernemingsraden. 
De noodvoorziening voor de ouden van dagen is met 2 jaar verlengd. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij erkennen gaarne de grote moeilijkheden be
treffende dit zo belangrijke onderdeel van de sociale wetgeving, Wij mogen 
echter niet nalaten Zijne Excellentie er opmerkzaam op te maken, dat, wil 
dit zo belangrijke vraagstuk nog onder de leiding van dit Kabinet zijn beslag 
krijgen en alzo tot wet verheven worden, de tijd daarvoor ernstig begint te 
dringen.'462

Een tegengestelde opvatting huldigde J. Cornelissen (VVD). Volgens Cor- 
nelissen was de minister juist te voortvarend met zijn sociale maatregelen 
en liet hij herhaaldelijk blijken de loonpolitieke en economische conse
quenties van een sociaal wenselijke regeling te laat onder ogen te zien. 'Nu 
verwondert het mij, dat dezelfde Minister, die zulke behartigenswaardige 
opmerkingen maakte over de economische toestand en de daaruit volgende 
noodzakelijke bepalingen in de sociale sector, toch op het terrein van de so
ciale voorzieningen voortgaat of er geen vuiltje aan de lucht was. Ik denk 
daarbij met name aan de, volgens de Minister, op handen zijnde invoering 
van de Werkloosheidswet, de door hem aangekondigde ouderdomsvoor
ziening en de toegezegde algemene verzekeringsregeling voor kinderbijslag 
ten behoeve van zelfstandigen, voorafgegaan door de aanhangige noodrege- 
ling van (kleine) zelfstandigen. Ik meen hier een zekere tegenstrijdigheid 
tussen 's Ministers uitgangspunt en zijn practisch beleid aan te treffen. Of 
redeneert de Minister soms: Laat uw linkerhand niet weten, wat uw rech
terhand doet?'463

Ook Cornelissen zag derhalve onvoldoende termen aanwezig het beleid 
te kwalificeren als sterk en doelbewust. Hij voegde daar overigens wel aan 
toe dat Joekes niet voor het in het verleden gevoerde beleid aansprakelijk 
kon worden gesteld, waarmee hij ook het beleid van Drees diskwalificeerde.

Een kwestie waar eveneens wrijving over bestond tussen de minister en 
het parlement en wel in het bijzonder de KVP, was de kinderbijslag voor de 
kleine zelfstandigen. Voor de KVP was die kinderbijslag een belangrijk on
derdeel van de gezinspolitiek. De partij maande de regering herhaaldelijk 
voortvarender te zijn in deze kwestie. Zo werd in het voorlopig verslag op
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hoofdstuk I van de begroting voor 1950 de volgende dreigende taal gebezigd: 
'Vooral wat (...) betreft de kwestie van de kinderbijslag voor zelfstandigen - 
vroegen deze leden zich af, of een voortzetting van deze zeer trage gang van 
zaken zich wel verdraagt met de sterk sociale inslag van dit Kabinet in het 
algemeen en met de in Augustus 1948 afgelegde eerste Regeringsverklaring 
van dit kabinet in het bijzonder, alsmede of zij een laten voortduren hier
van wel met hun verantwoordelijkheid in overeenstemming konden bren
gen.'464

Toen minister Joekes in de nacht van 22 op 23 december 1949 bij de begro
tingsbehandeling in de Tweede Kamer verklaarde dat de regering had beslo
ten een noodregeling voor de kleine zelfstandigen voor te bereiden wekte 
dit grote voldoening bij de KVP. Volgens het KVP-blad De Opmars was hier 
het spreekwoord van toepassing van de gestage druppel die de hardste steen 
uitholde. Daarop volgde een sneer aan het adres van minister Joekes: 
'Eindelijk en ten langen leste blijkt dan het hart der Regering vermurwd, - 
of bestaat er reden om in dit verband speciaal te gewagen van het hart, dat 
in de borst van de bewindsman op het departement van Sociale Zaken 
klopt?'465 Met een noodvoorziening was de KVP echter nog niet geheel te
vreden. 'Het kan soms een eeuwigheid duren, voordat een noodvoorzie
ning tot stand komt, maar is die eeuwigheid achter de rug, dan kan het weer 
een eeuwigheid duren, vooraleer zo'n voorziening haar nood-karakter ver
liest. Ten aanzien van de kinderbijslag zullen wij evenwel niet kunnen 
wachten "van eeuwigheid tot amen"!' aldus De O pm ars.466 Die ontevre
denheid kwam ook in het voorlopig verslag bij de begroting voor 1951 tot 
uitdrukking: 'In stede van oog te hebben voor dit modern noodverschijn- 
sel, omvangrijk genoeg om een de gehele positie dezer groep omvattende 
studie en hulpplanning te wettigen, houdt het departement zich slechts be
zig met de bewerking ener noodregeling voor kinderbijslag en dit op een 
nogal onvoortvarende wijze. Zo heeft de Memorie van Antwoord op de 
noodregeling Kinderbijslag voor Zelfstandigen wel zeer lang op zich laten 
wachten.’ Die tijdsspanne tussen het voorlopig verslag en de memorie van 
antwoord bedroeg overigens 'slechts' drie maanden maar het toont de wat 
korzelige houding tegenover de minister.

Een ram m elende oude postkoets

Minister Joekes bestreed de beweringen over de traagheid van de verbete
ringen in de sociale wetgeving, hoewel hij moest toegeven dat voor enkele 
grote onderwerpen meer tijd nodig was geweest dan verwacht en gewenst 
was. Hij wees op de totstandkoming van de Wet op de Bedrijfspen
sioenfondsen, de Wet op de Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering, de 
Wet op de Ondernemingsraden en de Wet op de Bedrijfsorganisatie waarin 
ook belangrijke sociale aspecten aan de orde kwamen.

Minister Joekes besefte natuurlijk dat deze wetten niet geheel op het 
conto van dit Kabinet konden worden bijgeschreven: 'Het moge waar zijn, 
dat het ontwerp van elk van die wetten al was ingediend, toen dit Kabinet 
optrad, onder dit kabinet zijn deze wetten in het Staatsblad verschenen en is
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aan de uitvoering daarvan gewerkt.'467 Bovendien stond er, aldus de minis
ter, nog heel wat op stapel: 'Wat nu de komende wetgeving betreft, zal ik de 
Kamer besparen het opnoemen van de lijst van wetsontwerpen betreffende 
sociale voorzieningen, die op het ogenblik aanhangig zijn. Het zijn er - ik 
heb het laten natellen - 16.'468 Als belangrijkste hiervan noemde hij het 
wetsontwerp tot reorganisatie van de uitvoeringsorganen voor de sociale 
verzekering, het wetsontwerp op de pensioen- en spaarfondsen en het 
wetsontwerp op de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen.

De tegenstrijdigheid die door de VVD-er Cornelissen was gesignaleerd 
tussen de gepropageerde matigheid enerzijds en het praktische beleid an
derzijds werd door Joekes handig gebruikt in zijn verweer tegen diegenen 
die hem verweten te traag te zijn in zijn beleid: '(...) in zekere zin ben ik de 
geachte afgevaardigde erkentelijk (...) omdat daaruit blijkt, dat de rustige, 
maar naar mijn mening - zo althans tracht ik het te doen - vasthoudende 
wijze, waarop wij onze sociale wetgeving opbouwen en in toepassing trach
ten te brengen, toch wel een andere qualificatie verdient dan die, welke 
sommige geachte afgevaardigden daaraan menen te kunnen verbinden. Ik 
voeg daaraan toe, dat, wanneer de Kamer ten aanzien van verschillende 
onderdelen zegt, dat aan speciale onderdelen meer kosten moeten worden 
besteed, ik dan zeg: laten wij bedenken, in welk raam en op welke grondslag 
wij bezig zijn te werken. Die grondslag is solide en wij gaan de goede weg 
op. Maar dan zullen wij de gematigdheid moeten blijven betrachten, welke 
tot nog toe betracht is.'469

Staatssecretaris Van Rhijn viel de minister bij toen hij opmerkte: 'De 
gunstige omstandigheden, die deze sociale voorzieningen (noodvoorzie
ning voor ouden van dagen, de Werkloosheidswet, de ondernemingsraden, 
de bij CAO geregelde veertien dagen vakantie, de wet op het plaatsen van 
minder valide arbeidskrachten en het verplicht stellen van bedrijfspen
sioenfondsen, P vG ) vlak na de oorlog mogelijk hebben gemaakt, zullen 
echter, naar het zich laat aanzien, niet blijven gelden. Het lijkt wel, alsof wij 
een veel steilere weg hebben te gaan, ook op het gebied van de sociale voor
zieningen, dan die, welke wij tot nu toe konden bewandelen, een steilere 
weg, waarbij wij voortdurend de betalingsbalans en het begrotingtekort ont
moeten als moeilijkheden, die wij hebben te ontzien. Indien wij dit doen en 
daarvoor een waakzaam oog hebben, meen ik dat wij daarmee ook han
delen in het belang van de economisch en sociaal zwakkeren. De ervaring 
heeft voldoende geleerd, dat, wanneer er een economische of financiële 
chaos in een land uitbreekt, het juist in de eerste plaats deze sociaal-econo
misch zwakkeren zijn, die in de grootste misère komen te verkeren.'470

De reactie van het CPN-lid J. Hoogcarspel op de betogen van de minister 
en zijn staatssecretaris was weliswaar doorspekt van de wel zeer gekleurde 
visie van de communisten op de gebeurtenissen rond de Korea-crisis, maar 
bevatte desondanks een kern van waarheid en was bovendien verwoord in 
prachtige beeldspraak: 'Toen ik gisteravond het begin van het antwoord van 
de Minister van Sociale Zaken aanhoorde, kreeg ik zeer sterk de indruk, dat 
wij eigenlijk bezig waren aan de begroting van het Departement van 
Economische Zaken. De Minister meende deze inleiding nodig te hebben

671



Hoofdstuk V Het sociale beleid van minister Joekes

om de achtergrond te scheppen, nodig voor de verdediging van zijn beleid 
als minister van Sociale Zaken. Nu is het mij opgevallen, dat het econo
misch betoog van de Minister zeer rammelde, ik zou zeggen: rammelde als 
een oude postkoets. Daar doet me dit Departement in de gegeven omstan
digheden toch sterk aan denken. De Minister van Sociale Zaken, die de 
plaats op de bok heeft ingenomen, als de leider van het geheel, zoals bij een 
museumstuk past, gestoken in een verschoten rood jasje, met naast zich op 
de bok als palfrenier de Staatssecretaris; de Minister knalt af en toe met de 
zweep om de paardjes eens te laten steigeren; de Staatssecretaris toetert op 
de postiljonshoorn en zo wekken zij samen de indruk, alsof de zaak inder
daad hard vooruitgaat.

Maar de zaak gaat, zoals bij alle oude postkoetsen, in het geheel niet hard 
vooruit, integendeel, het is evenals bij alle postkoetsen, die feitelijk in een 
museum thuishoren, een zeer trage gang van zaken. De Minister en de 
Staatssecretaris vormen echter niet de gehele bemanning van de postkoets; 
achterop, u kent dat wel, Mijnheer de Voorzitter, is nog een plaats; daar zit 
de derde man; die bedient de remmen; dat is een man in het zwart; die ge
bruikt elke keer, als de paarden te veel dreigen te gaan steigeren en de vaart 
te groot schijnt te gaan worden, de remmen om de paarden in te houden. 
Deze sombere man is de Minister van Financiën. Aldus wordt naar mijn 
mening het beleid aan dit Departement het best getypeerd. Dit wil echter 
niet zeggen, dat deze Minister de verantwoordelijkheid voor de trage gang 
van zaken aan zijn Departement en voor de onmogelijkheid om aan ver
schillende wensen tegemoet te komen van zich kan afschuiven op de man, 
die achteraan zit. Want: die zit er met zijn toestemming en die maakt deel 
uit van de bemanning van de postkoets. Maar langs die postkoets heen gaat 
het verkeer voorbij, modern verkeer, tanks, kanonnen, mitrailleurs, bren- 
guns, alles zeer modern. Ik bedoel daarmede, dat dit kabinet voor dergelijke 
doeleinden het allermodernste wil hebben en daarvoor ook de middelen 
beschikbaar heeft; voor Sociale Zaken kan men wel met de oude postkoets 
volstaan. En dan zie ik in die oude postkoets de passagiers; ik zie daarin de 
blinden, de ouden van dagen, de werklozen boven een bepaalde leeftijd, de 
DUW-arbeiders, die allen in dat langzame tempo voortsukkelen, terwijl 
naast hen het moderne verkeer voorbijraast en de middelen verslindt, die 
nodig zouden zijn om hen aan hun bestemming te brengen, nl. een rede
lijke welvaart.'471

Slotbeschouwing

De minister van Sociale Zaken wordt veelal als de natuurlijke bondgenoot 
beschouwd van de sociaal zwakkeren. De minister kan zich echter niet al
leen laten leiden door hetgeen sociaal wenselijk wordt geacht, maar zijn be
leidsruimte wordt voor een belangrijk deel bepaald door de economische 
omstandigheden. In de schaarste-economie lag bij de afweging tussen het 
sociaal en economisch noodzakelijke, het accent vaak op het sociale aspect. 
Illustratief hiervoor was de opmerking van Joekes dat de eerste loonpoli-
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tieke beslissingen direct na de bevrijding vooral ten doel hadden een sociaal 
verantwoord loon te creëren, hoewel dit misschien niet in elke omstandig
heid economisch verantwoord was.

In 1948 werd het beleid langzaam maar zeker meer gericht op economi
sche groei. Het kabinet-Drees-Van Schaik wilde Nederland industrialiseren 
om de groeiende beroepsbevolking aan werk te helpen en het betalingsba- 
lanstekort weg te werken. Dat vereiste een sober sociaal beleid. Joekes droeg 
deze boodschap met verve uit. Het regeerprogram noemde een 'construc
tieve' loon- en prijspolitiek als doelstelling. In de praktijk vertaalde dit zich 
in een stelsel van gebonden lonen enerzijds en een steeds vrijere prijs
vorming anderzijds. Van den Brink liet de prijsbeheersing geleidelijk los, 
waardoor de concurrentie bevorderd werd evenals een meer efficiënte pro
duktie en innovaties. De regering wilde echter niet de loonvorming vrij
laten, omdat zij een loonexplosie vreesde onder invloed van de overspan
nen arbeidsmarkt, waardoor de prijzen weer zouden stijgen en de export in 
gevaar kwam. Het streven van het kabinet, zoals neergelegd in het regeer
program, om de kosten van levensonderhoud op een nagenoeg gelijk peil 
te houden mislukte als gevolg van de devaluatie en Korea-crisis. De reële 
lonen kwamen onder druk te staan. Pas na maanden van reële loondaling 
werden de lonen aangepast. Voor PvdA en CPN was de reële loondaling in 
samenhang met stijgende winsten in strijd met hun opvattingen over 
sociale rechtvaardigheid. De groeiende onvrede, vooral bij PvdA en CPN, 
over het gebrek aan prijsbeheersing door Van den Brink, kwam tot 
uitbarsting in het debat over de loon- en prijsnota's in september 1950. Hun 
aandrang op een prijsstop werd door Van den Brink niet gehonoreerd. 
Hoewel de PvdA hoog ingezet had, ging zij een frontale confrontatie met 
Van den Brink uit de weg. De KVP-fractie steunde 'haar' minister massief 
en zonder reserve. Vasthouden aan een algemene prijsstop zou een crisis 
veroorzaakt hebben, hetgeen de PvdA niet aandurfde. Dit betekende wel 
een verdergaande liberalisatie en uitholling van de geleide economie, zoals 
door de PvdA bepleit.

Overigens was de invloed van de Kamer op het loon- en prijsbeleid ge
ring. De debatten werden overschaduwd door de afspraken die tussen de re
gering en de Stichting van de Arbeid waren gemaakt. De 'dubbele petten’ 
van sommige kamerleden, die tevens direet of indirect betrokken waren 
geweest bij dit overleg, maakten inbreuk op deze afspraken ook onwaar
schijnlijk. De woordvoerders in de Kamer waren deels partij geweest in dit 
overleg en wisten maar al te goed dat inbreuk op het compromis tot grote 
onrust bij werkgevers en werknemers zou leiden. Zij beperkten zich veelal 
tot het herhalen van hetgeen oorspronkelijk hun inzet was geweest bij de 
loononderhandelingen. De vakbonds- c.q. werkgeversachtergrond van ver
scheidene afgevaardigden bood wel een zekere garantie voor kwalitatief 
hoogwaardige debatten.

Volgens de Kamer werkte Joekes de aangekondigde wetgeving op sociaal 
terrein te langzaam af. De oogst aan wetgeving bleef in deze kabinetsperiode 
inderdaad beperkt tot drie grote onderwerpen; ondernemingsraden, werk
loosheidsverzekering en bedrijfspensioenfondsen. De drie wetsontwerpen
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waren bovendien al door het vorige kabinet bij de Kamer ingediend, en 
hoewel de Werkloosheidswet het parlement passeerde bleef de invoerings
datum nog open. Een definitieve regeling voor de ouderdomsverzekering 
bleef vooralsnog uit zodat de Noodvoorziening telkenmale moest worden 
verlengd. In de moeilijke positie van de kleine zelfstandigen werd 'slechts' 
voorzien door middel van een noodregeling in de sfeer van kinderbijslag. 
Het betreffende wetsvoorstel werd in deze periode nog niet afgehandeld, 
evenmin als het wetsontwerp tot reorganisatie van de uitvoeringsorganen 
voor de sociale verzekering.

Het oordeel van de Kamer dat minister Joekes niet voortvarend genoeg 
te werk ging lijkt hiermee gerechtvaardigd. Toch passen hierbij enkele kant
tekeningen. Een van de vertragende factoren was het vele maatschappelijk 
vooroverleg over de sociale wetgeving. Joekes beriep zich hierop herhaalde
lijk. De Kamer had bovendien zelf aangedrongen op het vooroverleg zodat 
het verwijt aan Joekes' adres dat hij onvoldoende knopen doorhakte in dit 
opzicht wat misplaatst lijkt.

Een tweede 'verzachtende' omstandigheid was het gecompliceerde karak
ter van de betreffende wetgeving die structureel van aard was en decennia 
lang stand hield. Bij andere departementen was vaak sprake van 'tijdelijke 
noodverbanden', die met een beroep op dezelfde tijdelijkheid door het par
lement aanvaard werd.

Terecht beriep Joekes zich op de benarde economische situatie waarin het 
land verkeerde. Illustratief was in dit opzicht zijn antwoord op opmerkin
gen van Molenaar in een debat over de toekomstige ouderdomsvoorzie
ning. 'De geachte afgevaardigde de heer Molenaar heeft gezegd: gij moet 
maar knopen doorhakken. De lust bekruipt mij weleens, dat ik de bevoegd
heid zou hebben te zeggen: nu gebeurt het zö, maar ons Staatsbestel laat dat 
niet toe. Ons Staatsbestel vereist, dat de Minister van Sociale Zaken niet al
leen in nauw overleg met de Minister van Financiën, maar ook met het 
Kabinet tot een voorstel komt. De feitelijke omstandigheden zijn zodanig, 
dat met betrekking tot de beschikking over de financiën de Regering in deze 
tijd, kan het zijn, nog iets nauwkeuriger overweegt, wat te dien aanzien het 
Nederlandse volk in de toekomst op zich kan nemen. Dit zijn de omstan
digheden, die niet toelaten, dat men knopen doorhakt in de normale zin 
van het woord.'472

De invloed van de Kamer op de sociale wetgeving was groter dan bij het 
loon- en prijsbeleid. De veranderingen in het ontwerp Werkloosheidswet 
bleven nog beperkt maar met name bij het wetsontwerp op de verplichte 
deelneming in bedrijfspensioenfondsen moest minister Joekes een flinke 
veer laten. De Kamer kreeg gedaan dat de bevoegdheid van de minister om 
ambtshalve verplichte deelneming op te leggen, werd geschrapt. Daarmee 
werd echter tevens de kern van het wetsontwerp, de mogelijkheid tot alge
mene deelnameverplichting inclusief de zelfstandigen, flink uitgehold. Ook 
bij het wetsontwerp op de ondernemingsraden liet de Kamer zich niet onbe
tuigd. Met een beroep op de resultaten van het vooroverleg werden ook 
hier de bevoegdheden van de overheid verminderd ten gunste van het ge
organiseerde bedrijfsleven. Niet de Kroon maar de SER werd met de instel-
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lingsbevoegdheid bekleed. Dit resultaat kan worden opgevat als een fraai 
staaltje van parlementaire compromisvorming maar de vraag blijft in hoe
verre de parlementaire bemoeienis tot 'verbeteringen' leidde, gelet op de 
doelstellingen van de ingediende wetsontwerpen. Hier past tenminste ge
rede twijfel. Wellicht hebben deze wijzigingen er juist toe bijgedragen dat de 
uitvoering van de Wet op de bedrijfspensioenfondsen en de Wet op de 
Ondernemingsraden in de praktijk moeizaam verliep. Minister Joekes had 
in de Kamer misschien meer op zijn strepen moeten staan. In de minister- 
raad- en REA-vergaderingen kon Joekes zich als het ware verschuilen ach
ter Drees en Van Rhijn. Drees, nu in zijn functie als minister-president, 
mengde zich herhaaldelijk in de discussies over sociale kwesties, soms nog 
voordat Joekes zich had laten horen. Van Rhijn, die als voorzitter van de 
LPC overleg pleegde met de vertegenwoordigers uit de Stichting van de 
Arbeid bracht als intermediair tussen overheid en bedrijfsleven de wensen 
en bezwaren van werkgevers en werknemers over aan het kabinet en stelde 
het bedrijfsleven in kennis van het door het kabinet bepaalde kader waar
binnen zij tot overeenstemming moesten komen. Als voorzitter van di
verse wetsvoorbereidende commissies had Van Rhijn een belangrijke in
breng bij de totstandkoming van het sociale beleid.

Samenvattend kan men stellen dat er een sober sociaal beleid werd ge
voerd. Joekes en Van den Brink legden de nadruk op economische sanering 
als voorwaarde voor handhaving van sociale verworvenheden. De Kamer 
uitte flinke kritiek op het beleid van Joekes, maar hoewel de Kamer blafte, 
beet zij Joekes niet in het besef dat de speelruimte van de minister werd be
perkt door het vele maatschappelijke vooroverleg en het primaat van de 
economische groei.
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Noten

1 De toewijzing van industriële brandstoffen kon eerst in 1954 worden opgeheven.
2 De bespreking van het beleid inzake de volksgezondheid zal plaatsvinden in het 

volgende deel van de reeks Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 bij de 
beschrijving van het kabinet-Drees II (15 mrt. 1951-2 sept. 1952). In deze periode wordt 
de naam van het departement uitgebreid tot 'departement van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid’. In het volgende deel zal tevens een portret worden opgenomen van P. 
Muntendam die per 1 april 1950 werd benoemd tot staatssecretaris voor de Volksge
zondheid (zie verder).

3 CPG, archief Drees, map 4, Van Schaik aan Drees 13 aug. 1948, gewijzigd conceptpro- 
gram, p. 6.

4 In het program was voorts de volgende bepaling opgenomen: 'Wijziging van het Vennoot
schapsrecht in dier voege, dat de onderneming meer dan tot dusverre als een instituut van 
samenwerking wordt gezien.' Voor de achtergrond van deze bepaling zie: M.D. Bogaarts, 
Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel II, De periode van het kabinet- 
Beel 3 juli 1946-7 augustus 1948, Band A (’s-Gravenhage 1989) p. 117-119.

5 CPG, archief Drees, map 4, Van Schaik aan Drees 13 aug. 1948, gewijzigd conceptpro- 
gram.

6 Het Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen omtrent het ontslag bij arbeids
overeenkomsten, werd op 30 juni 1948 door de minister van Justitie bij de Tweede Kamer 
ingediend. De wet verscheen in het Staatsblad, 17 dec. 1953, nr. 619. Bij KB van 30 jan. 
1954 (Stbl. 26) werd de inwerkingtreding bepaald op 1 juli 1954. Zie Bogaarts, Kabinet 
Beel, Band C, p. 1758-1763.

7 G.M.J.Veldkamp, Sociale zekerheid 1. Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepas
sing ervan in Nederland en België, deel 1, Karakter en geschiedenis (Deventer 1978) p. 
86.

8 De bevordering van de emigratie werd in het regeerprogram eveneens gezien als een 
waarborging van de sociale zekerheid. Bij de emigratie werden de bestaande particu
liere organisaties ingeschakeld. Het onderwerp emigratie zal in het deel wat handeld 
over het kabinet-Drees II (15 mrt. 1951 - 2 sept. 1952) uitgebreid worden behandeld naar 
aanleiding van het Wetsontwerp tot instelling van organen ten behoeve van de emi
gratie (nr. 2245). Voorts werd in het program genoemd de voortzetting van het onderzoek 
naar de mogelijkheden van bezitspreiding en eventuele wettelijke vormgeving hieraan. 
Op 30 juni 1948 werd door Drees de commissie-Cobbenhagen geïnstalleerd die de kwestie 
van bezitsspreiding en een redelijker verdeling van het inkomen bestudeerde. Per 10 
april 1951 stond deze commissie onder voorzitterschap van G.M. Verrijn Stuart. Op 9 nov. 
1951 kon de commissie haar interim-rapport aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid aanbieden. De commissie wees een wettelijke verplichting tot winst- 
deling af, o.a. omdat zij daartoe geen rechtsgrond aanwezig achtte, noch dienaangaande 
een algemeen aanvaarde gedachte in het bedrijfsleven bestond. Wel achtte de commissie 
een zodanige wijziging van art. 1638 e BW gewenst, dat, voorzover het loon van de 
werknemer geheel of gedeeltelijk onafhankelijk was van de uitkomsten van de onder
neming, het mededelen van bewijsstukken inzake de bedrijfsuitkomsten tot dwingend 
recht gemaakt werd. Aan de belanghebbende partijen moest worden overgelaten aan wie 
een dergelijke mededeling gedaan werd. Het rapport bevatte bovendien enkele aan
bevelingen om een bevredigende werking van winstdelingsregelingen te bevorderen. De 
commissie bracht later nog drie rapporten uit: Het vraagstuk der winstverdeling (1952), 
Bevordering van bezitsvorming door sparen (1955) en A andeelhoudersrechten van 
werknemers (co-partnership en certificaatstelsel) (1958). Zie voor de (politieke) achter
grond van de opneming van het vraagstuk in het regeerprogram, Bogaarts, Kabinet-
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Beel,Band A, p. 121-124. Tenslotte werd in het regeerprogram de bevordering van de 
volksgezondheid vermeld, hetgeen mede zijn beslag zou moeten krijgen door 'een gezond 
subsidiestelsel, dat het particulier initiatief helpt zijn taak zo volledig mogelijk uit te 
voeren'. Door een herziening van de Gezondheidswet moest tot uitdrukking worden ge
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op 17 april 1953 bij de Tweede Kamer ingediend en verscheen op 18 jan. 1954 in het 
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(Stb. 392). Zij bevatte geen ingrijpende wijzigingen. Voornaamste doel was de vervanging 
van het noodrecht neergelegd in het Ziekenfondsenbesluit.

9 H TK  (Buitengewone zitting) 1948, Verklaring afgelegd door de minister-president, p. 25.
10 Het College van Rijksbemiddelaars maakte op 17 november 1948 bekend dat regelingen 

van bestaande of nieuw op te richten fondsen ter kennis van het College moesten worden 
gebracht, waarna beoordeeld zou worden hoe deze regelingen zich verhielden tot de 
bestaande bepalingen van de arbeidsvoorwaarden.

11 E. van Raalte, Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes, 1814-1963 (’s-Gravenhage 
1964) p. 285.

12 A.M. Joekes promoveerde in de rechten op stellingen en in de staatswetenschappen op 
het proefschrift: Schets van de bevoegdheden der Nederlandse consids (Leiden 1911).

13 Adolf Marcus (1912), Willemine (1913), Dirk Willem (1916) en Theodoor Hendrik 
(1923).

14 M.F. Westers, M r. D.U. Stikker en de na-oorlogse reconstructie van het liberalisme in 
Nederland (Amsterdam 1988) p. 66-69.

15 J. Bosmans, 'Joekes' in: Biografisch woordenboek van Nederland, deel 3 ('s-Gravenhage 
1989) p. 296-297.

16 Ibidem, p. 297. De Vrijzinnig Democraat was een weekblad waarvan Joekes redacteur 
was. Hij was eveneens redacteur van het maandblad De Opbouw en van het Jaarboek 
Grotius.

17 J. Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Bexoeging (N VB) (Deventer 
1976) p. 130-131.

18 Over personalistisch socialisme schrijft Bank, Opkomst en ondergang, p. 20: 'Perso- 
nalistisch-socialisme was in Gestel meer een intentie dan een leer en werd naar Bannings 
eigen herinnering ook niet door alle initiatiefnemers op dezelfde wijze uitgelegd.'

19 Eind 1947 verliet Oud de PvdA en richtte hij tezamen met Stikker (Partij van de 
Vrijheid) de VVD op (jan. 1948). Een aardige anekdote noemt Westers: 'Oud noemde als 
eventuele naam voor de nieuwe partij: Democratische Volkspartij. Deze naam was in het 
najaar van '45 door Joekes voorgesteld voor wat de PvdA zou gaan heten.’ Westers, 
Stikker en de naoorlogse reconstructie, p. 105.

20 Bank, Opkomst en ondergang, p. 262.
21 Ibidem, p. 261.
22 J.E.C.M. van Oerle, Kabinetsformatie onder hoogspanning 1948. De formatiedagboeken 

van Beel, Drees, Van der Goes van Naters en Romme (Amsterdam 1989) p. 31.
23 Ibidem, p. 33-34. Ook binnen de PvdA was de kandidatuur van Joekes op OG niet 

onbetwist, zo bleek Lieftinck hiertegen ook wat gereserveerd te staan (p. 27).
24 Geciteerd uit Van Oerle, Kabinetsformatie, p. 99.
25 J.P. Windmuller en C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland (2e druk; Utrecht en 

Antwerpen 1977) deel 2, p. 19 over het College van Rijksbemiddelaars: 'Het College, dat 
buiten het bereik van het parlement stond, kon zich meer verantwoordelijkheid voor een 
onpopulaire loonbeheersing veroorloven dan enige minister of regering. De meeste rege
ringen schoven zo veel van hun politieke last op het College van Rijksbemiddelaars af 
als dit maar bereid was te dragen.’
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26 A.A. van Rhijn, 'In memoriam mr. A.M. Joekes', Paraat, 14 -daags orgaan van de Partij 
van de Arbeid 16 (1962) nr. 8, p. 136.

27 Ibidem.
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29 Paraat 4 (1950) nr. 43, p. 7.
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volgens het beginsel van het recht van den sterkste moeten leven. Men begrijpt welk een 
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43 A.C.A.M. Bots, 'Rhijn, Arie Adriaan van', in: Biografisch woordenboek van Nederland, 
deel 3 ('s-Gravenhage 1989) p. 491.

44 C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen, De freule vertelt (Baarn 1973) p. 106-107.
45 Ibidem, p. 107. De freule vermeldt verder dat zij Van Rhijn er in een telefoongesprek op 

attent maakte dat Tilanus bepaald niet van plan was om naar een fusie met de ARP te 
streven en dat de resolutie slechts sprak van een nauw contact tussen de partijen. Van 
Rhijn zou hierop hebben gereageerd: 'Nou, dan is die resolutie bedrog of zoiets'.

46 Ibidem, p. 108.
47 A.A. van Rhijn, Waarom als protestants-christen lid van de Partij van de Arbeid 

(Amsterdam 1952); A.A. van Rhijn, De protestants-christen in de Partij van de Arbeid 
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48 A.A. van Rhijn, Waarom als protestants-christen lid van de Partij van de Arbeid, p. 10- 
11.

49 A.A. van Rhijn, Geleide economie ('s-Gravenhage 1946) p. 12-13.
50 Ibidem, p. 13-14.
51 Ibidem, p. 17.
52 Van 1960 tot 1967 was Van Rhijn lid van de Raad van State. Hij was ook o.a. lid van de 

Staatscommissie Invaliditeits-Ouderdomsfonds en voorzitter van de Publiekrechtelijke
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Bedrijfsorganisatie-commissie evenals van de Studiecommissie Nationale Omroep. Van 
Rhijn behoorde tot de oprichters van de tijdschriften Sociaal Maandblad (1946) en A r
beid (1946) die in 1954 werden samengevoegd onder de naam Sociaal Maandblad Arbeid.

53 W.H.J. Reijnaerts, Arbeidsverhoudingen, theorie en praktijk, deel 2 (Leiden en Antwer
pen 1983) p. 50-53.

54 W. van Drimmel en N. van Hulst, Loonvorming en loonpolitiek in Nederland (Groningen 
1981) p. 15.

55 Dat de overheid voor de Tweede Wereldoorlog in totaal slechts vier maal gebruik heeft 
gemaakt van haar bevoegdheid een cao algemeen verbindend te verklaren is tekenend 
voor haar afzijdige houding op dit gebied. De onverbindend verklaring is in de praktijk 
zelfs nooit toegepast. Zie voor een uitgebreide behandeling van deze wet: W.J.P.M. Fase, 
Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland (Alphen aan den Rijn 1980) p. 26-39.

56 Reijnaerts, Arbeidsverhoudingen, deel 2, p. 56.
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keerd zijn, vandaar dat er een keuze mogelijkheid werd opengelaten.

58 P.S. Pels, De ontwikkeling van de loonvorming (2e druk; Alphen aan den Rijn 1952) p. 31.
59 Ibidem, p. 21.
60 Deze verschillen waren blijkens het CPB in 1940 als volgt: 10% tussen ongeschoolde en 

geoefende, 20% tussen ongeschoolde en geschoolde. Er was dus sprake van een zekere 
nivellering.

61 Bij het verlenen van deze goedkeuring moest het College zich richten naar de volgende 
gemiddelde weekinkomens in de grote steden (tussen haakjes de cijfers voor het platte
land): geschoolde arbeiders ƒ 4 2 ,-  (ƒ38,-), geoefende arbeiders ƒ38,50 (ƒ34,50), onge
schoolde arbeiders ƒ35,— (ƒ31,-). Er kon bovendien rekening worden gehouden met even
tuele bijzondere omstandigheden en historisch gegroeide verhoudingen in de betrokken 
bedrijfstakken.

62 Het BBA-1945 was niet van toepassing op ambtenaren, onderwijspersoneel, huishou
delijk personeel, bekleders van het geestelijk ambt en in de praktijk ook niet op leiding
gevend personeel. Vgl. Windmuller, Arbeidsverhoudingen, deel 2, p. 9-14; N. van Hulst, 
De effectiviteit van de geleide loonpolitiek in theorie en praktijk (Arnhem 1984) p. 198.

63 Sociale Voorlichting. Maandblad uitgegeven door de Stichting van den Arbeid 1 (1945- 
1946) nr. 5, p. 7.

64 F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, 
deel I, Het Kabinet-Schermerhorn-Drees (Assen en Amsterdam 1977) p. 414.

65 In 1963 onderging het BBA uit 1945 enkele wijzigingen.
66 Windmuller en De Galan, Arbeidsverhoudingen, deel 2, p. 11-12.
67 Voor besprekingen in REA, zie Bogaarts, Kabinet-Beel, Band B, p. 1452.
68 Bogaarts noemt deze uitbreiding de eerste voorwaarde voor de loon- en prijsstop. Drees 

zag kinderbijslag in beginsel als onderdeel van het loonbeleid. (Bogaarts, Kabinet-Beel, 
Band B, p. 1458) Binnen katholieke kring werd de kinderbijslag vooral gezien als middel 
tot het voeren van de gezinspolitiek.

69 In 1953 werd bepaald dat de gratificatie, behoudens wijziging of intrekking, ook voor 
volgende jaren zou gelden en kwam de voorwaarde van niet doorberekenen in de prijzen te 
vervallen.

70 Vgl. Th.B.C. Mulder SJ, Loonvorming in overleg: gedragingen van het georganiseerde 
bedrijfsleven in Nederland na de Tweede Oorlog (Assen 1956) p. 35.

71 Parlement en Kiezer, 33(1949-1950) p. 114-115.
72 De Wet op de PBO kwam in 1950 tot stand komen. Windmuller merkt hierover op: 'Men 

is het er vrijwel algemeen over eens dat de PBO een droeve mislukking is geworden, 
gemeten naar de verwachtingen en beloften van hen die haar bepleitten.'(Windmuller 
en De Galan, Arbeidsverhoudingen, deel 2, p. 26)
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oppositiepartijen c.q. regeringspartijen aangezien het kabinet zichzelf betitelde als een 
extra parlementair of programkabinet.

74 Parlement en Kiezer 33 (1949-1950) p. 79.
75 Parlement en Kiezer 34 (1950-1951) p. 92.
76 Ibidem, p. 91.
77 Parlement en Kiezer 35 (1951-1952) p. 177.
78 Ibidem, p. 103.
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Nederland 1945-1955 (Amsterdam 1985) p, 66-67; Mulder, Loonvorming in overleg, p. 35.
80 H TK  1948, p. 24.
81 Van Raalte, Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes, p. 285.
82 Ibidem .
83 H TK  1948-1949, p. 239.
84 Ibidem .
85 Ibidem .
86 Ibidetn, p. 249.
87 Ibidem, p. 187.
88 Ibidem, p. 176.
89 Ibidem, p. 210.
90 HEK  1948-1949, p. 360.
91 Ibidem, p. 378.
92 HEK  1948-1949, Bijl. A , 1000-XII, Rijksbegroting voor het departement van Sociale 

Zaken voor het dienstjaar 1949, nr. MvA, p. 9.
93 HEK  1948-1949, p. 378.
94 Ibidem, p. 360.
95 Ibidem, p. 209.
96 Sociale Voorlichting 4 (1948-1949) nr. 4, p. 65.
97 HTK  1948-1949, p. 730. Uit de notulen van de REA-vergadering van 6 okt. 1948 blijkt dat 

de minister van Economische Zaken Van den Brink de Stichting van de Arbeid een 
beperkte taak wilde toekennen. Hij noemde het een misvatting dat bij de Stichting werd 
gedacht dat de door de regering genomen beslissingen inzake de subsidies nog discutabel 
waren. De Stichting had zich volgens Van den Brink slechts te beraden over de 
loonpolitieke consequenties van de reeds getroffen regeringsbesluiten. Joekes, die het 
misnoegen van de Stichting over de gevolgde procedure in de vergadering ter sprake 
bracht, kon zich weliswaar verenigen met de opmerkingen van Van den Brink, maar 
wilde toch niet geheel uitsluiten dat op bepaalde onderdelen van de maatregelen door 
de Stichting een andere modaliteit aan de hand werd gedaan. Drees verklaarde dat 
indien tijdnood (opgetreden uit de noodzaak van een tijdige indiening van de begroting) 
hen niet had gedwongen, een andere procedure gevolgd had kunnen worden, waarbij de 
Stichting van meet af aan was ingeschakeld. Van den Brink waarschuwde echter voor 
eindeloze discussies en voor vertraging welke hiervan het gevolg konden zijn (ARA, inv. 
nr. 20205, Notulen REA, doosnr. 571, 6 okt. 1948, p. 2-3). Een soortgelijke discussie deed 
zich voor in de REA-vergadering van 30 aug. 1950 toen Van den Brink opnieuw de vraag 
stelde of de Stichting wel het geëigende orgaan was om het gehele loon- en prijsbeleid te 
beschouwen. Over de vraag of prijsbeheersingsmaatregelen genomen moesten worden 
wilde hij eventueel wel de pas opgerichte SER om advies vragen (ARA, Notulen REA, 
doosnr. 572,30 aug. 1950, p. 3).

98 ARA, Notulen REA, doosnr. 571, 20 okt. 1948, p. 3. Zie ook vorige noot.
99 Drees was hier tegen en werd daarin gesteund door Joekes. Van Schaik wilde de 

verhoging van de kinderbijslag t.b.v. de grote gezinnen niet opgeven. Hij ondervond 
hierbij de steun van minister Lieftinck.
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100 Aan deze loonbijslag werd de naam van de toenmalige minister van Sociale Zaken 
gekoppeld en zij werd in het spraakgebruik de 'Joekes-gulden' genoemd. HTK  1948-1949, 
Bijl. A, 1000-1, nr.6, MvA, Regeringscommuniqué van 27 oct. 1948 betreffende de 
Nederlandse Regeringspolitiek in zake lonen en prijzen, p.31.

101 Ook de Stichting van de Arbeid kwam na eigen berekeningen tot de conclusie dat met een 
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uitwijkmogelijkheden is natuurlijk niet vreemd. De minder bemiddelden zijn er 
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woning kunnen wonen, maar niet alle woningen behoeven in de deftige wijken te liggen. 
Als ieder zich goed kan voeden, wordt het minder belangrijk, dat de een kaviaar, de 
ander haring eet.' (Sociale Voorlichting 4 (1948-1949) nr. 4, p. 66)

103 HTK  1948-1949, p. 233.
104 Sociale Voorlichting 4 (1948-1949) nr. 7, p. 135.
105 HTK  1948-1949, p. 208.
106 Ibidem, p. 825.
107 Ibidem, p. 824.
108 Ibidem, p. 209.
109 Ibidem, p. 736.
110 ARA, Notulen REA, doosnr. 571,1 dec. 1948, p. 3-4.
111 Het begrip kostwinners werd aldus omschreven: 'Als kostwinner wordt beschouwd hij, 

wiens normale inkomsten ten minste 2 /3  deel vormen van de totale inkomsten, waaronder 
begrepen uitkeringen ingevolge sociale verzekeringen, van het gezin, waartoe hij 
behoorde.' Sociale Voorlichting 4 (1948-1949) nr. 7, p. 135.

112 HTK  1948-1949, p. 168.
113 Ibidem, p. 239.
114 HTK  1948-1949, p. 747.
115 Van Rhijn schreef dat aangenomen mocht worden, 'dat zonder de gevolgde behandeling 

de sociale vrede in Nederland vermoedelijk niet zou zijn bewaard’. (Econom isch- 
Statistische Berichten (ESB) 33 (1948) nr. 1643, p. 867)

116 ARA, Notulen REA, doosnr. 571,31 okt. 1949, p. 12-13.
117 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, Rijksbegroting voor het Huis der Koningin voor het 

dienstjaar 1950, nr. 4, VV, p. 8.
118 Ibidem .
119 HTK  1949-1950, p. 1234-1235.
120 Ibidem, p. 1238. Ook minister Lieftinck toonde zich in de ministerraadsvergadering van

12 dec. 1949 verrast door de nieuwste CBS-gegevens: 'Minister Lieftinck merkt op, dat de 
nadere bestudering der gegevens in één opzicht verrassend is geweest, aangezien is 
gebleken, dat op 1 sept. geen achterstand meer bestond bij de lonen ten opzichte van de 
kosten van levensonderhoud, zodat op dat ogenblik de loonbijslag van nov. 1948 nog 
voldoende was'. (ARA, inv. nr. 20205, Notulen Ministerraad (MR), doosnr. 393, 12 dec. 
1949, p, 3)

121 Sociale Voorlichting 5 (1949-1950) nr. 3, p. 45.
122 De Vakbeweging 2 (1950) nr. 1, p. 13.
123 Ibidem, p. 14.
124 Nederland was niet het enige land dat zich genoodzaakt zag te devalueren. De Engelse 

beslissing leidde ertoe dat een groot aantal Europese en niet-Europese landen de waarde 
van hun munteenheid ten opzichte van de dollar bijstelden. Zie hoofdstuk 'Lieftincks 
financiële politiek', de paragraaf 'devaluatie tegen wil en dank' eerder in dit boek.

125 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, nr. 6, Brief van de minister van Financiën betreffende de 
budgettaire gevolgen in verband met de devaluatie, p. 19. De verhoging van de personele
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belasting werd uiteindelijk per 1 juni 1950 ingetrokken. De huurverhoging (en de 
verlaging van de loon- en inkomstenbelasting) wer(den) uiteindelijk pas op 1 jan. 1951 
gerealiseerd. Zie ook verder in dit hoofdstuk.

126 Hiervoor werd gebruik gemaakt van de bevoegdheden neergelegd in de Prijsopdrijvings- 
en Hamsterwet uit 1939. Nog voordat het devaluatiepercentage van Nederland bekend 
was had het N W  zich met een telegram tot de regering gewend, waarin de afkondiging 
van een prijsstop en verhoging van subsidies werd gevraagd.

127 ARA, Notulen REA, doosnr. 571, 5 okt. 1949, p. 9. Holtrop verklaarde herhaaldelijk dat 
een reële loondaling noodzakelijk was. In de REA-vergadering van 31 aug. 1949 stelde 
Holtrop dat de export in de toekomst slechts dan kon worden voortgezet c.q. uitgebreid, 
indien Nederland tegen lagere prijzen en dus lagere loonkosten kon leveren. 'Wij moeten 
dit openlijk zeggen en reeds thans met aanpassing beginnen', meende Holtrop. In een 
poging wellicht om de onderhandelingen over een loonsverhoging te beïnvloeden hield 
Holtrop op 8 okt. 1949 een openbare rede waarin hij zijn opvatting etaleerde. Zie noot 
137.

128 ARA, Notulen REA, doosnr. 571, 5 okt. 1949, p. 9.
129 Ibidem, 6 okt. 1949, p. 1.
130 Ibidem, p. 2.
131 Ibidem .
132 Dit bedrag is ontleend aan de brief van de minister van Financiën betreffende de 

budgettaire gevolgen in verband met de devaluatie van de Tweede Kamer van 29 okt. 
1949.

133 Hierbij werd gedacht aan de prijzen van brood, melk, margarine, varkensvlees en kolen 
en, voor wat betreft grondstoffen, aan veevoeder.

134 Sociale Voorlichting 5 (1949-1950) nr. 6, p. 108.
135 Vermeulen (NVV) hierover: 'Onzerzijds is dat in het bestuur van de Stichting sterk 

bestreden, omdat naar onze mening het tot de taak van de Stichting van de Arbeid 
behoort, eerst gemeenschappelijk te overleggen, alvorens contact met de regering op te 
nemen. Wij hebben zelfs tegenover de werkgevers in de Stichting van de Arbeid het 
dreigement gebruikt dat, indien zij in hun houding zouden volharden, onzerzijds de 
samenwerking zou worden verbroken.' De Vakbeweging 2 (1950) nr. 1, p. 17.

136 ARA, Notulen MR, doosnr. 393, 28 nov. 1949; ARA, Notulen REA, doosnr. 571, 30 nov.
1949.

137 A.A. van Rhijn, 'De derde loonronde', ESB 35 (1950) nr. 1704, p. 6. Holtrop hield een 
spraakmakende rede aan de Universiteit van Amsterdam toen het overleg over de 
loonsverhoging nog gaande was. Zijn conclusie was dat een daadwerkelijke vermindering 
van het betalingsbalanstekort slechts kon worden bereikt door minder verbruik 
aangezien productievergroting slechts in beperkte mate en afhankelijk van bijzondere 
omstandigheden automatisch tot een gunstige beïnvloeding van de betalingsbalans 
leidde. Volgens Holtrop was het onmogelijk van een zeker reëel welvaartspeil als voor
opgestelde eis uit te gaan en daaraan de economie aan te passen. Een zekere verlaging 
van het consumptiepeil voor de massa van de bevolking noemde hij sociaal en moreel 
aanvaardbaar. Het reële inkomenspeil van het gemiddelde industrie-arbeidsgezin in 
1948 lag boven dat van 1938/39. Bovendien bleek, aldus Holtrop, dat de reële inkomens 
van arbeidersgezinnen zeer gunstig afstaken bij die van andere klassen van gesala- 
rieerden. (M.W. Holtrop, 'Financieel-Economische perspectieven van Nederland. Rede 
gehouden ter gelegenheid van de derde Universiteitsdag der Universiteit van 
Amsterdam op 8-10-1949', De Economist 97 (1949) p. 705-729)

138 Citaat uit communiqué vermeld in: Sociale Voorlichting 5 (1949-1950) nr. 6, p. 110.
139 Cijfers ontleend aan artikel van Van Rhijn, 'Derde loonronde'. De gulden compensatie 

voor de stijging van de stookkosten werd in navolging van de Joekes-gulden ook wel de 
Van den Brink-gulden genoemd. Ondertussen was per 5 dec. 1949 de subsidie op 
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HOOFDSTUK VI
SICCO MANSHOLT OOGST LOF

J.C.F.J. van Merriënboer 

Inleiding

'Het is haast onvoorstelbaar dat een klein land als Nederland één van 's 
werelds grootste exporteurs is van landbouwprodukten. De produkten zijn 
in verhouding tot veel van die van andere EEG-landen van hoge kw aliteit 
breed gediversificeerd, een lange tijd van het jaar beschikbaar en relatief 
goedkoop.'1 Wat is het geheim van het succesverhaal van de Nederlandse 
landbouw en op welke wijze beïnvloedde de politieke besluitvorming dit 
succes? Welnu, West-Nederland was al sinds de middeleeuwen een regio 
met een stedelijke handelscultuur, die van voedsel voorzien werd door 
aanvoer vanuit het gebied rond de Oostzee. De boeren van de uitgestrekte 
weidegebieden in het westen legden zich toe op veeteelt, met name ten be
hoeve van de produktie van kaas en boter. Dit verklaart onder meer 
waarom de industrialisatie hier relatief laat op gang kwam, en ook waarom 
de agrarische sector zich relatief gunstig kon ontwikkelen. De aanvoer van 
grote hoeveelheden goedkope landbouwprodukten uit Amerika veroor
zaakte in het laatste kwart van de negentiende eeuw een crisis in Europa. De 
Nederlandse overheid en het bedrijfsleven kozen niet voor protectie, maar 
voor produkt-specialisatie: boter, vlees en eieren op de zandgronden en sui
kerbieten en aardappelen op de kleigronden. Veel aandacht werd geschon
ken aan onderwijs, voorlichting, kwaliteitsbewaking en technologische in
novaties. De Nederlandse landbouw ontwikkelde zich daardoor tot de mo
dernste en meest intensieve ter wereld. De voorspoedige groei van deze sec
tor zette zich verder door in het begin van deze eeuw, toen in de industriële 
centra van Duitsland, Groot-Brittannië en België, steeds meer arbeiders ge
voed moesten worden. De vraag naar Nederlandse landbouwprodukten 
nam hierdoor sterk toe.

Dat de weg naar succes niet altijd over rozen gaat, werd pijnlijk duidelijk 
in de jaren dertig, tijdens de economische depressie, die de agrarische export 
zwaar trof. Produkten konden enkel ver beneden de kostprijs worden afge
zet. Het resultaat was algemene verarming van de plattelandsbevolking. De 
regering probeerde te redden wat te redden viel door de landbouwers te be
schermen door afzet-garanties tegen een vooraf vastgestelde minimumprijs 
bij een beperking van de produktie. Wat begon als enkele incidentele ingre
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pen, groeide uit tot een stelsel van beschermende crisiswetgeving. De erva
ringen uit deze crisis-jaren hadden grote invloed op de naoorlogse land
bouwpolitiek. Het overheidsingrijpen in de landbouw werd tijdens de be
zetting nog versterkt. Gedurende de herstelperiode kon de regie van over
heidswege niet worden losgelaten en daarna was de gewenning zo groot dat 
velen huiverden voor liberalisatie.

Er was nog een ander naoorlogs fenomeen dat zijn wortels had in de on
zekere jaren dertig: de vergaande samenwerking tussen organisaties van 
landbouwproducenten. De zes centrale landbouworganisaties2 werden door 
de crisis - na aandringen van de overheid - gedwongen zich aaneen te slui
ten. In de Tweede Wereldoorlog werden buiten de bezetter om de contacten 
tussen de vroegere boerenleiders en de voormannen van de landarbeiders 
voortgezet. Samen richtten zij in juli 1945 de Stichting voor de Landbouw 
op. De Stichting moest de belangen van de landbouw bij en tegenover de 
regering behartigen totdat er voor de landbouwsector publiekrechtelijke 
organisaties zouden zijn ingesteld. De Stichting kan worden beschouwd als 
een privaatrechtelijke bedrijfsorganisatie in afwachting van de toekenning 
van regelgevende bevoegdheden. Dat de minister van Landbouw na 1945 
zeer m oeilijk politieke beslissingen kon nemen en uitvoeren zonder 
voorafgaand overleg met het hecht georganiseerde bedrijfsleven, zou hem 
in het parlement, waarin 'het groene front' ruim vertegenwoordigd was, 
diverse keren onder de neus worden gewreven.3 De samenwerking van de 
landbouw organisaties versterkte de tendens tot kartelvorm ing in de 
agrarische wereld. Boeren hebben minder dan bijvoorbeeld middenstan
ders, de neiging elkaar als concurrent te beschouwen. Zij weten dat de prijs
vorming van hun produkten nauwelijks afhangt van de prestaties van 
andere boeren. Daarom konden tegen het einde van de negentiende eeuw 
tal van coöperaties tot bloei komen. De overheid fiatteerde trouwens de 
kartelvorming in de landbouw. Minister Mansholt van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening institutionaliseerde het maandelijks overleg met de 
Stichting voor de Landbouw al in juli 1945.

Er was na de bevrijding naast het vergaande overheidsingrijpen en de 
tendens tot kartelvorming nog een derde produkt van de crisisjaren merk
baar, het psychologische effect. Zowel beleidsmakers als parlementsleden be
nadrukten voortdurend dat zij lering hadden getrokken uit de crisistijd. De 
systematische overheidssteun in de jaren dertig had de Nederlandse land
bouw intact gehouden. De financiële teruggang was de meeste boeren en 
tuinders niet noodlottig geworden.4 De schaduw van de crisis lag over de 
landbouwdebatten van de jaren vijftig en dempte de roep om meer vrij
heid.

Dit hoofdstuk over de landbouw, visserij en voedselvoorziening is als 
volgt opgezet. Eerst wordt een korte schets van de voorgeschiedenis gege
ven. Daarna komen de actoren aan bod: de minister van Landbouw en het 
groene front in het parlement. Vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op de 
zogenaamde 'nieuwe landbouwpolitiek' van het kabinet-Drees-Van Schaik. 
De totstandkoming, de formulering en de parlementaire behandeling van 
het nieuwe beleid worden geschetst; twee 'case-studies' dienen ter verhelde-
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ring (aardappelen en melk); de bijstelling van het beleid in de jaren 1949- 
1951 en de beoordeling door het parlement worden beschreven. Hierop 
volgt een paragraaf over het Landbouw-Egalisatiefonds. Dit was het belan
grijkste beleidsinstrument van de landbouwminister. Na een kort inter
mezzo over het visserijbeleid en een beknopte weergave van andere land
bouwzaken die in deze periode veel parlementaire aandacht kregen, wordt 
het hoofdstuk afgesloten met een overzicht van de oogst van Mansholt in 
de periode 1948-1951 en enkele algemene conclusies.

Van voedselvoorziening naar landbouwpolitiek (1945-1948)

Het volk moet gevoed worden

De cijfers van het ministerie van Landbouw toonden aan dat de oorlog 
Nederland ontredderd, berooid en deels vernield had. Vruchtbare land
bouwgronden stonden onder water, het grootste deel van de veestapel was 
opgegeten en er was gebrek aan veevoeders, meststoffen en landbouwwerk
tuigen. In de jaren 1945 en 1946 produceerde de landbouw gemiddeld de 
helft van hetgeen in 1938 was voortgebracht. Recent onderzoek heeft echter 
aan het licht gebracht dat de cijfers van het ministerie niet betrouwbaar zijn. 
Van de rundveestapel was in mei 1945 nog 80% aanwezig. Bovendien was 
door selectie gedurende de oorlog het fokmateriaal verbeterd. Het was niet 
ongebruikelijk dat boeren noodslachtingen forceerden door bijvoorbeeld 
een koe kreupel te slaan! Varkens en kippen werden wel veel gegeten tij
dens de oorlog, maar ook hier was sprake van selectie. Daarnaast hebben 
deze dieren een korte cyclus zodat herstel van de stapel snel mogelijk is. 
Veel boeren waren er tijdens de oorlog ook financieel beter van geworden 
en hadden hun oude schulden versneld kunnen aflossen. Men was ver
trouwd geraakt met kunstmest, er waren contacten gelegd met vaste afne
mers van zaden en pootaardappelen en de groentenconsumptie was enorm 
gestegen. De conclusie: het beeld dat de Nederlandse landbouw in 1945 to
taal verarmd was, berust op een mythe. Het land was wel ontredderd, maar 
alles was aanwezig voor een krachtige start.5

Voor de korte termijn was de eerste doelstelling in 1945: de voedselvoor
ziening op peil te brengen. Door middel van een groot aantal regels zoals 
prijszettingen, distributie van produktiegoederen, verplichte leveringen, 
teelt- en produktieregelingen, beheersing van grond- en pachtprijzen, toe
zicht op in- en uitvoer probeerde de overheid de voedselsituatie te verbete
ren. Een en ander werd uitgevoerd door een aantal overheidsorganen en 
een tijdens de oorlog opgebouwde voedselvoorzieningsorganisatie, be
staande uit bedrijfschappen en hoofdbedrijfschappen. Deze organisatie was 
verticaal opgebouwd; producenten, handelaren, bewerkers en verwerkers 
van één produkt zaten bij elkaar in een organisatie. De bedrijfschappen 
hadden verordenende en uitvoerende bevoegdheden. Op grond hiervan en 
als uitvoerders van regeringsbesluiten bemoeiden zij zich met produktie, 
prijsvorming, verwerking, afzet, import en export. Zij hadden niet de be-
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voegdheid tot aan- en verkoop. Wanneer de regering wilde aan- of verko
pen, maakte zij gebruik van een eigen aan- en verkoopbureau.6

Het meest nijpende probleem na de bevrijding was dus de voedselvoor
ziening. Broodgraan en plantaardige vetten waren zeer schaars. De regering 
beschikte niet over voldoende deviezen om grote hoeveelheden voedsel in 
het buitenland te kopen. Derhalve moest de produktie in eigen land zo snel 
mogelijk opgevoerd worden. Nederlandse tuinbouw- en zuivelprodukten 
waren minder schaars en konden tegen hoge prijzen op de wereldmarkt 
worden afgezet. In 1946 en 1947 bestond ongeveer de helft van de sterk ge
slonken Nederlandse uitvoer uit agrarische produkten.7 De loon- en prijs
politiek van de Nederlandse regering was bewust gericht op versterking 
van de concurrerentiekracht. De prijzen van landbouwprodukten werden 
kunstmatig laag gehouden. Het binnenlands prijspeil voor agrarische pro
dukten, lag 20% lager dan in andere Westeuropese landen.8 Door de kosten 
van het voedselpakket te drukken, konden de lonen laag blijven waardoor 
de gevreesde inflatie werd tegengehouden en de prijzen van Nederlandse 
produkten op de wereldmarkt concurrerend bleven. Alleen de landarbei- 
derslonen mochten fors omhoog om de vooroorlogse achterstand in te ha
len.

Teneinde de landbouwproducenten een redelijk inkomen te verzekeren, 
een 'recht' dat ze in de jaren dertig verworven hadden, werd afzet van hun 
produkten gegarandeerd tegen lonende prijzen. Bij dit systeem van richt
prijzen  nam de regering de taak op zich om met alle beschikbare middelen 
een bepaalde prijs te zetten. Het meest toegepaste middel was het uit de 
markt nemen van een bepaalde hoeveelheid produkten. De richtprijzen 
werden vastgesteld door de minister van Landbouw samen met de direc
teur-generaal van de Prijzen, G. Brouwers, op basis van kostprijsberekenin
gen van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI). Dit Instituut, een 'joint- 
venture' van overheid en georganiseerd bedrijfsleven, stond aan de basis 
van de toepassing van de economische wetenschap in de Nederlandse land
bouw na de Tweede Wereldoorlog.9 De prijzen werden berekend door de 
verschillende kosten (inclusief lonen van landarbeiders en een vergoeding 
voor de handarbeid van de boer en zijn gezinsleden) bij elkaar op te tellen. 
Hierbovenop kwam een winstpercentage van 20% van de produktiekosten. 
Dus: hoe hoger de kosten, hoe hoger de winst. De werkgevers in de land
bouw hadden zelf belang bij hogere lonen! Het LEI groeide uit tot een soort 
planbureau en algemene rekenkamer voor de landbouwsector. De cijfers 
van het instituut bepaalden de politieke ruimte, ook voor de parlementa
riërs.

Het verschil tussen de lonende prijzen die de producenten ontvingen en 
de veel lagere prijzen die de consumenten moesten betalen (dit waren de 
tekorten van de naast de bedrijfschappen functionerende aan- en verkoop
bureaus) werd bijgepast door de overheid uit het Landbouw-Egalisatiefonds 
(LEF). Dit werd in 1948 de naam voor het in 1933 ingestelde Landbouw- 
Crisisfonds. De naam van het fonds was misleidend omdat het na 1945 
voornamelijk steun gaf aan de consumenten, terwijl het fonds in 1933 was 
ingesteld ten behoeve van de producenten. Het LEF kende een afzonderlijke
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begroting, die zich van andere begrotingen onderscheidde doordat zij niet 
alleen de uitgaven omschreef, maar ook de dekkingsmiddelen aanwees. 
Deze methode zou een beter financieel inzicht moeten geven en het bij- 
drage-karakter van het fonds moeten benadrukken.10 Zijn inkomsten ver- 
keeg het fonds voornamelijk uit heffingen op geëxporteerde produkten en 
een aandeel in de accijns op suiker en gedistilleerd. Met het geld van het 
fonds werden broodgraan, veevoer, suiker, koffie, vlees, oliën en vetten 
aangekocht en met verlies aan de Nederlandse verbruikers doorverkocht. 
Deze uitgaven stonden naast de uit het LEF betaalde subsidies voor con- 
sumptiemelk, brood en vlees. De omvangrijke tekorten op de LEF-begroting 
werden aangevuld uit de schatkist.

Slech t w eer o f  rek en fo u t

Aanvankelijk konden de agrariërs begrip opbrengen voor een politiek 
welke de armoede zo eerlijk mogelijk verdeelde, maar in de loop van 1947 
nam hun ontevredenheid over de 'consumentenpolitiek' toe. De zeer hoge 
prijzen op de wereldmarkt waren buitengewoon aanlokkelijk. Zij protes
teerden tegen de te kleine winstmarges. Daarnaast moest de boer, die eeu
wenlang koning op zijn eigen erf was geweest, zich nog steeds gedragen 
naar de aanwijzingen van de bevoegde ambtenaren en zich onderwerpen 
aan een intensieve controle.11 De roep van de boeren om meer vrijheid 
nam in kracht toe, evenals hun frustratie. Nadat de prijzen voor kunstmest 
en veevoeders in 1947 sterk gestegen waren en een droge zomer in datzelfde 
jaar veel boeren schade berokkend had, trokken de landbouworganisaties 
aan de bel. Met de voor dat jaar vastgestelde prijzen viel geen droge boter
ham te verdienen; veel bedrijven zouden over de kop gaan indien de over
heid niet ingreep. De te lage prijzen waren volgens de boerenorganisaties 
vooral het gevolg van de uitgangspunten van de LEI-berekeningen. Het in
stituut ging uit van een goedkoop producerend bedrijf van gemiddelde 
grootte, gelegen op vruchtbare grond. 70% van de bedrijven viel daarbuiten: 
zij waren klein en meestal gevestigd op arme zandgronden in het zuiden en 
oosten waar de produktiekosten hoger waren. Deze groep behoorde tot de 
traditionele aanhang van de KVP. Bij de kwestie van de landbouwprijzen 
gingen partijpolitieke en electorale overwegingen een rol spelen. Was 
PvdA-minister Mansholt, gesteund door de landbouweconomen van het 
LEI, uit op 'koude sanering?’ Had de minister geen oog voor de belangrijke 
sociale functie die de kleine boeren in de katholieke gemeenschap vervul
den? Mansholt had op z'n minst de schijn tegen zich.

De werkelijkheid was anders. In het kabinet maakte Mansholt zich in de 
zomer van 1947 juist sterk voor hogere prijzen voor bepaalde landbouw
produkten. Toen hij daar onvoldoende weerklank vond, spoorde hij partij
genoot en landbouwspecialist Vondeling aan om de druk van het parle
ment op de regering op te voeren. Vondeling greep dit electoraal buiten
kansje met beide handen aan - de PvdA 'lag' niet zo goed in landbouwkrin- 
gen en wilde daar doorbreken - en vroeg een interpellatie aan. De KVP liet 
zich echter de electorale kaas niet van het brood eten en nam het initiatief
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over, door partijgenoot J. Groen een motie te laten indienen, waarin enkele 
maatregelen ter verbetering van de inkomenspositie van de landbouwers 
werden gevraagd. De motie-Groen werd aangenomen. Dit leverde Mansholt 
voldoende steun in de rug op. Na overleg met de Stichting voor de 
Landbouw besloot de regering tot verhoging van de prijzen van enkele 
landbouwprodukten en tot het geven van ƒ87 miljoen gulden steun aan 
melkveehouderijen en bedrijven op lichte gronden. Mansholt had de 
macht van het groene front handig gebruikt om zijn zin te krijgen in het 
kabinet.12 Hoewel de Stichting voor de Landbouw niet tevreden was over 
het uiteindelijke resultaat heeft zij verder geen actie ondernomen. De 
Tweede Kamer was immers van mening dat de genomen maatregelen af
doende waren. Meer steun aan de boeren zou slecht vallen bij andere be
volkingsgroepen.

Wel zou er in de komende jaren nog gedebatteerd worden over het ka
rakter van de compensaties, de financiering ervan en de verdeling van het 
geld over verschillende groepen. Indien de compensaties het gevolg waren 
van een te droge zomer bezaten zij een incidenteel karakter en moesten zij 
apart, buiten de LEF-begroting om, gefinancierd worden. Als de compensa
ties het gevolg waren van te lage prijzen dan waren zij structureel en kwa
men zij direct ten laste van het LEF. De ministers van Landbouw en 
Financiën verdedigden het eerste standpunt, de landbouworganisaties en 
hun pionnen - soms zelfs hun leidende figuren - in het parlement het 
tweede. De boeren waren bang dat een belastingverhoging ten gunste van de 
landbouw een 'negatief psychologisch effect' op het Nederlandse volk zou 
hebben.

In de periode 1945-1948 werd de landbouwpolitiek beheerst door allerlei 
maatregelen gericht op de loon- en prijsvorming op korte termijn. Tege
lijkertijd werd vooral door Mansholt en zijn ambtenaren, voortdurend 
nagedacht over structurele verbeteringen die op (middel)lange termijn de 
voorwaarden moesten scheppen voor de ontwikkeling van een gezonde in
ternationaal concurrerende landbouwsector. Maar concrete voorstellen ble
ven vooralsnog uit. Een zesjarenplan voor investeringen in de landbouw, 
aangekondigd in de troonrede van 16 september 1947, zou in een voorberei
dend stadium sneuvelen.13 In de periode van schaarste van 1945 tot 1948 
werd er eigenlijk geen zelfstandige landbouwpolitiek gevoerd: de voedsel
voorziening stond primair en de overheid trof voornamelijk ad hoc-maat- 
regelen. Het herstel begon zich na de kabinetsperiodes-Schermerhorn-Drees 
en -Beel duidelijk af te tekenen. In 1948 bleek de voedselvoorzieningspoli- 
tiek volgens Mansholt een succes. De Nederlandse bevolking was sinds 1938 
met 12% toegenomen, maar dronk gemiddeld 30% meer melk, at 20% meer 
groente, 30% meer fruit en 70% meer vis dan vóór de oorlog. Zolang het 
vooroorlogse produktieniveau nog niet in alle sectoren bereikt was en er 
een nijpend tekort aan deviezen bestond, konden buitenlandse hulp en 
kredieten voorlopig uitkomst bieden. Bij het aantreden van het nieuwe ka
binet-Drees-Van Schaik in augustus 1948 achtte Mansholt de tijd rijp om 
ook op landbouwgebied tot 'vernieuwing' over te gaan.14
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Mansholt, de rode boer

In juni 1945 was Sicco Leendert Mansholt minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening geworden. Zijn vader en grootvader waren strijd
bare socialistische hereboeren uit het noorden van Groningen, die persoon
lijke contacten onderhielden met Multatuli, Domela Nieuwenhuis en 
Troelstra. Zij werden door hun conservatieve standgenoten met de nek 
aangekeken. Zijn grootvader was een van de mede-oprichters van het 
Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (KNLC). Mansholts vader was 
een van de opstellers van een socialistisch landbouwprogramma, dat in de 
jaren twintig verscheen en onder meer nationalisatie van de grond voor
stelde.15 Toen zijn vader in 1922 gedwongen was zijn landbouwbedrijf te 
verkopen, raakte Mansholt ervan overtuigd dat alle grond uiteindelijk 
staatseigendom moest zijn. Hij bezocht de HBS en de Koloniale Landbouw
school. Na op een theeonderneming op Java en als landbouwer in de 
Wieringermeer gewerkt te hebben, kwam hij tijdens de Tweede Wereld
oorlog 'meegesleept door de omstandigheden en het toéval' via het verzet 
in de politiek terecht. In de laatste oorlogsjaren organiseerde hij de voedsel
voorziening en wapentransporten voor het verzet. 'Zo heb ik ook Drees een 
flesje olie en een zakje tarwe bezorgd. Ik voelde dat die man hongerde. Ik 
was er ten slotte om er voor te zorgen dat ze te eten kregen.'16 De papieren 
die nodig waren om de transporten door Duitse controles te loodsen, 
ontving hij van zijn neef S.L. Louwes, de directeur-generaal van de Voed
selvoorziening. Tijdens de bezetting maakte Mansholt deel uit van een 
illegale groep in Dordrecht, waarin werd nagedacht over de toekomst van 
Nederland na de oorlog. Zo leerde hij zijn latere politieke vrienden H. Vos, 
C. Woudenberg en J.A.W. Burger kennen. Het ministerschap was voor 
Mansholt aanvankelijk een grootschalige voortzetting van zijn werk tij
dens de oorlog: hij moest de voedselvoorziening voor heel Nederland ver
zorgen. Hij had Schermerhorn en Drees toegezegd twee jaar te blijven, het 
zouden er ruim twaalf worden.17

Ondanks zijn socialistische overtuiging, werd Mansholt vanwege zijn 
agrarische achtergrond door de landbouwwereld gemakkelijk geaccepteerd, 
als boer onder de boeren. Zijn nauwe contacten met de invloedrijke familie 
Louwes kunnen deze acceptatie vergemakkelijkt hebben. Als minister toon
de hij zich een praktisch bestuurder met hart voor de landbouw. In 1974 
vertelde Mansholt dat hij de econoom J. Tinbergen als zijn eigenlijke 
leermeester beschouwde. Tinbergen was in de periode Drees-Van Schaik di
recteur van het Centraal Planbureau. Hij had volgens Mansholt grote in
vloed op het beleid.18 Mansholt sprak de taal van de boeren. Radicale uitin
gen van hem over de grondpolitiek, de sanering van de kleine boerenbe
drijven en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie werden door de 'agra
rische' kamerleden met een korreltje zout genomen. Zij wisten dat het niet 
zo'n vaart zou lopen.19 Mansholt streefde naar een gezonde ontwikkeling 
van de Nederlandse landbouw op lange termijn. Hij vond het belangrijk
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dat wetenschap en praktijk hand in hand gingen. Mansholt stond hierin 
niet alleen: afgestudeerden van de Wageningse Landbouwhogeschool 
waren dezelfde mening toegedaan. Bij Mansholts ministerie, het LEI, de 
Stichting voor de Landbouw en de verzuilde landbouworganisaties zaten 
gelijkgestemde landbouwingenieurs op topposities. Tussen deze topbe
stuurders vond regelmatig overleg plaats.

Bij zijn aantreden in 1945 was Mansholt de jongste minister die Neder
land ooit gekend had. Hij was politiek onervaren. De benoeming van po
litiek geestverwant B. van Dam tot zijn politieke secretaris bracht hem in 
1947, nadat de behoudende ambtelijke top van het departement hierover 
geklaagd had, in conflict met de meerderheid van de Tweede Kamer. Vooral 
op aandringen van de KVP moest de minister de benoeming ongedaan ma
ken. Deze partij vreesde dat Mansholt met opzet geestverwanten benoemde 
bij wijze van voorbereiding voor een 'echte' socialistische landbouwpoli
tiek. Van Dam onderhield het contact tussen zijn schoonvader Schermer
horn en Mansholt, hetgeen zeker bijgedragen heeft aan zijn val. Schermer
horn, in deze periode voorzitter van de commissie-generaal voor Neder- 
lands-Indië, werd via Van Dam, maar ook rechtstreeks door brieven van 
Mansholt, op de hoogte gehouden van de discussies in de ministerraad over 
de Indische kwestie. Hij schreef later dat hij Mansholt hiervoor eeuwig 
dankbaar zou blijven. De KVP pikte dat niet en gebruikte het ambtelijke on
genoegen over Van Dam als stok om Schermerhorn en Mansholt te slaan.20 
Mansholt nam dit de KVP zeer kwalijk. Hij voelde in 1948 aanvankelijk 
weinig voor een voortzetting van het ministerschap. Het aanblijven van de 
katholieke minister van Economische Zaken, Van den Brink, vormde ook 
een struikelblok. Mansholt verweet Van den Brink dat hij te veel overliet 
aan het bedrijfsleven en dat zijn ministerie te weinig activiteit toonde. In 
een laat stadium van de kabinetsformatie van 1948 werd het ministerschap 
van Mansholt nog ter discussie gesteld door de KVP, maar Drees en de 
PvdA-kamerfractie hielden voet bij stuk. Van Dam vond uiteindelijk on
derdak bij het Bedrijfschap voor Zuivel. Voor andere politiek bevriende 
ambtenaren vond Mansholt een andere oplossing: 'Toen Van Dam de hals 
was afgesneden door Romme viel daar niks aan te doen. Ik heb het toen 
verder op een andere manier gedaan door een directoraat internationale za
ken te creëren met allemaal linkse mensen. Men wist dat wel, maar dat viel 
niet te bestrijden.'21

In de periode 1948-1951 groeide Mansholt uit tot een gezaghebbende be
windsman. De goodwill van Mansholt gaf hem krediet bij het groene front 
wanneer hij nieuwe initiatieven nam. In het Jaarverslag over 1950  van de 
Stichting voor de Landbouw stond: 'Men overdrijft waarschijnlijk niet, in
dien men zegt, dat de waardering van de bedrijfsgenoten voor hun minister 
voortdurend toeneemt.'22 De positie van Mansholt in zijn eigen partij was 
omstreeks 1950 onaantastbaar. Het Vrije Volk schreef op 30 november 1950: 
'(...) wij menen te mogen constateren, dat geen minister of regering voor de 
oorlog zo veel voor de boeren heeft gedaan als minister Mansholt in de vijf 
jaren van zijn bewind.' Na het debat over de landbouwbegroting voor 1950 
schreef het PvdA-partijblad Paraat: 'Van huis uit was minister Mansholt
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misschien niet in de eerste plaats een redenaar, maar hij heeft zich de kunst 
van het contact met de Kamer voortreffelijk eigen gemaakt Het is altijd een 
genoegen hem te horen. Hij verdedigt zijn beleid zonder veel omhaal of 
overbodige fraaiigheden. Zijn betogen getuigen van kennis van zaken en 
van de rustige zekerheid van de man, die weet waar hij voor staat.' Vaak 
was Mansholt bij de schriftelijke behandeling van verschillende begrotings
onderdelen of wetsontwerpen zo uitvoerig en helder dat bij de Kamer nau
welijks meer behoefte bestond aan mondeling overleg.23

De positie van Mansholt in het kabinet werd uiteraard sterker naarmate 
hij meer politieke ervaring opdeed en de waardering voor zijn beleid toe
nam. Zijn overtuiging 'dat wij op verschillende punten door beheersing 
van bovenaf en met medewerking van het bedrijfsleven allerlei wantoe
standen kunnen uitbannen'24 botste soms met die van Van den Brink. 
Mansholt streefde vanaf 1948 naar 'ontplooiing' van de geleide economie 
(geordende marktverhoudingen) in de landbouw, terwijl Van den Brink 
voor industrie en handel meer in de richting van liberalisering wilde gaan. 
De landbouwminister kwam vaker in conflict met minister-president 
Drees. Drees was volgens Mansholt een typische man van de stad, die 
weinig begrip had voor de boeren. Er was met hem nauwelijks overeen
stemming te bereiken over extra geld voor landbouw of voedselvoorzie
ning.25 J. Burger, van 1951 tot 1962 PvdA-fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, bevestigde dit: 'Drees heeft geen benul van het platteland. Boeren 
zijn voor hem mensen die alleen maar subsidie willen en de arme stads
mensen moeten er voor opdraaien. Drees en Suurhoff, dat waren asfalt-so- 
cialisten. Alles wat zij van landbouw afwisten was dat er wel eens grassprie
tjes tussen de straatstenen groeien. Gelukkig konden zij niet tegen Sicco op, 
want als zij het voor 't zeggen gehad zouden hebben, dan waren we op een 
drafje teruggehold naar de crisissituatie van de jaren '30.'26

Tegenover Drees kon Mansholt soms nogal bot reageren. Een voorbeeld. 
In augustus 1950 bleef Drees maar aandringen op de aankoop van goedkoop 
Amerikaans vlees in blik. Het ging om overschotten bestemd voor landen 
die gebrek aan voedsel hadden. Mansholt zei tenslotte tegen Drees dat 'hij 
het niet wenselijk achtte dat Nederland als vleesexporteur Amerika om 
hulp zou bedelen'.27 De verhouding tussen Mansholt en Lieftinck was een 
stuk beter. Lieftinck zag de landbouw als belangrijke deviezenverdiener. 
Mansholt wist na langdurige onderhandelingen met de minister van 
Financiën meestal voldoende geld voor de landbouwbegroting te krijgen. 
Drees verweet Mansholt telkens weer dat hij te veel geld aan de boeren toe
speelde. Lieftinck moest achteraf zeggen 'dat Mansholt met zijn beleid de 
agrarische sector niet alleen tot herstel heeft gebracht, maar ook tot grote 
bloei'.28 Het sterke optreden van Mansholt droeg er zeker toe bij dat het be
staansrecht van een 'eigen' ministerie voor de boeren - anders dan in de pe
riode vóór 1940 - nauwelijks ter discussie stond. 'Aan minister Mansholt 
komt de eer toe dat hij de factor overheid als stimulerende en richtingge
vende kracht op gelijk niveau heeft gebracht met het peil van wetenschap 
en landbouwpractijk.'29
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Het groene front

Het ’landbouwkartel’ in Nederland was in de periode 1948-1952 uitstekend 
georganiseerd en ruim vertegenwoordigd in de drie grote confessionele par
tijen en in de VVD. In de Tweede Kamer hadden zeventien leden en in de 
Eerste Kamer zes leden een landbouwachtergrond. Een groot aantal van hen 
bekleedde bestuursfuncties bij landbouworganisaties. De parlementsleden F. 
den Hartog, S.E.B. Bierema en H.D. Louwes van de VVD maakten zich 
vooral sterk voor de grote boerenbedrijven in het noorden en het westen 
van het land. Zij hadden nauwe banden met het liberale Koninklijk 
Nederlands Landbouw Comité.30 De KVP-ers zetten zich met name in voor 
de katholieke kleine boeren en landarbeiders in het zuiden en oosten. Het 
katholieke deel van het groene front was in de Tweede Kamer zeven man 
sterk: W.J. Droesen, B.A.A. Engelbertink, J. Groen, J.H.W. van Koeverden, 
C.J. van der Ploeg, M.P. van der Weijden en H.H. van der Zanden. In de 
Eerste Kamer waren H.J.M. Verheij en J.H.F. Deckers de spreekbuizen van 
de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond en de RK Land
arbeiders Bond. De protestantse tegenhangers van deze clubs (de Neder
landse Christelijke Landarbeiders Bond en de Christelijke Boeren en Tuin
ders Bond) hadden vijf vertegenwoordigers in het parlement: A.W. 
Biewenga, Chr. van den Heuvel en W. Rip van de ARP en H. Kikkert en J. 
de Ruiter van de CHU.

Hoewel de PvdA de landbouwminister geleverd had, hadden haar specia
listen weinig binding met de organisaties van landbouwers. De linkse par
tijen hadden bijna geen achterban in de landbouw. Andere partijen gaven 
regelmatig nieuw voedsel aan de vrees van de boeren dat communisten en 
sociaal-democraten uiteindelijk toch alleen maar hun grond wilden afpak
ken. De boer bleef trouw aan zijn katholieke (KNBTB), protestantse (CBTB) 
of liberale (KNLC) zuil. Alleen de Algemene Nederlandse Landarbeiders- 
bond was socialistisch. Deze bond zou pas vanaf 1956 in het parlement 
worden vertegenwoordigd door H. Vredeling. Daarnaast had de PvdA nog 
enige landbouwaanhang in Friesland (de bond van landpachters) en Noord- 
Holland (voormalige vrijzinnig-democratische boerenkiezers). De PvdA liet 
de ontwikkeling van landbouwbeleid over aan enkele partijleden, die direct 
bij de landbouw betrokken waren, zoals Mansholt, A. Vondeling, die een 
vrijzinnig-democratische achtergrond had en I. Samkalden. De laatste was 
tijdens de periode van het kabinet-Drees-Van Schaik hoofd van de afdeling 
juridische zaken van het minsterie van Landbouw. In het parlement spra
ken Vondeling, J. Emmens en J.L. Hoogland voor de PvdA over landbouw. 
De CPN had in de Tweede Kamer haar deskundigen in C. Borst en J. Haken. 
Voor de SGP sprak fractievoorzitter P. Zandt over landbouwkwesties.

Ondanks onderlinge tegenstellingen - tussen veehouders en akkerbou
wers, klei- en zandboeren en grote en kleine producenten - slaagde de geor
ganiseerde landbouw erin om bijna altijd één lijn te trekken. Zijn opstelling 
was doorgaans het resultaat van intensief en langdurig beraad in en tussen 
de zes centrale landbouworganisaties. Tegenstellingen werden verzoend 
binnen de organisaties. In de overkoepelende Stichting voor de Landbouw
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werd het compromis nog eens op een hoger niveau gebracht. Het was dus 
bijvoorbeeld niet zo dat alleen de KVP opkwam voor de belangen van de 
kleine boeren op de zandgronden.

De kamerleden die niet tot het groene front behoorden, mengden zich 
vrijwel nooit in discussies over het landbouwbeleid. Zij mochten het do
mein van het front niet betreden. Freule Wttewaall van Stoetwegen (CHU) 
vertelde bijvoorbeeld dat haar fractiegenoot De Ruiter altijd goedmoedig 
was, behalve wanneer hij geïnterrumpeerd werd als hij zijn landbouwver- 
haal in de fractie voorlas. Toen zij eens een vraag stelde, antwoordde De 
Ruiter dat ze haar mond moest houden omdat ze geen verstand had van 
landbouw. CH-fractievoorzitter Tilanus zei hierop: 'Laat hem nou maar!'31 
In andere fracties speelde hetzelfde. In de ministerraad verklaarde Mansholt 
eens dat hij het bezwaarlijk vond dat alleen landbouwdeskundigen over de 
landbouwbegroting en de LEF-begroting spraken. Er kwamen namelijk ook 
belangrijke punten van het algemene beleid bij deze begrotingen ter sprake. 
'Het is wenselijk dat de Kamervoorzitter aandrang uitoefent op andere le
den om wel gebruik te maken van hun recht mede te spreken in de voorbe
reidingscommissies.'32

Het groene front vormde een macht van betekenis in het parlement. Het 
gevolg hiervan was dat het beleid op korte termijn - met betrekking tot prij
zen en kosten - voortdurend moest worden bijgesteld op aandringen van de 
kamerleden. Vaak werden 'met krachtige medewerking van de agrarische 
kamerleden (...) voor de Landbouw zeer belangrijke concessies verkregen 
(...).'33 Over de algemene richting van het beleid op lange termijn probeerde 
de minister eerst overeenstemming te bereiken met het georganiseerde be
drijfsleven. Het maandelijks overleg tussen de minister en de Stichting 
voor de Landbouw was voor de legitimiteit van het landbouwbeleid in feite 
belangrijker dan de parlementaire goedkeuring. Het parlement sprak zelden 
over de grote lijnen van het beleid. Men was het immers eens over de uit
gangspunten.

Een nieuwe landbouwpolitiek wordt geïntroduceerd

De landbouwparagraaf

Zoals gezegd was omstreeks 1948 de tijd rijp om het voedselvoorzieningsbe- 
leid om te buigen naar een werkelijke landbouwpolitiek. In juni 1948 werd 
bijvoorbeeld de verplichting opgeheven om een bepaalde hoeveelheid 
slachtvee in te leveren bij het inkoopbureau van de regering. De ombuiging 
zou een lange aanloopperiode vergen. De programma's van de verschil
lende politieke partijen noch het urgentieprogamma van de Stichting voor 
de Landbouw34 gaven een visie op een nieuwe koers. De passages over 
landbouw in de partijprogramma's beperkten zich doorgaans tot nietszeg
gende algemeenheden: uitbreiding van het landbouwareaal (ARP en PvdA, 
belangrijk onderscheid: PvdA gaf de voorkeur aan staatseigendom), opvoe
ren van de produktiviteit (KNP), vergroten van de bodemproduktie (KVP),
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doelmatige produktie (PvdA). Speciale steun voor de kleine boeren werd 
genoemd in de programma's van ARP en CPN. Voor dezelfde groep be
pleitte de KVP lonende bedrijfsuitkomsten via gunstige prijzen voor eerste 
levensbehoeften en grond- en pachtprijsstabilisering. Daarentegen wilde de 
PvdA kleine bedrijven door middel van herverkaveling vergroten. Verbe
tering van de positie van de landarbeiders bepleitten ARP, CHU, KVP, CPN 
en PvdA. De VVD wilde slechts een 'krachtige, zelfstandige boerenstand' en 
de SGP repte in haar programma niet over de landbouw. Tenslotte moet 
een kenmerkende passage gememoreerd worden uit het Urgentie-program 
van de PvdA van 1948: 'Planmatige productie- en afzetpolitiek in de 
landbouw.'35

In de landbouwparagraaf van het regeerprogram werd niet duidelijk aan- 
gekondigd dat er een radicale wijziging van het beleid op komst was. De 
aankondiging dat de subsidies op het levensmiddelenpakket geleidelijk 
verminderd zouden worden en het distributiestelsel zou worden geliqui
deerd, betekende echter dat de geleide voedselvoorzieningspolitiek het veld 
zou ruimen voor meer marktvrijheid. De vraag was welke gevolgen dit zou 
hebben voor de landbouwpolitiek. Vast stond dat alle overheidsmaatrege
len gericht moesten zijn 'op verhoging van een rationele bodemproduktie 
en intensivering van het landbouwbedrijf'. Daarnaast zou speciale aandacht 
moeten worden besteed aan de verhouding tussen de bedrijfsresultaten op 
vruchtbaar en onvruchtbaar land (een uitvloeisel van de motie-Groen). In 
een eerdere versie van het regeringsprogramma werd nog gepleit voor wet
telijke maatregelen, gericht op 'sanering van het kleine boeren- en tuin- 
dersbedrijf', maar op initiatief van Mansholt werd dit gecorrigeerd: nieuwe 
wetgeving moest 'vergroting van de kleinste bedrijven mede door voor
zichtige toepassing van het z.g. uitsterfsysteem'36 nastreven.

Deze tegemoetkoming was niet voldoende. De KVP liet hieraan toevoe
gen: 'met vermijding van de beschadiging van persoonlijke belangen’. Je 
was immers nooit zeker van je zaak met een socialist op Landbouw! Verder 
stond in het programma dat de bestaanszekerheid van alle goed geleide 
landbouwbedrijven gegarandeerd zou worden door produktie- en marktor
dening en beheersing van de koop- en pachtprijzen van de grond. Het pro
bleem was natuurlijk: wanneer werd een bedrijf goed geleid en wie bepaalde 
dat? Tenslotte bepaalde het programma dat alle maatregelen zouden wor
den ondergebracht in een meerjarenplan, dat in samenwerking met het ge
organiseerde bedrijfsleven zou worden uitgevoerd. Er werd niet gezegd of 
het bedrijfsleven betrokken zou worden bij de opstelling van dat plan. Na 
de uitvoering van het meerjarenplan zou partieel gerichte, directe steun 
overbodig zijn.37 Blijkbaar moest het plan structurele verbeteringen be
werkstelligen, waardoor incidentele ingrepen, zoals gevraagd in de motie- 
Groen, tot het verleden zouden behoren.

Wat zijn de Belgen met onze subsidies van plan?

In zijn regeringsverklaring op 12 augustus 1948 zei minister-president 
Drees: 'Onmisbaar blijft (...) een landbouwpolitiek, gericht op de rationele
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bodemproductie, die ook aan de welvaart en aan de bestaanszekerheid der 
producenten ten goede kan komen.' Hij benadrukte dat het tekort van het 
Landbouw-Egalisatiefonds zo snel mogelijk gedekt moest worden, onder 
andere door geleidelijke vermindering van de subsidies. Drees wilde vast
houden aan een 'stelselmatige investerings-, industriële en conjunctuurpo- 
litiek' maar hij wilde ook streven naar een sluitende begroting. Het LEF-te- 
kort - voor 1948 geschat op ƒ602 miljoen, terwijl het totale begrotingstekort 
ƒ650 miljoen bedroeg - doorkruiste deze politiek. De minister-president 
wees verder op het belang van de samenwerking in het kader van de 
Benelux. Tijdens het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer 
legden H.W. Tilanus (CHU) en G. Wagenaar (CPN) een direct verband tus
sen de voorgenomen afschaffing van distributie en subsidies en de afspra
ken die Nederland in Benelux-verband gemaakt had. De mogelijkheden 
voor het voeren van een 'stelselmatige conjunctuurpolitiek' werden hier
door ingeperkt. Zij wilden weten wat er precies was afgesproken en wat de 
gevolgen daarvan waren voor het loon- en prijsbeleid.

Er was op de Benelux-conferentie van Chateau d'Ardenne van 8 juni
1948 afgesproken dat Nederland vóór 1 januari 1950 terug zou keren naar 
een stelsel van vrije consumptie en daarom de subsidies sterk zou vermin
deren. In zijn repliek ging Drees uitvoerig in op de gemaakte afspraken. Hij 
wees er op dat overheidsbemoeiing nodig bleef in verband met de conjunc
tuurpolitiek en dat vermindering van subsidies alleen geleidelijk - het pro
tocol van Chateau d'Ardenne schreef voor: 'zo volledig en spoedig moge
lijk' - kon plaatsvinden. De minister-president verklapte dat de Belgen sterk 
hadden aangedrongen op afschaffing, maar dat Nederland daar bezwaar te
gen had gemaakt en met succes. De strekking van het protocol werd door 
Drees enigzins afgezwakt. Hij wist maar al te goed dat elk terugtreden van 
de overheid bij zijn geestverwanten verzet of op z'n minst achterdocht 
opriep.38

Op 8 september 1948 namen de ministers in de Raad voor Economische 
Aangelegenheden (REA) het besluit een aantal subsidies te verlagen. De di
recte aanleiding voor deze stap - een extra duw in de rug na de afspraken 
van Chateau d'Ardenne - werd gevormd door enerzijds de druk vanuit het 
IMF en de Wereldbank om de subsidies in de tweede helft van 1948 een af
lopend karakter te geven en anderzijds door een nota van de regerings
commissaris voor het Europese Herstelprogramma H.M. Hirschfeld. 
Hirschfeld drong aan op een doorbraak bij de vorming van de Benelux- 
unie, zodat vóór 1 oktober een gezamenlijk hulpprogramma bij de 
Marshall-autoriteiten zou kunnen worden ingediend. Een daadwerkelijke 
verlaging van consumentensubsidies kon deze doorbraak forceren. Tijdens 
dezelfde REA-vergadering waarschuwde Mansholt dat hij niet ongestraft 
kon doorgaan met quoteringen en contingenteringen. Deze maatregelen 
hadden tot gevolg 'dat elk gezond initiatief tot verbetering van kwaliteit, 
omzetvergroting, rationalisatie en prijsdaling in de kiem werd gesmoord'. 
Hij was er van overtuigd 'dat uit het oogpunt van effectieve prijsbeheersing 
het moment gekomen (was) om door een grotere mate van grondstoffen- 
voorziening de concurrentie in het bedrijfsleven de taak van het Directoraat
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Generaal van de Prijzen te laten overnemen’. In de periode van schaarste 
had het directoraat goed gewerkt maar het was nu aan het eind van zijn la- 
tijn. Het bedrijfsleven had volgens Mansholt inmiddels geleerd hoe het 
door de mazen van het prijsbeheersingsnet moest kruipen.39

De socialistische minister van Landbouw wilde met behulp van de bere
keningen van het LEI een eigen prijsbeleid voeren dat meer marktconform 
was. Hij wenste niet langer in de wielen te worden gereden door de club 
van directeur-generaal Brouwers, die in opdracht van de regering lage con
sumentenprijzen voorschreef: prijzen beneden het niveau van de vrije 
markt. Mansholt was bereid om de gevolgen van een ruimere invoer en 
een zo snel mogelijke afschaffing van subsidies en distributie voor lief te 
nemen.40 Deze gevolgen zouden bestaan uit het afvloeien van deviezen en 
een toenemende spanning tussen lonen en prijzen. Met name het eerste 
punt was financieel onaanvaardbaar omdat er al een groot tekort aan devie
zen bestond. Als de minister van Landbouw een beleid wilde voeren waar
bij een grotere mate van grondstoffenvoorziening essentieel was, dan moest 
hij een andere oplossing bedenken.

In de troonrede van 21 september 1948 werd de landbouwparagraaf uit 
het regeringsprogramma in verkorte vorm opgenomen. Daaraan werd toe
gevoegd: 'Gezien de gunstige ontwikkeling van de binnenlandse produktie 
en de toestand van de wereldmarkt mag een voortgaande verbetering in de 
voedselvoorziening worden verwacht.'41

De discussie in de ministerraad over de ontwerp-troonrede werd door 
een aantal ministers aangegrepen om het regeringsprogramma op het ge
bied van de landbouw open te breken. Minister zonder protefeuille L. 
Götzen vroeg zich af waarom in de troonrede uitdrukkelijk vermeld werd 
dat naar bestaanszekerheid voor boeren en tuinders zou worden gestreefd. 
Gold dit dan niet voor alle andere groepen? Mansholt wees hem erop dat 
dit in het regeringsprogramma precies zo was afgesproken. Th.J.R. Wijers 
herinnerde eraan dat er bij de bespreking van de landbouwparagraaf weinig 
o verens temming bestond ten aanzien van 'het garanderen van de bestaans
zekerheid door produktie- en marktordening'. Drees steunde Mansholt. 
Wijers had maar zijn mond moeten opendoen toen er over het programma 
werd onderhandeld. De minister-president wilde de discussie hierover niet 
heropenen, maar kon niet nalaten om erop te wijzen dat er een groot ge
vaar in school om een grote bevolkingsgroep - de boeren - afhankelijk te 
maken van rijksregelingen.

Mansholt lichtte toe dat in het begrip 'goed geleide bedrijven' een beper
king lag: 'Men kan de rijksregelingen niet zo maken, dat ook de slechte be
drijven de kop boven water kunnen houden.' D.U. Stikker stelde voor om 
de zinsnede 'door middel van ordening' te vervangen door 'een zekere 
mate van ordening'. Zonder verdere discussie ging de ministerraad hier
mee akkoord 42 Deze wijziging typeerde het brede-basis-kabinet-Drees-Van 
Schaik en onderscheidde het van de eerdere rooms-rode coalitie. Nu het 
economisch herstel zijn voltooiing naderde, moest de overheid een stap 
terug doen en de markt meer vrijheid geven. Dat deze vrijheid moest wor-

712



den ingeperkt door een zekere mate van ordening werd ook door liberalen 
niet langer betwist.

De miljoenennota was minder somber dan in voorgaande jaren. Met be
trekking tot de landbouw kunnen enkele opvallende punten eruit gelicht 
worden: Om de doelstellingen - produktieverhoging, prijsverlaging en ra
tionalisatie - te realiseren zou het personeel van het directoraat van de 
Landbouw worden uitgebreid. Tegelijkertijd zou een inkrimping van het 
apparaat bij het directoraat van de Voedselvoorziening plaats vinden. Door 
het overhevelen van personeel van het ene directoraat naar het andere wist 
Mansholt aan een sterke afslanking van zijn departement te ontkomen. Hij 
kon nu een leger plannenmakers aan het werk zetten voor het lange-ter- 
mijn-beleid. Opvallend was verder de aangekondigde verlaging van het 
LEF-tekort: van ƒ602 miljoen voor 1948 naar ƒ365 miljoen voor 1949. Deze 
verlaging was het gevolg van de geleidelijke afschaffing van de subsidies en 
een (inter)nationale prijsdaling voor landbouwprodukten - beide hingen 
trouwens met elkaar samen.43 Op korte termijn werd de verlaging van het 
tekort mede mogelijk gemaakt door de Marshall-hulp - de aankoop van 
brood- en voedergranen zou minder deviezen opslokken - , maar dit hield 
wel in dat de landbouwpolitiek op (middel)lange termijn gericht moest zijn 
op deviezenbesparing. Nederland zou bijvoorbeeld de binnenlandse im- 
portvervangende produktie van landbouwgrondstoffen - met name vee
voeders - moeten stimuleren. Dit zou een kernpunt worden in het nieuwe 
landbouwbeleid, waarvan langzaam de contouren zichtbaar werden.

In het voorlopig verslag naar aanleiding van de rijksbegroting voor 1949 
van 26 oktober was sprake van grote instemming met het landbouwgedeelte 
uit de troonrede. Veel zaken bleven echter onduidelijk. De kamerleden 
plaatsten verschillende vraagtekens: Wat zou er gebeuren met de prijs- en 
afzetgaranties die vanaf 1945 voor vrijwel alle agrarische produkten hadden 
gegolden? Wat zou een produktie- en marktordening in Benelux-verband 
precies inhouden? Behield de overheid de leiding of liet zij het bij richtlij
nen? Waar bleef het plan voor een positieve saneringspolitiek van de 
kleine bedrijven en het in 1947 aangekondigde zesjarenplan? Wat was men 
nu precies met het LEF en alle subsidies van plan?44

Subsidieplannen lekken uit via de LEF-begroting

De in september verschenen memorie van toelichting op de landbouwbe
groting schetste de algemene lijnen van de nieuwe landbouwpolitiek al iets 
duidelijker. Enerzijds werd benadrukt dat het oude ’schaarste-beleid' nog 
niet helemaal vervangen kon worden, anderzijds werd opgemerkt dat ver
beteringen zichtbaar werden, die ruimte boden voor nieuwe elementen: het 
bedrijfsleven zou meer vrijheid krijgen en er zou een beweeglijker, maar 
toch ook weer beheerst prijsstelsel worden ingevoerd. Het was niet duide
lijk wat dit nu precies zou betekenen. Benelux-afspraken dicteerden de ver
laging en beëindiging van de subsidiëring van eerste levensbehoeften en 
het afschaffen van de rantsoenering. In samenwerking met het bedrijfsle
ven zou de overheid de exportmogelijkheden van agrarische produkten
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nauwlettend in de gaten houden. Het ministerie ging ertoe over de 
Nederlandse landbouw in het buitenland te promoten en Mansholt werd in 
feite de grootste internationale kaasboer. Een belangrijke passage in de me
morie van toelichting was de erkenning dat internationale structuurveran
deringen op het terrein van de landbouw alsmede deviezentekorten de 
Nederlandse agrarische sector tot aanpassing dwongen. Dit was aanleiding 
voor het voeren van een actief structuurbeleid in de landbouw, gericht op 
de lange termijn.

Het speerpunt van de Nederlandse landbouw was volgens de minister 
het veredelingsbedrijf waarbij granen en veekoeken op grote schaal werden 
omgezet in zuivel, vlees en eieren. Vóór 1940 was dit profijtelijk geweest 
door de importen van goedkoop veevoeder uit het buitenland. Tijdens de 
oorlog had de internationale structuur zich gewijzigd omdat voederexporte- 
rende landen zelf tot veredeling waren overgegaan. Direct na de oorlog had 
in Nederland bovendien de consumptie nog voorrang. Het veevoedertekort 
dat hiervan het gevolg was, leidde tot hoge prijzen. Mansholt zag in verho
ging van de binnenlandse voederproduktie de enige mogelijkheid om de 
concurrentiekracht te herstellen. Als het dure geïmporteerde veevoeder 
vervangen kon worden door goedkoop binnenlands voer - indien mogelijk 
door voeders die binnen het veredelingsbedrijf zelf werden voortgebracht - 
zouden de produktiekosten voor Nederlandse zuivelprodukten, vlees en 
eieren aanzienlijk dalen.45 Zijn beleid zou erop gericht zijn om de land
bouw in deze richting te sturen. De structuur van de Nederlandse landbouw 
moest worden aangepast aan de gewijzigde internationale omstandigheden. 
Nu de periode van schaarste bijna voorbij was, zou met dit structuurbeleid 
een begin worden gemaakt. Concrete maatregelen werden in de memorie 
van toelichting bij de landbouwbegroting nog niet aangekondigd. Mansholt 
sprak nog niet over een 'nieuwe landbouwpolitiek'. Het bleef onduidelijk 
op welke wijze de minister het bekende instrumentarium - garantieprijzen, 
importheffingen, distributieregelingen - wilde gebruiken om de landbouw 
in de gewenste richting te sturen.

In de begroting van het LEF voor 1949 en de toelichting daarop lichtte 
Mansholt een tipje van de sluier op. Hij presenteerde deze begrotingscijfers 
met een fors voorbehoud: nadere uitwerking van maatregelen die verband 
hielden met distributie en subsidie zouden de begroting ingrijpend kunnen 
wijzigen. Hij verklaarde dat bij de opstelling van deze begroting rekening 
was gehouden met afschaffing en vermindering van subsidies op verschil
lende produkten (suiker, varkensvlees, zeepgrondstoffen) en een afgeslankt 
distributiestelsel. De minister van Landbouw liep alvast vooruit op een 
prijsstijging van witbrood, suiker, vlees, boter en zeep.46

Het voorlopig verslag bij de landbouwbegroting werd opgesteld door de 
op 29 juli 1948 voor het eerst ingestelde vaste commissie voor landbouwza
ken bestaande uit Van den Heuvel (ARP), Groen (KVP), Droesen (KVP), De 
Ruiter (CHU), Borst (CPN), Den Hartog (VVD) en Vondeling (PvdA). Het 
verslag was vastgesteld op 29 oktober, maar waarschijnlijk vóór 27 oktober 
opgesteld. Centraal erin stond de vraag naar meer duidelijkheid ten aanzien 
van het te volgen beleid in verband met de geleidelijke ontmanteling van
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de schaarstepolitiek en de afspraken van Chateau d'Ardenne. De PvdA be
nadrukte dat de overheid in grote lijnen leiding moest blijven geven aan 
het economisch leven - dus ook aan landbouw en voedselvoorziening -, 
terwijl de ARP en de KVP betoogden dat Mansholt te sterk de nadruk legde 
op intensivering en schaalvergroting. Dezelfde partijen waren wel voor een 
soepeler stelsel, maar tegen algehele vrijheid. Gezien de reactie van de agra
rische kamerleden, is het waarschijnlijk dat zij bij de opstelling van het ver
slag nog niet op de hoogte waren van de inhoud van het 'Regerings- 
communiqué van 27 oktober 1948 betreffende de Nederlandse regerings- 
politiek inzake lonen en prijzen'. Er werd immers niet naar het commu
niqué verwezen, maar slechts naar een persbericht dat melding had ge
maakt van een daling van de melkprijs met 1 cent.47

In het communiqué nam de regering concrete maatregelen. De subsidies 
op een aantal landbouwprodukten werden afgeschaft of verlaagd, de bak- 
kerstoeslag op brood en de rantsoenering van een aantal produkten werden 
afgeschaft en de melkprijs werd verlaagd. De consumenten zouden door 
middel van een looncorrectie compensatie krijgen.48

De regering verontschuldigde zich voor de onelegante wijze waarop de 
Staten Generaal kennis hadden moeten nemen van de wijzigingen in de 
subsidiepolitiek. Er was gekozen voor een perscommuniqué om de onge
rustheid bij de bevolking weg te nemen. Deze ongerustheid was ontstaan 
nadat de regeringsplannen op het terrein van subsidie en distributie van 
bepaalde artikelen door de verschijning van de LEF-begroting waren uitge
lekt.49 De voorgestelde maatregelen zouden het LEF-tekort waarschijnlijk 
verder doen afnemen met ƒ40 miljoen. Dit was een voorlopige schatting: er 
zou in de loop van het begrotingsjaar nog heel wat gegoocheld worden met 
de cijfers van het LEF! Langzamerhand wilde de regering de schaarstepoli
tiek beëindigen en de prijzen vrijlaten. Als richtlijn was aanvaard dat de 
prijzen werden losgelaten, 'wanneer ze door de oplevende concurrentie 
reeds zijn gedaald beneden de vastgestelde maximumprijzen, of wanneer 
kon worden verwacht dat dit na vrijlating zal geschieden’. Hieraan werd 
toegevoegd dat er op andere terreinen - welke dat precies waren werd niet 
duidelijk gemaakt - nog steeds een 'stelselmatige bemoeienis' vereist zou 
zijn.50

De politieke leiders spraken tijdens de algemene beschouwingen in de 
tweede week van november. Zij hadden over de landbouw weinig te mel
den. Dat was het werkterrein van het groene front! Ze beperkten zich dus 
tot electoraal interessante onderwerpen: minder ambtenarij bij landbouw 
en voedselvoorziening (Lucas, KVP; Van de Wetering, CHU; Zandt, SGP) 
en meer aandacht voor het kleine bedrijf (Schouten, ARP; Oud, VVD; 
Andriessen, KVP). De meeste woordvoerders juichten de subsidieverlaging 
toe. De PvdA verklaarde bij monde van Hofstra dat zij alleen uit financiële 
noodzaak door de bocht ging en de VVD-er Oud maakte er een principiële 
kwestie van: het subsidiëren van levensmiddelen en het vaststellen van 
lonen en prijzen door de overheid was in wezen ongezond. Drees reageerde 
met een zeer voorzichtig betoog waarin hij verdere subsidieverlaging naar 
de toekomst verschoof. Het lag zeker niet in zijn bedoeling om prijzen en
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lonen onbeheerst te laten. Op het terrein van de landbouw verwachtte hij 
in verband met internationale prijsdalingen zelfs een toenemende bemoei
ing van de overheid met de prijzen, nu echter in het belang van de produ
cen ten .

Lieftinck zag de toekomstige landbouwpolitiek helemaal in het kader van 
de sanering van de betalingsbalans. De investeringen in landbouwbedrijven 
moesten worden opgevoerd om de concurrentiekracht verder te versterken 
en de invoer van voedergranen moest worden teruggedrongen. Het over
heidstekort, dat bijna samenviel met het LEF-tekort, moest worden ver
minderd.51 Binnen de door Lieftinck aangegeven ruimte, kon Mansholt 
nieuw beleid ontwikkelen. In geval van nood kon hij het groene front mo
biliseren voor méér ruimte.

Mansholt lanceert nieuioe plannen

Op 2 november 1948 legde Mansholt zijn plannen voor een nieuwe land
bouwpolitiek aan de REA voor. Hij wilde overstappen van richtprijzen 
voor landbouwprodukten naar een systeem van heffingen en aanmoedi- 
gingssubsidies. De produktie van veevoeder zou sterk gestimuleerd moeten 
worden. Dit leverde een forse dollarbesparing op en zou de kleine boeren 
produktief werk verschaffen. Er volgde een felle discussie. Drees, Lieftinck 
en Van den Brink maakten een onderscheid tussen het voorgestelde beleid 
en de bijbehorende 'garantieprijzen'. Deze vonden zij te hoog. De spanning 
tussen lonen en prijzen zou hierdoor toenemen. Mansholt betoogde dat de 
prijzen zo laag mogelijk waren vastgesteld, zelfs lager dan de kostprijsbere
keningen van het LEI. 'Overigens ligt het niet in de bedoeling een bepaalde 
prijs vast te stellen, maar een klimaat te scheppen, dat nodig is om de prijs 
op het gewenste niveau te doen uitkomen. Als geheel is het voorgestelde 
prijsniveau verantwoord. Het laat zich niet tot in de details motiveren’, 
verklaarde de landbouwminister. Zijn uitgangspunt, dat hij later wijselijk 
verzweeg in het parlement, was dat 80% van de Nederlandse boeren een re
delijk inkomen kon behalen.

Het belangrijkste voor de minister was dat het volk kon worden gevoed 
zonder vleesimporten, dat deviezen gespaard zouden worden en dat de boe
ren niet meer gesteund hoefden te worden. Joekes, Drees, Lieftinck en Van 
den Brink waren niet overtuigd. Ze wilden alles nog eens narekenen. Van 
den Brink vond het bezwaarlijk dat de voorgestelde prijzen voor een jaar 
zouden vastliggen. Dit week af van het flexibele prijsbeleid in de industrie, 
waar herziening op korte termijn mogelijk was. De andere ministers vrees
den dat de voorgestelde verhoging van de prijzen gevolgen zou hebben 
voor de verdere afschaffing van de subsidies. Het zou moeilijker worden de 
afschaffing af te wentelen op de producenten. De consumenten zouden de 
lasten volledig moeten dragen. S.L. Louwes, de directeur-generaal van de 
Voedselvoorziening, die Mansholt naar de vergadering had meegenomen, 
toonde vervolgens met cijfers aan dat het plan tot grote dollarbesparingen 
zou leiden. Op voederimport zou 30% worden bezuinigd. Lieftinck bleek 
hiervoor gevoelig. Indien dollarbesparingen verkregen werden, vond hij de
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voorstellen aanvaardbaar. Drees concludeerde nogal droogjes: 'Ondanks de 
geopperde en door mijzelf gedeelde bezwaren, zullen de voorstellen van de 
minister van Landbouw moeten worden geaccepteerd.' De REA ging ak
koord. Slechts Van den Brink liet aantekenen dat hij tegen stemde.52

Hierna kon Mansholt op 11 november 1948 de Tweede Kamer een lijvige 
memorie van antwoord sturen, waarin hij verzuchtte dat hij thans einde
lijk in staat was 'meer in concreto het te voeren beleid aan te geven'.53Na 
het verschijnen van het re gerings communiqué van 27 oktober 1948, waarin 
gedetailleerd werd aangegeven wat de regering voorlopig van plan was op 
het gebied van subsidie, distributie en looncompensatie, kon Mansholt zijn 
landbouwpolitieke instrumentarium precies richten naar het nieuwe be
leid, waarvan hij enkele hoofdlijnen al eerder had aangegeven. In de me
morie van antwoord gaf Mansholt aan op welke wijze hij, nu de periode 
van schaarste op zijn eind liep en het herstel zijn voltooiing naderde, kleur 
wilde geven aan de vernieuw ing.

Meer markt, maar geordend

De hoofddoelstelling van de in november 1948 aangekondigde nieuwe 
landbouwpolitiek was het opvoeren van de produktiviteit zodat Nederland 
na afloop van de Marshall-hulp op eigen benen kon staan. Mansholt wilde 
het instrument van de prijspolitiek gebruiken om de landbouwsector in de 
goede richting te sturen. In de nieuwe politiek zou het 'kunstmatige stelsel 
van vastgestelde (richt)prijzen' vervangen worden door een stelsel waarin 
slechts voor enkele veredelde produkten zoals melk en vlees een 
'basisprijs' zou worden voorgeschreven.54 Het idee hierachter was dat door 
het vaststellen van de prijs van enkele eindprodukten de voorwaarden ge
schapen zouden worden voor een rendabele produktie van grondstoffen 
zoals tarwe, aardappelen - als veevoer ook een grondstof - en suikerbieten. 
Daarmee werd door de socialist Mansholt in feite de werking van het prijs
mechanisme voor de laatstgenoemde produkten in ere hersteld. De minis
ter hield vast aan marktbeheersing, waarbij concurrentie op de grondstof- 
fenmarkt zou worden gebruikt als prijsdrukkende kracht. Een minder 
strenge toepassing van de Bedrijfsvergunningenwet en afstoting van een 
zeer groot deel van de ambtenarij op het gebied van de voedselvoorziening 
pasten ook in dit kader.

Mansholt benadrukte dat het oude systeem van richtprijzen, teeltregelin- 
gen en produktiebeperkingen dodelijk was voor een gezonde ontwikkeling 
van de Nederlandse landbouw. 'Hierdoor gaat de gezonde prikkel tot zelf
standige bedrijfsuitoefening, welke een onontbeerlijke factor is voor een op
timale allocatie in de landbouw, verloren', meende de minister. Hij hield 
echter wel een slag om de arm: 'Van een vrij spel der krachten in de zin 
van het ontbreken van iedere bescherming zal geenszins sprake zijn'. Zo 
zou het binnenlandse prijspeil - met name de prijs van veevoeders - binnen 
een bepaalde marge worden gehouden. Excessieve buitenlandse prijsbewe
gingen werden tegengegaan door middel van importheffingen. Binnen- en 
buitenlandse markt bleven van elkaar gescheiden. Dit werd althans nage-
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streefd via centrale regeringsimport van vrijwel alle belangrijke agrarische 
produkten. Het binnenlandse prijspeil kon hierdoor op kunstmatige wijze 
een stuk lager blijven dan dat van de wereldmarkt. De andere kant van de 
medaille was dat de Nederlandse boeren beschermd zouden zijn tegen kel
derende wereldmarktprijzen. Mansholt hield het parlement voor dat de tijd 
rijp was voor een nieuwe aanpak. Enerzijds was de goederenvoorziening 
verruimd en anderzijds dwong de Benelux tot aanpassing.55 Mansholt was 
een realist en een man van de praktijk. Bij hem was geen sprake van een 
principiële keuze voor een 'liberal-socialist solution’.56

De sanering van de kleine boeren werd door de minister niet op de spits 
gedreven. Hij wilde deze producenten wel meer veevoeders en intensieve 
gewassen zoals aardbeien en kruiden laten verbouwen. Daarnaast zou deze 
groep meer varkens en kippen moeten gaan houden. Door een soort van 
aanmoedigingspremie te verdisconteren in de basisprijs van eieren en var
kensvlees en door kuiken- en veevoedertoewijzingen kon dit bevorderd 
worden. De kleine-boerenpolitiek maakte dus een integraal deel uit van de 
nieuwe landbouwpolitiek. Als aanvulling hierop besloot de minister de 
aanschaf van technische apparatuur door coöperaties van kleine boeren te 
subsidiëren. Wat de tuinbouw betrof, was Mansholt van plan om meer 
vrijheid in de bedrijfsvoering toe te staan. De teeltvergunningen zouden 
versoepeld worden, maar niet helemaal losgelaten. De door het bedrijfsle
ven zelf opgezette 'doordraaifondsen' werden door de regering gesteund. 
Mansholt verklaarde zelfs dat hij in noodgevallen tot een bedrag van ƒ2,5 
miljoen garant zou staan.57 Met de investeringssubsidies en de regerings
steun aan produktenfondsen voegde Mansholt belangrijke nieuwe elemen
ten toe aan zijn landbouwpolitieke instrumentarium.

De uitvoerige toelichting op zijn beleidsvoornemens in de memorie van 
antwoord ging vergezeld van een persbericht met als titel 'Een nieuwe 
koers in de landbouwpolitiek'. De landbouwwereld leek enigszins over- 
donderd door deze vernieuwingsdrang.58 Hoe zou het parlement reageren? 
Zou de PvdA geen moeite hebben met de beslissing van haar eigen minister 
om de greep van de overheid op de landbouwsector te verminderen?

Vondeling: 'Regering, keer op uw schreden terug!’

Het debat werd ingezet door de KVP-er Groen, die een aanmerkelijke 
koerswijziging signaleerde. Hij stemde in met de grotere vrijheid van de 
tuinbouwsector, waar strakke prijsregelingen eigenlijk nooit waren inge
voerd, maar bepleitte ook de instandhouding van een (soepele) teeltregeling 
voor alle groenten. Op dit terrein wilde hij minder ver gaan dan de minis
ter. Groen was bevreesd voor de mogelijkheid dat te veel bedrijven naar de 
tuinbouw zouden overstappen. Verder zou volledige vrijheid van de teelt 
van bepaalde produkten de economisch zwakkeren duperen. Groens partij
genoot Droesen was zeer lovend over de plannen van Mansholt. Dit was 
volgens hem de doorbraak van de gerichte economie in de landbouw. Hij 
wees echter op een zwakke plek: als er 'redelijke veredelingsprijzen' waren 
vastgesteld, zouden de andere prijzen dan volgen? Bij te grote prijsschom-

718



Een nieuwe landbouwpolitiek wordt geïntroduceerd

melingen zou de regering volgens hem alsnog moeten ingrijpen. De derde 
katholiek die zich in het debat mengde, Engelbertink, beperkte zich tot de 
problematiek van de kleine boeren. In het nieuwe beleid zouden de produk- 
tiestijging en daarmee gepaard gaande kostprijsdaling centraal staan. De be
staanszekerheid van de (kleine) boer werd naar het tweede plan verwezen. 
Hij benadrukte het sociale en het economische belang van het kleine fami
liebedrijf en verweet de minister dat hij alleen het allerbeste, goed geleide 
kleine bedrijf in stand wilde houden.59 De KVP bleek niet ongelukkig met 
de koersverandering van Mansholt, hoewel zij diens kleine-boerenpolitiek 
bleef wantrouwen.

Uit de Partij van de Arbeid kwamen heel andere geluiden. Volgens 
Vondeling moest de voedselvoorzieningspolitiek absolute prioriteit behou
den. Ordening van markt en produktie was daarbij onontbeerlijk. Hij ver
weet de regering onduidelijkheid en weigerde te geloven dat het nieuwe 
systeem beter zou zijn. Hij pleitte zelfs voor een uitbreiding van de produk- 
tieregelingen en het systeem van richtprijzen zodat produktie en behoeften 
beter op elkaar konden worden af gestemd. Hij waarschuwde: 'Regering gij 
verlaat de goede weg. Keer op uw schreden terug.’ Om deze waarschuwing 
kracht bij te zetten, diende hij een zeer scherp geformuleerde motie in. 
Hierin werd uitgesproken dat een verantwoorde agrarische politiek 'slechts 
zal kunnen worden bereikt wanneer de Overheid mede krachtige leiding 
blijft geven aan de aard en het volume van de produktie, zomede aan de 
prijsvorming, doch met zoveel mogelijk vermijding van een stelsel van di
recte steun'.

Volgens Chr. van den Heuvel, landbouwdeskundige van de grootste op
positiepartij, kwam dit in feite neer op een motie van wantrouwen! 
Vondeling meende dat de Belgen achter de koersverandering zaten. Hij 
wees er op dat het Belgische departement van Voedselvoorziening (in 
België: Bevoorrading) in 1949 zou worden opgeheven en vroeg in hoeverre 
de 'nieuwe weg' van de regering geënt was op Benelux-afspraken. Hij be
pleitte dat het parlement vertegenwoordigd zou worden in de ambtelijke 
commissies, die de economische unie moesten voorbereiden. Met betrek
king tot internationale afspraken had de Kamer immers meestal het nakij
ken. Vondeling was helder over de kleine boeren: men moest er eerst maar 
eens voor zorgen dat er minder van die kleine bedrijven kwamen. Een goed 
geleide emigratie- en industrialisatiepolitiek zou hier op zijn plaats zijn.

Zijn partijgenoot J. Schilthuis, die graanhandelaar te Rotterdam geweest 
was, stond welwillender tegenover de grotere vrijheid voor het bedrijfsle
ven. ’De straffe leiding in de hoofdzaken der economie' mocht de regering 
volgens hem echter niet prijsgeven. Evenals Droesen had hij zijn twijfels 
over de werking van de indirecte prijsvorming voor niet-veredelingspro- 
dukten. Als sluitstuk stelde hij daarom voor dat de regering produkten zou 
aankopen indien de prijzen te laag dreigden te worden.60

De voorzitter van de Stichting voor de Landbouw in Zuid-Holland, F. 
den Hartog, voerde het woord voor de VVD. Hij had ernstige kritiek op het 
na-oorlogse landbouwbeleid. De landbouw was te lang ondergeschikt ge
maakt aan de voedselvoorzienings- en deviezenpolitiek. Onder invloed
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van de directeur-generaal van de Prijzen had de regering gekozen voor 
grootscheepse industrialisatie, gericht op de export. De landbouw vormde 
slechts het sluitstuk van deze politiek. Dit had geleid tot ontevredenheid bij 
de boeren, die zelfs de Stichting voor de Landbouw - dus ook Den Hartog - 
mede verantwoordelijk hadden gesteld voor het slechte beleid. De regering 
moest de boeren nu meer armslag geven, zodat zij de gelegenheid zouden 
krijgen om hun investeringen op te voeren. Den Hartog beschuldigde de 
regering ook van manipulatie van de berekeningen van het LEL De cijfers 
zouden vooral gebruikt worden om zo laag mogelijke prijzen vast te stel
len. Voorlopig oordeelde hij het de moeite waard om het 'zeer ingrijpend 
veranderde stelsel' in de praktijk te beproeven. Met name de grotere be- 
drijfsvrijheid werd door de liberalen toegejuicht. Bij problemen zou echter 
op het oude systeem - waarop hij zoveel kritiek had! - moeten kunnen 
worden teruggevallen.

De vierde regeringspartij, de CHU, verklaarde bij monde van De Ruiter 
dat zij blij was dat de minister het bedrijfsleven meer ruimte wilde geven. 
De Ruiter presenteerde een waslijst van verlangens en aanbevelingen. 
Volgens hem moest de overheid via een redelijke prijs de bestaansmoge
lijkheden voor goed geleide bedrijven van full-time boeren garanderen. 
Marktordenende maatregelen en prijsregulering aan de grens moesten in 
stand blijven; teelt- en produktieregelingen zouden in overleg met het be
drijfsleven moeten worden vastgesteld. Chr. van den Heuvel van de ARP 
stemde in met het nieuwe ’prijsraam', waarbinnen de bedrijven zich moes
ten ontwikkelen. Het nieuwe beleid gaf hem echter toch een onbehaaglijk 
gevoel, omdat hij lage prijzen verwachtte. Daarnaast uitte hij kritiek op de 
methode van kostprijsberekening van de LEI-economen en de te sterke na
druk van overheidszijde op rationalisatie en mechanisatie om de kostprijs 
te drukken. Zijn partijgenoot Biewenga concentreerde zijn betoog op de 
kleine boeren. Op dit terrein was Mansholt volgens hem op de goede weg. 
Wel bepleitte hij aanvullende maatregelen zoals het reserveren van een 
groot stuk van het veredelingsbedrijf voor de kleine boeren en het toezeg
gen van bepaalde prijsgaranties. Dit zou verder moeten gaan dan het voor
gestelde stelsel van basisprijzen voor enkele veredelingsprodukten. 
Biewenga benadrukte het belang van het overleg tussen de minister en de 
georganiseerde landbouw.61 Voor de ARP was dit te meer van belang omdat 
zij niet in het kabinet vertegenwoordigd was, maar wel in de landbouwor
ganisaties.

'De nieuwe koers is (...) een koers zo oud als het kapitalisme zelf, name
lijk een koers van wanorde en anarchie', verklaarde de communistische 
landbouwspecialist Borst. De aan de Marshall-hulp gekoppelde geringe 
krachtvoertoewijzingen zouden de Nederlandse veredelingsproduktie ver
lammen en de grote extensieve landbouwbedrijven bevoordelen. Om de 
verarming van de kleine bedrijfjes tegen te gaan en de hele landbouwsector 
een redelijk bestaan te garanderen, zou de regering het systeem van de 
compensatietoeslagen van de motie-Groen elke keer moeten toepassen, als 
de prijzen van land- en tuinbouwprodukten beneden de kostprijs daalden. 
Hiertoe diende Borst een motie in. Daarnaast sprak hij schande over de ka-
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pitalistische overproduktie en het doordraaisysteem van verschillende vei
lingen. Zijn partijgenoot J. Haken wees op de sociale zijde van het kleine- 
boerenprobleem. Volgens hem ging het om de mensen, niet om de vraag of 
het allemaal economisch verantwoord was.62 Voor de op een na kleinste 
oppostiepartij, de SGP, sprak C.N. van Dis. Hij juichte de vergrote vrijheid 
en de inkrimping van de ambtenarij toe. De koersverandering was volgens 
hem niet te danken aan de PvdA, maar aan de Belgische boerenorganisaties 
die geen overheidsbemoeiing wensten en een afkeer hadden van de geleide 
economie. Van Dis vreesde echter dat de ontslagen ambtenaren via de PBO- 
achterdeur weer zouden terugkeren.63

Vondeling keert zelf op zijn schreden terug

Tijdens de eerste ronde van de algemene beraadslagingen werd Mansholt 
dus geconfronteerd met stevige oppositie van de PvdA en de CPN, en met 
instemming van de andere partijen. Het was logisch dat hij weinig steun 
kreeg vanuit zijn eigen partij; in het PvdA-Urgentieprogramma van 1947 
werd immers nog een 'planmatige productie- en afzetpolitiek in de land
bouw’ gepropageerd. Wat zou de minister doen met de motie van zijn par
tijgenoot Vondeling? Heel simpel: hij veranderde zijn plannen niet maar 
plakte er een ander etiket op. De minister verklaarde dat er geen sprake was 
van een principiële wijziging, maar slechts van een aanpassing aan gewij
zigde omstandigheden. De schaarste had plaatsgemaakt voor een ruimere 
voorziening en als gevolg daarvan kon het overheidsingrijpen beperkt 
worden. Een zekere mate van produkt- en marktordening wilde hij echter 
niet loslaten. Mansholt gaf toe dat zijn voorstellen nog geen sluitend geheel 
vormden en dat aanvullende maatregelen nodig waren, maar hij wilde in 
ieder geval af van 'garantieprijzen, die de eigen verantwoordelijkheid van 
de boer verzwakten’. Voortaan zou dus niet meer elk aanbod van land
bouwprodukten een (overheids)vraag creëren. De minister verklaarde ver
der dat hij bij de Benelux-onderhandelingen zou vasthouden aan beheer
sing van de landbouwmarkt.64

Ondanks het feit dat de minister geen stap terug deed, bleek diens uiteen
zetting voor Vondeling toch reden voor een gematigder opstelling. Het 
PvdA-kamerlid verklaarde wel dat hij huiverig bleef en dat de 'new look' 
hem toch niet helemaal bevredigde. Een oordeel over de nieuwe koers 
wilde hij opschorten. Er zou een misverstand bestaan over zijn motie, die 
volgens hem alleen op de Benelux was gericht. Nu de minister zich ondub
belzinnig had uitgesproken voor een 'gerichte economie' in Benelux-ver- 
band en zich - volgens Vondeling - volledig achter de motie had geschaard 
was deze overbodig geworden. Vondeling krabbelde dus terug, hoewel 
Mansholt geen enkele concessie had gedaan. Later probeerde de communist 
Haken nog politieke munt te slaan uit de verdeeldheid in de socialistische 
gelederen. De kamervoorzitter snoerde hem de mond, omdat Vondeling 
inmiddels zijn motie had ingetrokken.65

In zijn repliek ging de minister verder in op verschillende opmerkingen 
uit de Kamer. Vermeldenswaard was zijn karakterisering van het LEI. Dit
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was volgens hem een belangrijk instituut waarop hij zich oriënteerde, maar 
dat hem geen definitieve maatstaven kon aanreiken. Over de motie-Borst 
merkte Mansholt op dat hij een systeem van markt- en produktiebeheer- 
sing om de prijzen in stand te houden prefereerde boven een systeem dat 
recht op compensatie bij te lage prijzen garandeerde. De minister wilde niet 
de garantie geven dat de overheid te allen tijde een te groot aanbod uit de 
markt zou nemen - zoals voorgesteld door Schilthuis. De boer moest vol
gens hem meer zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, ook op andere ter
reinen. Schilthuis, die duidelijk geen vertegenwoordiger van het groene 
front was, antwoordde dat 'telkens wanneer de prijs beneden een bepaald 
peil daalde, onmiddellijk als gevolg van het klagen van de landbouw ge
woonlijk door de regering werd ingegrepen'. Als dit nu niet meer zou ge
beuren, moesten er wel aanvullende maatregelen genomen worden.66 
Mansholt stemde hiermee in. Hierop werd de begroting van het departe
ment van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening door de Tweede 
Kamer aangenomen. Enkel de CPN stemde tegen.

D e senaat g a a t akkoord m e t 'the liberal-socialist so lu tio n ’

De meerderheid van de Eerste Kamer juichte de grotere vrijheid op het ter
rein van de landbouw toe. Veel leden waren echter bang dat de landbouw
sector een te groot risico te dragen zou krijgen. Zij drongen aan op een sys
teem van steunaankopen bij prijsval. De memorie van antwoord die 
Mansholt op 31 januari 1949 naar de senaat stuurde, bevatte weinig nieuwe 
elementen. Hierin stond dat de Stichting voor de Landbouw om advies was 
gevraagd inzake de te nemen markt- en produktieordenende maatregelen. 
De Stichting zou volgens de minister zelfs medeverantwoordelijkheid gaan 
dragen voor het beleid. Mansholt herhaalde dat hij bij tijdelijke overschot
ten geen garantieprijs wilde geven, maar slechts wilde 'meehelpen met de 
afzet'. Bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer op 8 maart 1949 
kon weliswaar nog geen oordeel worden uitgesproken over het functione
ren van het nieuwe landbouwbeleid, maar wel was inmiddels duidelijker 
geworden hoe het beleid zou worden ingevuld. Op 3 maart had Mansholt 
een brief van de Stichting voor de Landbouw gehad, waarin deze haar 
standpunten uiteen had gezet.

Rip (ARP) opende het debat. Hij betoogde dat de overheid een taak had 
wanneer het misliep op landbouwgebied. Het was tevens zaak dat de over
heid doelmatig optrad, zonder dogmatisch te zijn. Toch bleek het moeilijk 
voor hem om de ondogmatische nieuwe koers van deze minister juist in te 
schatten: 'Wij hebben een deskundige Minister van Landbouw, wij hebben 
een socialistische Minister. Die moet zijn vóór geleide economie en vóór 
geruisloze socialisatie van de bodem, maar hij spreekt het laatste jaar met 
zoveel verve over bedrijfsvrijheid en vergroting van de eigen verantwoor
delijkheid; hoe zit dat?' Rip stelde ook het verschil vast tussen Mansholt en 
Drees, die bij grotere vrijheid juist om méér overheidsingrijpen zou vra
gen.67
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Na Rip sprak oud-kantonrechter G. Kolff voor de CHU. Hij ging volledig 
akkoord met het nieuwe beleid. Dat hij geen deel uitmaakte van het groene 
front bleek wel uit de opmerking dat hij niet snapte, ’dat de boeren eerst 
vrijheid willen en als de zaak scheef dreigt te lopen direct schreeuwen om 
regeringshulp'. De landbouworganisaties moesten hun leden maar eens 
overtuigen van het onhoudbare van een dergelijke opvatting.

PvdA-landbouwspecialist Hoogland was er niet zeker van of het nieuwe 
stelsel zou werken en hij behield dus enige reserve. In de minister zelf had 
hij echter het volste vertrouwen. Verheij van de KVP erkende dat orde
nende maatregelen nog noodzakelijk waren. In onderling overleg en op ba
sis van vertrouwen moesten die regels worden uitgevoerd, anders kon er 
volgens de katholieken maar beter niks geregeld worden. Hij merkte ook op 
dat hij vernomen had dat er onenigheid bestond tussen de minister en de 
Stichting voor de Landbouw over de hoogte van de door de overheid vast te 
stellen prijzen voor hoofdprodukten.68 Mansholt antwoordde Verheij dat 
overleg niet steeds wilde zeggen dat overeenstemming moest worden be
reikt. Kennelijk was hij niet van plan zich door de Stichting de wet te laten 
voorschrijven.

Het belangrijkste onderdeel van Mansholts repliek in de Eerste Kamer 
was zijn uiteindelijke formulering van wat hij nu ook zelf typeerde als 'het 
nieuwe landbouwbeleid'. Centraal in dat beleid stond ten eerste 'het schep
pen van voorwaarden voor een afzet die voor zo stabiel mogelijke prijzen 
zorgt' en ten tweede 'het stimuleren van een zo hoog mogelijke produktie’. 
Op een planmatige wijze moest de prijspolitiek van de overheid zorgen 
voor stabiliteit op de markt door produktie en afzet in evenwicht te bren
gen. Het marktmechanisme zou moeten werken onder toezicht van de 
planmatig opererende overheid: 'the liberal-socialist solution'. Het marktri
sico werd in meerdere mate afgewenteld op de landbouw. Mansholt voegde 
hier aan toe: 'Ik acht het zeer wel mogelijk om door zekere prijsgaranties 
nog ondersteuning te geven aan de markt.' Dit was in feite een concessie 
aan het groene front. De deur naar een stelsel met gegarandeerde prijzen 
werd op een kier gehouden.69 De Eerste Kamer ging vervolgens akkoord 
met de landbouwbegroting voor 1949. Alleen de CPN stemde tegen.

In 1948 werd dus een nieuw beleid ten aanzien van voedselvoorziening 
en landbouw geformuleerd. Er zou een prijsbeleid worden gevoerd waarbij 
prijsvorming van produkten die voor consument of producent van grote 
betekenis waren, door de overheid zou worden beïnvloed. De basisproduk- 
ten zouden zo gespreid gekozen worden dat het voor elk goed geleid bedrijf 
mogelijk was een gezonde financiële basis te krijgen indien het één of 
meerdere van deze produkten voortbracht. De grote meerderheid van het 
parlement was enthousiast, de PvdA terughoudend en de CPN was tegen. 
De Stichting voor de Landbouw karakteriseerde 1948 als een zeer belangrijk 
overgangsjaar. 'Datgene, wat men thans noemt de nieuwe koers in het 
landbouwbeleid, is niets anders dan het voorbereiden en gedeeltelijk reeds 
in werking stellen van de landbouwpolitiek in plaats van de voedselvoor- 
zieningspolitiek.' Mansholt had, in overleg met de georganiseerde land
bouw, nog slechts een beperkt aantal stappen gezet in de nieuwe richting. Of
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deze richting de juiste was, zou het parlement later moeten beoordelen. De 
eerste 'test-case' voor het nieuwe beleid beloofde niet veel goeds.70

Twee 'test-cases'

Aardappelen voor de zwijnen, van pootaardappel tot karbonaadje

Bij toeval werd de prijsvorming van de aardappel de eerste 'test-case' voor 
het nieuwe beleid. Een zeer goede oogst in 1948 had geleid tot een groot 
overschot. De opbrengst van de consumptieaardappelen lag zelfs 30% boven 
de gemiddelde opbrengst in de vooroorlogse jaren.71 Omdat de overheid - 
voor het agrarische bedrijfsleven totaal onverwacht - het systeem van vrije 
prijsvorming toepaste, leidde dit tot een 'aardappeldrama'. Op het moment 
dat Mansholt plannen maakte om meer over te laten aan de eigen verant
woordelijkheid van het boerenbedrijf, vroegen de aardappeltelers juist om 
meer overheidssteun. Het aardappeloverschot kwam Mansholt echter niet 
ongelegen: het bleek 'een gelukkige omstandigheid om de nieuwe voeder- 
politiek versneld ten uitvoer te brengen'.72 In het kader van de nieuwe 
landbouwpolitiek was de aardappel geen veredelingsprodukt waarvoor een 
basisprijs werd vastgesteld. De prijs van de aardappel moest tot stand ko
men op de vrije markt van vraag en aanbod. Er bestond slechts een indi
recte garantie dat de aardappel een bepaalde 'bodemprijs' zou halen op de 
veevoedermarkt: gestoomde aardappelen waren prima varkensvoer en 
voor varkensvlees garandeerde de overheid wel een bepaalde basisprijs. Het 
overschot aan aardappelen zou de vleesschaarste kunnen bestrijden. Deze 
schaarste was vooral het gevolg van het slechte jaar 1947 waarin de boeren 
eigenlijk te veel slachtvee hadden aangevoerd.

Op 23 september 1948 stelde NVV-bestuurder J.G. Suurhoff (PvdA) mon
delinge vragen over de vleesschaarste.73 Hij verlangde onder meer een ver
plichte vee-levering, door Mansholt in juni 1948 afgeschaft, en het vrijlaten 
van de varkensteelt, mede in verband met het aardappeloverschot. De dag 
voordat Suurhoff zijn vraag in de Kamer stelde, had Mansholt al contact 
opgenomen met de REA over de vleesvoorziening. Hij wilde de Kamer 
geen uitvoerige inlichtingen verschaffen over het feit dat de regering geen 
vlees kon importeren door gebrek aan deviezen noch over de onderhande
lingen met Engeland over een ruilovereenkomst, die waren afgesprongen. 
Van de Nederlandse kredietwaardigheid zou dan helemaal niets overblij
ven. De minister van Landbouw stelde voor om de garantieprijs voor var
kensvlees te verhogen. Drees en Van den Brink hadden grote bedenkingen. 
Zij wilden zich niet binden aan een te hoge garantieprijs voor een te lange 
periode, omdat zij verwachtten dat de wereldmarktprijzen zouden dalen. 
Mansholt verdedigde zijn plannen fel: als de garantie niet zou worden ge
geven, zou de varkensstapel zich niet uitbreiden. Dit had ernstige gevolgen 
voor de zandboeren. Zij zouden blijven zitten met een groot aardappelo
verschot. Wilden zijn opponenten een tweede motie-Groen voor hun re
kening nemen? Van den Brink vroeg bedenktijd. Tenslotte werd besloten
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dat Mansholt een garantie in algemene bewoordingen zou geven. Hij 
mocht zich niet vastleggen op een bepaalde prijs.

Mansholt beloofde een nieuwe formulering van het garantievoorstel te 
overwegen.74 Dit mondde uit in de nieuwe landbouwpolitiek, die op 11 no
vember 1948 in de memorie van antwoord van de landbouwbegroting werd 
geïntroduceerd. De vleesschaarste was hiervoor de directe aanleiding. In 
antwoord op de vragen van Suurhoff, wees Mansholt de verplichte vee-le- 
vering als een ruwe en onsympatieke wijze van ingrijpen van de hand. 
Daarnaast was het sinds mei voor elke boer mogelijk om varkens te hou
den. Hij merkte op dat een aantrekkelijke garantieprijs voor varkensvlees 
tot produktieverhoging moest leiden. Dit zou voldoende zijn: de prijs van 
het veredelingsprodukt varkensvlees werd gegarandeerd; aan de werking 
van het marktmechanisme werd overgelaten wat onder deze omstandighe
den de optimale produktie en de optimale prijs voor (voeder)aardappelen 
zou worden.

Het probleem was dat het aardappelaanbod overstelpend was, terwijl de 
extra vraag naar voederaardappelen uit bleef. De varkensstapel was immers 
nog niet op peil. Daarnaast bestond er nog een ander probleem. De kleine 
aardappelteler/varkenshouder op de zandgronden kon het kapitaal niet op
brengen om de lange weg van pootaardappel tot karbonade te overbruggen. 
De nieuwe landbouwpolitiek had namelijk tot gevolg dat een gedeelte van 
het bedrijfskapitaal - de waarde van het 'uitgespaarde' veevoer - langzamer 
ging rouleren. De onkosten voor het verbouwen van aardappelen werden 
gemaakt in mei, de oogst vond in september plaats en die oogst werd tot au
gustus van het volgend jaar aan de varkens gevoerd. Een belangrijke hoe
veelheid kapitaal werd dus voor een lange periode vastgelegd.75 De boeren
leenbanken waren terughoudend. Zij bleken niet bereid de boeren krediet te 
geven totdat hun varkens verkocht waren. De situatie voor deze kleine boe
ren verslechterde eind 1948 omdat hun aardappelen op de markt te weinig 
opbrachten, terwijl hun varkensstapel nog te klein was om het verlies via 
verkoop te compenseren.

In de Tweede Kamer pleitte Vondeling voor extra maatregelen. Terwijl 
Suurhoff opkwam voor de belangen van de vleesconsument, verdedigde 
zijn partijgenoot Vondeling het standpunt van de aardappelproducent. De 
overheid moest volgens Vondeling het aardappeloverschot tegen een gega
randeerde prijs uit de markt nemen en bijvoorbeeld onder bepaalde vee
houders distribueren. Hij diende hiertoe een motie in. Den Hartog drong er 
op aan de aardappelprijs naar een bepaald niveau te trekken en het over
schot in Duitsland te dumpen. Ook Van den Heuvel wilde een gegaran
deerde prijs. Hij vroeg voorts of de minister de Stichting voor de Landbouw 
wilde helpen een fonds te vormen om het overschot uit de markt te halen 
en een bodemprijs te garanderen.76 Mansholt bevond zich dus tegenover 
een gesloten groen front, dat zijn nieuwe landbouwpolitiek weliswaar had 
toegejuicht, maar bij de eerste tegenvaller alweer garanties verlangde. Het 
groene front maakte zich sterker voor de bestaanszekerheid van de boer op 
korte termijn dan voor de gezonde ontwikkeling van de agrarische sector 
op lange termijn: verhoging van de aardappelprijs zou waarschijnlijk tot
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gevolg hebben dat men het volgende jaar met een nog groter overschot te 
maken zou krijgen.

De minister gaf om die reden niet toe aan de roep om garantieprijzen 
voor aardappelen. Wel zou hij de afzetmogelijkheden ervan blijven stimu
leren via aantrekkelijke prijzen voor varkensvlees, aardappelmeel en ge
stoomde aardappelen. Bakkers moesten tijdelijk meer aardappelmeel in het 
brood verwerken. Daarnaast zou een klein kwantum kleiaardappelen voor 
de steden en de export, door de overheid worden aangekocht. De minister 
verklaarde dat hij deze maatregelen reeds genomen had.77 Voor de kamer
leden was dit niet voldoende. Vondeling wijzigde zijn motie. Hij vroeg om 
aanvullende maatregelen - hij gaf niet aan welke - en benadrukte: 'De aard- 
appelpolitiek is een toetssteen voor de te verwachten toekomstige politiek.' 
Van den Heuvel en Droesen sloten zich bij hem aan. Haken (CPN) ver
moedde politieke motieven achter de motie. Mansholt vond haar overbo
dig maar maakte geen bezwaar tegen aanneming ervan.78 Hij hield vast aan 
zijn standpunt dat het aardappeloverschot niet tegen een bepaalde garantie
prijs uit de markt zou worden genomen. Het debat werd vertroebeld door
dat de kamerleden erop wezen dat het vorige kabinet uitlatingen had ge
daan, die door de boeren als toezeggingen waren opgevat. Ex-minister-pre- 
sident Beel zou voor 1948 de garantie hebben gegeven dat een 'enigszins la
ger algemeen prijspeil' voor aardappels zou worden vastgesteld (Mansholt 
hield later vol dat dit nooit zo bedoeld was). Pas nadat de nieuwe begroting 
gepresenteerd was en de aardappels waren gepoot, werd bekend dat de rege
ring het systeem van vrije prijsvorming ging toepassen.79 Het groene front 
was woedend. De regering liet de aardappeltelers volgens Den Hartog in de 
steek. Van den Heuvel had het over 'het niet inlossen van bij de boeren 
gewekte stellige verwachtingen'. Impliciet beschuldigde hij de minister van 
leugens en bedrog - een passage uit de H andelingen  werd geschrapt! De mi
nister zou in vertrouwelijke besprekingen met leiders in de landbouw, 
waaruit Van den Heuvel natuurlijk niet kon citeren, wel degelijk een be
paalde prijs gegarandeerd hebben. Mansholt ontkende dit: van garanties was 
nooit sprake geweest.80

De minister hield dus vast aan de maatregelen, die hij genomen had om 
de afzet te verbeteren en een bodem in de markt te leggen (via de prijs van 
voederaardappelen die was afgeleid van de gegarandeerde varkensprijs). Op 
basis van de aangenomen motie-Vondeling nam Mansholt aanvullende 
maatregelen die hij waarschijnlijk zonder die motie ook wel genomen zou 
hebben: hij zou bijvoorbeeld een uitbreiding van de capaciteit van de aard
appels tomerijen subsidiëren en een handelsverdrag met Spanje sluiten 
waarbij een hoeveelheid aardappelen tegen sinaasappels werd geruild. Op 
het verzoek van Van den Heuvel om samen met het bedrijfsleven een sta- 
bilisatiefonds in het leven te roepen, wilde de minister niet ingaan.

De opzet van de minister van Landbouw slaagde. Grote hoeveelheden 
van het aardappelsurplus kwamen terecht bij de veevoedersector, het knel
punt in de nieuwe landbouwpolitiek. Vooral in Noord-Brabant en Gelder
land, de provincies met veel kleine boerenbedrijven, was de 'vervoeder- 
politiek' van aardappelen een succes. De overbruggingsproblemen deden
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zich in het jaar 1948-1949 in mindere mate voor, omdat de regering erin was 
geslaagd de waarde van het roulerend kapitaal (de door de varkenshouder 
geteelde voederaardappelen) te drukken. Van mei 1948 tot mei 1949 breidde 
de varkensstapel zich uit met 50%.81 De overheid wist zich inmiddels in de 
rug gesteund door een contract met Engeland, dat de afzet van varkens voor 
een periode van vier jaar garandeerde. De prijs die de Engelsen betaalden, 
bleef geheim.

Het Jaarverslag 1949  van de Stichting voor de Landbouw vermeldde dat 
het afsluiten van dit contract 'voor de Nederlandse veehouderij stellig wel 
een der belangrijkste na-oorlogse gebeurtenissen' was.82 Het contract bood 
Mansholt een houvast voor een politiek ten aanzien van de varkenshoude
rij op middellange termijn. In november 1949 kon de vleesdistributie wor
den afgeschaft en de subsidiëring van vlees in een aantal maanden geleide
lijk worden afgeschaft.83 Dit leidde tot een stijging van de consumentenprijs 
van varkensvlees van 44 cent per kilo! De minister trachtte hierna de 
vleesprijs te beïnvloeden door voorraadvorming in de herfst en het op de 
markt brengen van vlees in periodes van schaarste. Op verwijten uit de 
Kamer dat de minister de varkensprijs voor producenten voor 1950 te 
scherp had vastgesteld, antwoordde Mansholt dat dit niet het geval was: de 
garantieprijs was volgens hem redelijk en droeg zelfs een produktie-aan- 
moedigend element in zich. De producenten zelf klaagden niet over de ver
laging van de garantieprijs. Toen in maart 1950 de mogelijkheid geopend 
werd om varkens tegen hoge prijzen naar Duitsland te exporteren, moest 
niet alleen de export worden afgeremd om de binnenlandse vleesvoorzie
ning te waarborgen, maar bleek tevens dat het baconcontract met de 
Engelsen niet zou kunnen worden nagekomen. Mansholt bleef na 1950 de 
vleesmarkt dirigeren met behulp van de garantieprijs nu eens om de pro
duktie te stimuleren, dan weer om deze af te remmen.84

De smaak van de zandaardappel

Op grond van de nieuwe landbouwpolitiek moest er dus via de gegaran
deerde varkensprijs een bodemprijs voor voederaardappels tot stand ko
men. Omdat deze bodemprijs in 1948 zeer laag was en de overheid niet be
reid was bij te springen, begon het georganiseerde bedrijfsleven een plan te 
ontwikkelen voor een stabilisatiefonds. De overheid zou hieraan kunnen 
bijdragen 85 De tuinbouw had het goede voorbeeld gegeven. Sinds april 1948 
kwamen de kosten voor het ondersteunen van de markt van verschillende 
tuinbouwprodukten niet langer voor rekening van het LEF. Het bedrijfsle
ven zelf, georganiseerd in het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen, 
stelde produktenfondsen in om marktbederf in tijden van massale aanvoer 
tegen te gaan. Dat prijsstabilisatie voor aardappelen niet overbodig was, 
bleek opnieuw in 1949. Omdat de prijzen voor de boeren in 1948 ongunstig 
waren, hadden zij aanzienlijk minder aardappelen uitgepoot, hetgeen het 
aanbod beperkte en de prijs omhoog joeg.86 Daarnaast werden de prijzen 
opgedreven door een grote vraag vanuit het buitenland. Op 7 februari 1950 
schreef S.L. Louwes dat het reusachtig ging met de export. Met aardappelen
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en groenten ging het eigenlijk te goed. Hij voorzag problemen voor de rege
ring met de consumenten, speciaal wat aardappelen betrof. Hij kreeg gelijk.

Twee weken later werd Mansholt in de REA onder vuur genomen door 
Lieftinck, Van den Brink en Drees. Volgens hen waren de nieuwe produ
centenprijzen voor tarwe en suiker te hoog. Drees betoogde dat de nood van 
de schatkist en de consumenten groter was dan die van de landbouw. De 
overheid gaf volgens hem al zo veel subsidies aan de boeren. Hij drong er 
ook op aan iets te doen aan de te hoge consumentenprijs voor aardappelen. 
Mansholt gaf niet toe en ... kreeg zijn zin. Hij betoogde dat het gemiddeld 
prijsniveau van consumptieaardappelen normaal was en voor de boer zeer 
zeker niet te hoog. Door de export af te remmen probeerde hij al het binnen
landse aanbod te verruimen.87 Maar de prijs van (klei)aardappelen bleef 
stijgen. Nadat Het Vrije Volk op 11 april 1950 had aangedrongen op verla
ging van de prijs, vroeg Tweede Kamerlid G.M. Nederhorst (PvdA) aan de 
minister wat de oorzaak hiervan was en welke maatregelen hij wilde ne
men. De minister antwoordde dat de ontwikkeling een normaal seizoens- 
karakter droeg. Hij had voorlopig de export afgeremd door een heffing in te 
voeren en hij had de vermaling van aardappelen tot meel beperkt. Alleen 
wanneer de prijs excessief zou stijgen, was hij bereid verder in de markt in 
te grijpen. In de Eerste Kamer werd door verschillende kamerleden van het 
groene front protest aangetekend tegen de exportbelemmeringen. Waarom 
mochten de aardappeltelers hiervan niet profiteren? Mansholt wees erop 
dat bij binnenlandse schaarste de export moest worden afgeremd. De maat
regelen waren in overleg met de Stichting voor de Landbouw genomen.88

Door de grote vraag uit het buitenland, de gestegen behoefte aan veevoer 
en de slechte houdbaarheid, bleven de aardappelprijzen verder stijgen. In de 
Eerste Kamer moest Louwes de landbouw in bescherming r\ëpen tegen het 
verwijt van KAB-voorzitter A.C. de Bruijn (KVP) dat de bo§ren de prijzen 
opdreven. De voorzitter van de Stichting voor de Landbouw kondigde een 
door het georganiseerde bedrijfsleven uitgedachte regeling aan: op de ver
bouw van elke hectare aardappelen zou een heffing komen; met dit geld 
werd een fonds ingesteld dat de risico's van een grote oogst behoorlijk kon 
opvangen en een redelijke uitpoot kon garanderen. Die redelijke uitpoot 
moest voorkomen dat er het volgende jaar aardappelschaarste zou zijn. 
Daar waren de consumenten natuurlijk op korte termijn niet mee gehol
pen. Na overleg met de minister diende de Stichting voor de Landbouw het 
plan tot fondsvorming in bij het Bedrijfschap voor Aardappelen.Via een 
verordening van het Bedrijfschap kwam vervolgens in mei 1950 het 
Consumptieaardappelen-Egalisatiefonds (CEF) tot stand. Aardappelen die 
bestemd waren voor 'vervoedering' in het eigen bedrijf of verwerking tot 
meel waren vrijgesteld van de areaalheffing. Op initiatief van het georgani
seerde bedrijfsleven kwam dus een regeling tot stand, die moest voorko
men dat de aardappelprijs beneden een bepaald niveau zakte. De indirecte 
'garantie' via de varkensprijs was onvoldoende gebleken. Over twee belan
grijke zaken bestond nog onduidelijkheid: 1) in welke mate moest de over
heid participeren in het fonds, en 2) moest het fonds ook gebruikt worden 
om in te grijpen wanneer de aardappelprijs boven een bepaald nivo kwam
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(i.c. maximumprijzen voor de consument in stand houden). De Stichting 
was vóór participatie van de overheid op basis van 50 : 50, maar tégen het 
vaststellen van maximumprijzen.89

Terwijl de besprekingen hierover aan de gang waren, leek de situatie 
voor de consumenten te verslechteren. Op 12 mei 1950 hield H. Gortzak 
(CPN) een interpellatie over de nog voortdurende stijging van de prijs van 
consumptie-aardappelen. Aan de vooravond van de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten in april 1950 had Mansholt gezegd dat, indien de aardap
pelprijzen niet daalden de regering zelf verkoopplaatsen zou inrichten in de 
grote steden. 'Nu zijn we een maand later en er is niks gebeurd, de prijzen 
zijn zelfs nog gestegen’, meende Gortzak. Hij beschuldigde de minister van 
kiezersbedrog. Mansholt was geïrriteerd. Hij suggereerde dat Gortzak poli
tieke bedoelingen had met zijn interpellatie en verklaarde dat het in com
munistische kring kennelijk de gewoonste zaak van de wereld was, dat za
kelijke kwesties als een verkiezingsstunt werden gebruikt. Over de kwestie 
van de prijzen zei Mansholt dat hij streefde naar marktbeheersing op een 
zodanig niveau, dat de teler een redelijk inkomen en de consument een be
taalbare aardappel kreeg. De genomen maatregelen - het afremmen van de 
export en het beperken van de vermaling van aardappelen tot meel - had
den tot gevolg dat er een zand aardappel tegen een redelijke prijs in de win
kel lag. Dit achtte hij voldoende. De consumenten in de stad moesten maar 
leren dat niet alleen dure klei-aardappelen goed smaken.90 Op de in augus
tus 1950 gestelde vraag van oud-vakbondsvoorzitter J.H. Maenen (KVP) of 
de aardappelprijs niet abnormaal hoog was, kon Mansholt antwoorden dat 
de prijzen het normale peil benaderden nu de latere soorten op de markt 
kwamen. De export werd weer opengesteld.91

Het aardappelfonds

De ongerustheid bij de consumenten en de vakbondsvertegenwoordigers 
in het parlement over de aardappelprijzen had grote invloed op de onder
handelingen tussen de Stichting voor de Landbouw en de minister over de 
werking van het Consumptieaardappelen-Egalisatiefonds. Mansholt wilde 
enkel dan instemmen met participatie van de overheid in het fonds, als dit 
ook zou ingrijpen indien de consumentenprijzen te hoog opliepen.92 Ook 
het groene front in de Kamer mengde zich in de onderhandelingen. In het 
voorlopig verslag bij de begroting van het Landbouw-Egalisatiefonds voor 
1950 vroegen enkele kamerleden zich af of regelingen als het aardappel
fonds niet te veel aan de openbaarheid werden onttrokken. Zij wilden 
weten welke voorwaarden de regering aan het bedrijfsleven stelde. Als er 
geen maximumprijzen kwamen moest de regering nu al een voorraad in
slaan om in een periode van schaarste te kunnen aanbieden. Mansholt 
antwoordde hen dat het overleg over de rol van de overheid nog gaande 
was. Hij ging niet verder in op de vragen uit de Kamer.93

Begin september 1950 kreeg Mansholt toestemming van de REA voor de 
invoering van maximum aardappelprijzen in het voorjaar van 1951, de be
perking van de aardappelexport en het uit de markt nemen van een quan-
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tum aardappelen (Mansholt had een voorraad nodig om de maximumprij
zen in de hand te kunnen houden). Op aandringen van Van den Brink be
paalde de REA dat de landbouwminister niet de indruk mocht wekken dat 
hij tegen te hoge prijzen zou opkopen. Drees waarschuwde nog dat het op
treden van de overheid als koper mogelijk prijsverhogend zou werken.94

Bij de algemene beraadslaging over de LEF-begroting op 12 september 
1950 - aan de vooravond van de presentatie van de volgende begroting! - 
ging Biewenga nader in op de aardappelproblematiek. Toen de minister zijn 
nieuwe beleid presenteerde, was zijn doel een groot areaal met als bodem in 
de markt de veevoederprijs. Dit had geleid tot ineenstorting van de prijs en 
inkrimping van het areaal. De gevolgen daarvan waren een gering aanbod, 
te hoge prijzen en toenemende spanning met de lonen. De minister moest 
daarom volgens Biewenga de lijn ombuigen en de fondsvorming van het 
georganiseerde bedrijfsleven meer steun geven. Mansholt moest toegeven 
dat de werking van de markt voor consumptie-aardappelen het laatste jaar 
onbevredigend was. Als enige uitweg zag hij prijsstabilisatie in combinatie 
met marktordenende maatregelen. Hij deelde mee dat de overheid op ad
vies van de Stichting voor de Landbouw 'half om half' zou deelnemen in 
het aardappelfonds, onder voorwaarde dat ook te hoge prijzen voorkomen 
zouden worden. De komende maanden zou de regering 150.000 ton uit de 
markt nemen en in het voorjaar van 1951 zouden maximumprijzen voor 
de consument worden vastgesteld. Ofschoon Mansholt vanaf het begin een 
flexibele inhoud aan het begrip nieuwe landbouwpolitiek gaf, was deze be- 
leidscorrectie in feite een stap terug. Het nieuwe fonds bood immers de ga
rantie dat de produktie van consumptieaardappelen lonend zou zijn; de 
omweg via een prijsgarantie voor een veredelingsprodukt was geen succes 
gebleken. Aan de andere kant mocht de overheid niet klagen omdat het be
drijfsleven voor de helft meebetaalde. En daar bleef het niet bij.

Biewenga, spreekbuis van het groene front in de Kamer, juichte de maat
regelen toe. Dat de overheid een kwantum uit de markt nam en als hande
laar ging optreden beviel hem niet. De particuliere handel moest worden 
ingeschakeld om dat te voorkomen.95 Eind november deelde Mansholt mee 
dat de zaak rond was. Biewenga had zijn zin gekregen: de aardappelen zou
den uit de markt worden genomen door een samenwerkingsverband van 
telers en handelaren, de Stichting In- en Verkoop Aardappelen (SIVA). 
Daarnaast zou de minister voor de periode van januari tot juni 1951 van 
week tot week maximumprijzen vaststellen. De aardappelpolitiek van de 
minister bleef een zoeken en tasten, waarbij de belangen van producenten 
en consumenten tegen elkaar werden afgewogen. Nu eens sloeg de balans 
naar de ene, dan weer naar de andere kant uit.

De meerderheid in de Kamer ging akkoord met de overeenkomst van re
gering en bedrijfsleven over het aardappelfonds. Van den Heuvel ver
klaarde dat hij persoonlijk van mening was dat de landbouw geen over
heidsbijdrage had moeten vragen en dat het in het algemeen fout was dat 
het fonds gebruikt kon worden om consumenten te steunen. Zijn partijge
noot Biewenga stemde echter in met 'de werking naar twee kanten'. Nadat 
de minister geconstateerd had dat er overeenstemming bestond in de

730



karikatuur 
O

pland, 
De 

G
roene 

22 
m

ei 
1948

Twee 'test-cases'

Kamer, verzekerde hij dat de georganiseerde landbouw er steeds vanuit kon 
gaan dat de overheid voor de helft in het fonds zou deelnemen: 'Dit is een 
blijvende zaak.’96

De aardappelpolitiek als 'test-case’ voor het nieuwe beleid was geen suc
ces. De aanvankelijke opzet om via een gegarandeerde varkensprijs een lo
nende bodemopbrengst voor aardappelen te garanderen, mislukte. Het be
drijfsleven zelf droeg de oplossing aan in de vorm van een garantiefonds. 
Bij de onderhandelingen tussen het bedrijfsleven, de minister en het par
lement over de precieze invulling van het fonds maakte de minister zich 
vooral sterk voor de belangen van de consument. Het resultaat was méér 
dan een praktische bijstelling van de 'nieuwe landbouwpolitiek’. Het be
wust gebruiken van een produktenfonds om prijzen te stabiliseren hield 
een belangrijke wijziging in van het beleid, een wijziging ten gunste van de 
producenten. Mansholt verklaarde wel dat hij de gevaren van fondsvor
ming niet onderschatte. Hij probeerde te voorkomen dat ongunstige prijsri- 
sico's bij het LEF werden ondergebracht, terwijl voor produkten met gun
stige afzetmogelijkheden aparte fondsen buiten het LEF werden gevormd.97 
Ook bij andere produkten ontstonden in de periode 1948-1951 fondsen als 
sluitstuk van de in 1948 ingezette nieuwe politiek. Een volgende 'test-case' 
was de vorming van de boterprijs.

De melk discriminatie

Zoals het debat over de landbouwbegroting voor 1949 - waarbij de nieuwe 
koers verdedigd werd - zich had toegespitst op de aardappel, zo zou in de 
discussies over de LEF-begroting voor hetzelfde jaar, boter de hoofdzaak

landbouwbegroting 
voor 1949 kondigde Mansholt een systeem aan, waarbij de prijs die de boer 
voor zijn melk ontving, afhankelijk zou zijn van de bestemming van die

worden. Het ging niet 
goed met dit produkt. 
Landbouweconomen

De koe van Mansholt vóór de introductie 
van de 'nieuwe landbouwpolitiek’.

verwachtten dat de 
vraag naar boter sterk 
zou dalen, terwijl de 
vraag naar kaas zou 
toenemen.98 In novem
ber 1948 werd de consu- 
mentensubsidie op bo
ter verlaagd van één 
gulden naar 17,5 cent 
per kilo. De prijs steeg 
sterk en de Nederlan
ders schakelden toen 
en masse over op mar
garine. In de memorie 
van antwoord bij de
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m elk." Tot dan toe was het zo dat de boeren een gegarandeerde prijs kregen 
voor al hun melk. De boer kreeg in 1949 bijvoorbeeld gemiddeld ƒ17,50 per 
100 kg melk met een vetpercentage van 3,3%. Voor dezelfde hoeveelheid 
consumptiemelk met hetzelfde vetpercentage moesten de consumenten 
ƒ13,70 betalen. Dit betekende dat de producenten via de zuivelfabrieken een 
toeslag onvingen van ƒ3,80 ofwel 22%. Deze subsidie kwam uit het LEF. Het 
was een bewuste keuze van de regering om de prijzen van het voedsel
pakket kunstmatig laag te houden, zodat de lonen ook laag konden blijven. 
Daarbij moet worden aangetekend dat de prijs die de producenten ont
vingen, beneden het niveau lag van de vrije markt.

Mansholt wilde het oude systeem enigszins wijzigen. Hij wilde gaan dis
crimineren tussen melk die bestemd was voor boter, melk bestemd voor 
kaas en consumptiemelk. Drie doelstellingen stonden voorop: de consump- 
tiemelkvoorziening moest op peil blijven, de maximum-consumentenprijs 
voor melk moest blijven en de zuivelfabrikanten moesten overschakelen 
van boter op kaas.

In april 1949 vervielen alle nog bestaande produktieregelingen en be- 
stemmingsvoorschriften voor melk. De bedrijven werden vrijgelaten in de 
bestemming voor hun melk en de boterrantsoenering werd afgeschaft. On
der invloed van de grote vraag naar kaas in binnen- en buitenland schoot 
de prijs van de betreffende melk omhoog. Kaasfabrikanten waren bereid 
hun melkleveranciers veel meer te betalen dan de basisprijs die de regering 
garandeerde, maar niet alle boeren hadden kaasfabrieken in de buurt. De 
prijs voor melk die aan boterfabrieken of consumptiemelkbedrijven ge
leverd werd bleef achter, omdat boter moest concurreren met de veel lager 
geprijsde margarine en omdat consumptiemelk aan een maximumprijs ge
bonden was. Het Bedrijfschap voor Zuivel opende daarop de mogelijkheid 
van inlevering van boter, kaas en melkpoeder tegen een zogenaamde bo
demprijs. Deze bodemprijs lag beneden de basisprijs voor melk.

De minister voorzag afzetproblemen, - de overheid droeg het risico van 
de afzet - en besloot voor 'boter-melk' een extra lage bodemprijs vast te stel
len, lager dan de prijs die het Bedrijfschap voor Zuivel hanteerde. De bedoe
ling was de boterproduktie te beperken. De zuivelsector zou over het geheel 
genomen de afgesproken gemiddelde melkprijs ruim halen, maar de prijs 
van de ’kaas-melk' lag boven deze (basis)prijs, terwijl de prijs van de 'boter
melk' onder het gemiddelde lag. Om de pijn te verzachten kreeg de produ
cent bij inlevering van boter in ieder geval een gegarandeerde prijs. Afzet 
en prijs bleven gegarandeerd, waardoor 'boterbergen' ontstonden. Voorlo
pig konden deze overschotten tegen aanzienlijke verliezen op de Engelse 
markt worden gedumpt.100 Naast het garanderen van deze bodemprijs, sub
sidieerde de minister het ombouwen van boter- tot kaasfabrieken. In
middels hadden de zuivelbonden en de Stichting voor de Landbouw een 
adres gestuurd aan de Tweede Kamer. De zuivelproducenten beklaagden 
zich erover dat Mansholt op eigen houtje de inleveringsprijs voor boter 
tien cent per kilo lager vastgesteld had dan het Bedrijfschap voor Zuivel 
had voorgesteld. Zij eisten verhoging.101
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Vondeling vreesde dat de minister te fors te werk was gegaan. Hij vond 
het 'vervelend' dat de boterfabrieken op de armste gronden gevestigd waren 
en dat de melkproducenten daar niet konden meeprofiteren van de grote 
vraag naar kaas. De produktiekosten waren daar het hoogst en de boeren 
konden er moeilijk het hoofd boven water houden. De VVD-er J.G.H. 
Cornelissen, middenstandsdeskundige en voorzitter van de Algemene 
Nederlandse Kruideniersbond, pleitte voor meer clementie voor de boter
boeren. Na hem vroeg de communist Borst de minister om machtsmidde
len in te zetten tegen de margarine-giganten, die er de oorzaak van waren 
dat de boter geen afzet vond en voor het volk onbetaalbaar was. Tegen enig 
prijsverschil als stimulans tot overschakeling, maakte Droesen geen be
zwaar. Hij vond het verschil echter te groot en de tijd die de boeren werd 
gegund te krap. Daarnaast zouden de veehouders op zandgronden - KVP- 
stemmers - weer de dupe worden. Engelbertink en Biewenga sloten zich bij 
hem aan.102

Mansholt antwoordde botweg dat als men een hogere inleveringsprijs 
voor boter wenste, de kosten zouden worden verhaald op de goedverko- 
pende kaas en gecondenseerde melk. Droesen bestreed dat het optrekken 
van de boterprijs moest leiden tot heffingen op kaas. Daar zag hij de logica 
niet van in. Hij diende een motie in, waarin de regering werd uitgenodigd 
de inleveringsprijs voor boter te verhogen. De Ruiter en Biewenga steun
den de motie, Vondeling was tegen. De minister gaf niet toe: de Kamer had 
eerder het systeem van prijsdiscriminatie in verband met de bestemming 
van de melk aanvaard en moest nu niet zeuren over de consequenties er
van. Boterprijsverhoging zonder heffingen op andere landbouwprodukten 
zou tot een hoger LEF-tekort leiden en Mansholt betwijfelde sterk of de mi
nister van Financiën dat zou toestaan. Wat zou het psychologisch effect op 
het Nederlandse volk zijn als de boeren opnieuw hun zin kregen en de be
lastingen verhoogd moesten worden?103 Droesen herhaalde dat de boterprijs 
voor hem 'niet te accepteren’ was. Tenslotte verzuchtte Mansholt dat de 
kwestie erg technisch was, op dit ogenblik buitengewoon moeilijk kon 
worden beoordeeld en eerst nog eens nader zou worden besproken met het 
bedrijfsleven. Op verzoek van Droesen werd daarop besloten om de stem
ming over de motie aan te houden, totdat nader overleg zou zijn gevoerd 
tussen de minister en de vaste kamercommissie voor landbouwzaken.104

De botermotie werd dus aangehouden en zou voorlopig niet in stem
ming komen. Als gevolg van grote droogte in België en Frankrijk nam de 
vraag naar boter uit deze landen in augustus 1949 zo sterk toe, dat de boter- 
producenten hun produkt niet tegen een lage prijs hoefden in te leveren, 
maar voor een hoge prijs konden exporteren. In het nader overleg met de 
vaste kamercommissie bleef Mansholt derhalve bij zijn standpunt. De inle
veringsprijs voor boter zou niet worden verhoogd.105 Op 16 november 1949 
stelde kamervoorzitter Kortenhorst voor om de motie-Droesen in stem
ming te brengen na afloop van de behandeling van de begroting van het 
Landbouw-Egalisatiefonds voor 1950. De motie was mede gericht - dat bleek 
uit de mondelinge toelichting van Droesen - tegen de opvatting van de mi-
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nister dat het optrekken van de bodem moest leiden tot een evenredige af
roming van het surplus op kaas e.d.

In zijn toelichting bij de landbouwbegroting voor het jaar 1950 deelde 
Mansholt mee dat zijn boterpolitiek vruchten had afgeworpen. Deze vruch
ten waren evenwel goeddeels te danken aan de incidentele vraag naar boter 
uit het buitenland. Hij wilde voor het komende jaar het systeem handha
ven waarbij in de prijsstelling voor ingeleverde zuivelprodukten een prik
kel tot doelmatige produktie aanwezig was.106 In het najaar van 1949 werd 
er echter weinig ingeleverd. De ongekende vraag naar boter en kaas door de 
Fransen en de Belgen deed de spanning tussen de prijzen van deze produk
ten en de maximum-prijs voor consumptiemelk verder toenemen.107 Om 
de consumptiemelkvoorziening in het westen op peil te houden, werden 
bedrijven in de rest van Nederland verplicht 40% van de aangevoerde melk 
naar het westen af te voeren. De verwerkingsvrijheid werd dus deels weer 
ongedaan gemaakt. Engelbertink klaagde hierover in de Kamer. Hij vond 
dit een wisselvallig beleid. Om de spanning weg te nemen had Mansholt in 
oktober ook een flinke heffing op kaas gelegd (35 cent per kilo) zonder dat 
hij de inleveringsprijs van boter optrok. Hiertegen protesteerde De Ruiter. 
Mansholt antwoordde hem dat de heffing noodzakelijk was om de con
sumptiemelkvoorziening veilig te stellen.108

Met betrekking tot het begrip basisprijs, merkte de minister bij het debat 
over de landbouwbegroting voor 1950 op, dat de inhoud hiervan definitief 
verschoven was van 'vaste prijs' naar 'het punt waarom de prijs van de 
melk schommelt, voordat deze verwerkt wordt in verschillende produk
ten'. Hij beloofde dat hij erop zou toezien dat de schommeling binnen de 
perken bleef.109 In de Eerste Kamer benadrukte Mansholt opnieuw dat de 
basisprijs van de melk beslist geen minimumgarantieprijs (een door de 
overheid gegarandeerde prijs waarbij alle produktiekosten vergoed werden 
en een redelijk winstpercentage was ingecalculeerd) was. Zo'n absolute ga
rantie achtte hij zeer gevaarlijk. De boer zou dan niet meer geprikkeld wor
den om zijn omzet te verhogen. Op de suggestie vanuit de Kamer om het 
binnenlandse boterverbruik te stimuleren, antwoordde de minister dat dit 
tot subsidieverhoging zou leiden. Overschakeling naar kaas was volgens 
hem de beste oplossing.110

Het georganiseerde bedrijfsleven wilde echter vasthouden aan mini- 
mumgarantieprijzen. Elk melkprodukt afzonderlijk zou de gemiddelde ba
sisprijs - over een jaar genomen - moeten halen. Indien dit voor een pro
dukt niet lukte, diende de overheid met geld over de brug te komen en de 
prijs van de melk waaruit het produkt gemaakt was, op te trekken tot het 
niveau van de basisprijs. Mansholt wees dit resoluut van de hand met het 
argument dat de Tweede Kamer bij de behandeling van de landbouwbegro
ting voor 1950 had ingestemd met de opvatting 'dat voor geen enkel pro
duct Overheidsgelden beschikbaar kunnen worden gesteld zolang de totale 
gemiddelde melkprijs op of boven de basisprijs ligt'.111 Dit was niet waar. De 
motie-Droesen, die zich tegen deze uitleg van de minister keerde, was 
immers nog niet in stemming gebracht
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Om de gemiddelde basisprijs voor melk te kunnen handhaven wilde 
Mansholt wel een gelijke afwijking naar boven of naar beneden toestaan 
van bijvoorbeeld één cent. Het bedrijfsleven wenste echter geen limiet naar 
boven en hield vast aan een bodem in de markt. De georganiseerde zuivel
bedrijven drongen er in januari 1950 bij de overheid op aan om te kiezen 
tussen ofwel het vrijlaten van de prijs voor consumptiemelk of een toeslag 
voor producenten van consumptiemelk.112 Tenslotte kwamen overheid en 
bedrijfsleven tot een compromis: het Zuivelfonds. Dit fonds zou beheerd 
worden door het Bedrijfschap voor Zuivel en onderdeel uitmaken van het 
LEF. De regering kon de opbrengsten van het fonds niet vorderen. De in
komsten ervan werden verkregen door een heffing van 1 cent per kilo over 
alle melk (een kilo melk leverde de producent 18 cent op). Het fonds moest 
de verliezen dekken van geëxporteerde boter alsmede de kosten van het op
trekken van de consumptiemelkprijs tot de gemiddelde zuivelw aarde (de 
gemiddelde opbrengst van tot andere produkten verwerkte melk). De boer 
die gedwongen was zijn melk tot consumptiemelk te laten verwerken, 
kreeg een aanvullende toeslag uit het Zuivelfonds. Hij kon dus meeprofite
ren van een hoge kaasprijs en kwam minder snel in de verleiding zijn 
melk aan kaasfabrieken aan te bieden. Deze regeling was nodig omdat con
sumptiemelk aan een lage maximum-consumentenprijs gebonden was. 
Mansholt erkende de bezwaren van de melkproducenten tegen deze prijs, 
maar kon hem niet afschaffen omdat hij een belangrijk onderdeel vormde 
van het loon- en prijsbeleid. Indien over de gehele melkproduktie de ge
middelde basisprijs niet zou worden gehaald, zouden de boereninkomens 
uit het LEF worden aangevuld.113

De Tweede Kamer was overrompeld door de instelling van het Zuivel
fonds. De kamerleden wilden weten waarom de georganiseerde landbouw 
niet bij de uitvoering was ingeschakeld, of de heffing voor kleine boeren 
niet te zwaar was en of de basisprijs in 1950 zou worden gehaald. De mi
nister antwoordde dat de landbouworganisaties niet konden worden inge
schakeld bij het beheer van een fonds voor een produkt waarvan de over
heid de prijs garandeerde. Dit zou in strijd zijn met de wet. De organisaties 
konden via het bestuur van het Bedrijfschap voor Zuivel invloed uit
oefenen op de wijze waarop het fonds werkte. Meer niet. De maatregelen 
van het bestuur, bleven onderworpen aan de goedkeuring van de centrale 
overheid.114

Mansholt beloofde verder dat hij over het Zuivelfonds regelmatig contact 
zou onderhouden met de kamercommissie voor landbouw en dat dit fonds 
net zo 'open' zou zijn als het LEF. De vraag of de kleine boeren de heffing 
konden opbrengen, kwam volgens de minister overeen met de vraag of de 
gemiddelde basisprijs voor de melk voldoende was. Hij vond dat dit het ge
val was. Later zouden de discussies hierover zeer hoog oplopen, tot in de 
ministerraad! Mansholt kon in juli 1950 moeilijk inschatten of de basisprijs 
in 1950 gehaald werd, maar voorspelde een groot verlies op de ingeleverde 
boter die hij buiten Nederland moest afzetten. Een botercontract met

Het Zuivelfonds
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Engeland had bijvoorbeeld ƒ19 miljoen verlies opgeleverd. Engelbertink, De 
Ruiter en Biewenga vonden het onbegrijpelijk dat de boter met verlies in 
Engeland gedumpt werd, terwijl heel Nederland gesubsidieerde margarine 
at.115

In september 1950 deelde Mansholt mee dat het toch goed ging met de bo- 
terexport en dat de boeren gemiddeld en over een jaar genomen, de basis
prijs voor melk wel zouden halen. Er zat ƒ47 miljoen in het Zuivelfonds, 
waarvan een groot deel overbleef. Dit zou onder de melkproducenten ver
deeld worden of worden overgeheveld naar 1951. De minister verklaarde 
nog eens nadrukkelijk dat de gelden in het Zuivelfonds tot het LEF hoor
den, maar een speciale bestemming hadden in die zin, dat ze alleen voor de 
zuivel konden worden gebruikt.116 De ratio van de fondsvorming buiten 
het LEF en de autonome positie van het Zuivelfonds was dus dat het geld 
niet langer onder het bereik van de consument-belastingbetaler viel c.q. 
Lieftinck er geen zeggenschap over had. Het groene front was niet ontevre
den. Op 13 september 1950 trok Droesen de motie in die hij op 30 juni 1949 
had ingediend. Hij verklaarde dat zijn wens in vervulling was gegaan nu er 
voor boter een betere regeling getroffen was. De bodemprijs van boter was 
opgetrokken en het Zuivelfonds was in werking getreden.117

Ook voor de melk kwam er dus een produktenfonds als sluitstuk op de 
in 1948 ingezette nieuwe politiek. De greep van de overheid op het 
Zuivelfonds was sterker dan die op het aardappelfonds. Melk was een ver- 
edelingsprodukt, waarvan de overheid een basisprijs garandeerde. Voor 
aardappelen was dit niet het geval. Het uiteindelijke resultaat was een com
promis tussen minister, bedrijfsleven en parlement. Nogmaals zij opge
merkt dat in het parlement bijzonder veel over landbouwprijzen gesproken 
werd. Dit is begrijpelijk omdat de inkomens in de landbouw hiervan afhin
gen. Engelbertink verzuchtte eens: 'De volksvertegenwoordiging is toch 
niet het aangewezen orgaan om aardappelprijzen, melkprijzen enz. vast te 
stellen?'118 Maar juist op dit terrein wilde het groene front zich laten gelden. 
Anders zou de Kamer niet dagenlang gesproken hebben over een prijs
verlaging van melk met een halve cent. Tot de instelling van publiekrech
telijke landbouworganen met bevoegdheden op het gebied van de prijzen, 
zou dit zo blijven.

Touwtrekken om een halve cent

Toen het Zuivelfonds was ingesteld, begon het touwtrekken tussen de geor
ganiseerde landbouw en de minister over de maatregelen van het fonds. In 
de zomer van 1950 werd de inleveringsprijs voor melkpoeder verlaagd. De 
Stichting voor de Landbouw protesteerde.119 Het groene front was verder 
bijzonder verontwaardigd over de exportheffing op kaas die de minister 
zonder voorafgaand overleg eind september 1950 opstelde, nadat hij de ex
port zelfs tijdelijk had stilgelegd. Het meende dat Mansholt bij de instelling 
van het Zuivelfonds had toegezegd dat er geen heffingen op zuivelproduk- 
ten zouden worden gelegd. Mansholt verklaarde echter dat de Tweede 
Kamer bij de behandeling van de R egeringsnota inzake de prijspolitiek de
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wens had geuit dat de regering al het mogelijke zou doen om 'een even
wichtig prijsverloop te bereiken indien de voorziening van het binnenland 
met noodzakelijke levensbehoeften tegen in het kader van het loon- en 
prijsbeleid redelijk te achten prijzen, in gevaar komt’. De heffing was in
middels met terugwerkende kracht ingetrokken, maar Mansholt deelde 
mee dat hij opnieuw een heffing zou opleggen indien dit noodzakelijk 
was.120

Op 15 november 1950 stelde Mansholt de REA voor om de melkprijs te 
verlagen met een halve cent per kilo tot 17,5 cent. Drees en Lieftinck wilden 
een hele cent omlaag en beriepen zich op de noodzakelijke bezuinigingen 
als gevolg van de Koreacrisis. Dezelfde dag had Lieftinck in de Tweede 
Kamer aangekondigd dat er tussen ƒ100 en ƒ150 miljoen bezuinigd moest 
worden.121 De directeur-generaal van de Prijzen verklaarde zelfs dat theore
tisch een nog lagere prijs verantwoord was. Tinbergen zag daarentegen geen 
aanleiding het voorstel van Mansholt te veranderen. Met twee stemmen 
tegen (Drees en Lieftinck) aanvaardde de REA het voorstel van Mansholt. 
De minister ontmoette vervolgens stevige tegenstand bij de vaste kamer
commissie voor de landbouw, die een melkprijsverlaging niet wilde accep
teren. Op 20 november 1950 vroeg Mansholt aan de ministerraad of deze 
volledig achter hem stond. Hij was bereid om in de Kamer eventueel de ka
binetskwestie te stellen. De ministerraad stemde hiermee in.122 De land
bouwminister verwachtte het nodige vuurwerk, wanneer zijn begroting op 
23 november in de Tweede Kamer ter sprake zou komen.

Dit leek aanvankelijk mee te vallen. Bij de behandeling van de land
bouwbegroting voor 1951 liet De Ruiter weten dat de heffing op kaas weer 
eens duidelijk liet zien dat de agrarische sector ondergeschikt werd gemaakt 
aan andere sectoren. Na hem verklaarde Den Hartog, dat in bepaalde krin
gen het gevoelen bestond dat de Nederlandse landbouw na de Korea-crisis 
weer als 'pakdragende ezel voor onze volkgemeenschap' moest functione
ren. De mededelingen van de minister in de memorie van antwoord had
den hem gerust gesteld. Mansholt ging daarin nog uit van de oude melk
prijs. Nog dezelfde dag stond in de kranten dat de melkprijs voor de boer 
met een halve cent zou worden verlaagd tot 17,5 cent per kilo. Op de vraag 
van het VVD-kamerlid of dit laatste juist was, antwoordde de minister: 'Het 
zal de afgevaardigde duidelijk zijn dat-een prijs van 17,5 cent is vastge
steld.’123 Aangenomen moet worden dat Den Hartog dit al lang wist, omdat 
hij deel uitmaakte van de vaste kamercommissie waarmee Mansholt over
leg had gevoerd. Misschien hoopte hij dat de ministerraad het besluit had 
teruggedraaid, of misschien wilde hij het nog eens duidelijk in alle open
baarheid uit de mond van de minister horen.

Hierna spitste het begrotingsdebat zich volledig toe op de verlaging van 
de melkprijs. Dit bleek het enige punt waarop het groene front en de minis
ter duidelijk van mening verschilden. Den Hartog achtte de verlaging fu
nest voor melkproducenten op arme gronden. Hij dreigde een motie in te 
dienen om op dit punt een uitspraak van de Kamer uit te lokken. Ook 
Droesen betreurde de maatregel. Hij wees de minister erop dat hem uit het 
zuiden van het land al noodkreten hadden bereikt. Zijn partijgenoot Van
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der Weijden noemde de prijsverlaging zelfs onverantwoord en onaan
vaardbaar. Hij beschuldigde Mansholt ervan dat deze op elke produktivi- 
teitsverhoging in de agrarische sector een prijsverlaging liet volgen en 
dreigde: 'Men moet zich niet verbazen als zelfs de organisaties dit spel heel 
spoedig niet meer zullen meespelen.' De KVP-er hoopte dat de regering 
haar beslissing zou terugdraaien om het 'geschokte vertrouwen' te herstel
len. Biewenga viel Van der Weijden bij, maar legde tevens het verband met 
het toekomstige loon- en prijsbeleid. Bij dit beleid zou de landbouw volgens 
hem zo sterk worden afgeremd dat zij geen lonende prijzen meer zou ont
vangen, terwijl het overige bedrijfsleven vrijwel ongemoeid werd gelaten. 
Hij vond dit onverantwoord. Borst beschouwde de prijsverlaging in een 
nog ruimer kader: zij maakte deel uit van een bezuiniging op het LEF, die 
diende om de bewapeningsuitgaven nog verder te kunnen opvoeren. Hij 
was benieuwd hoe de Stichting voor de Landbouw en de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw zich zouden verzetten.124

De volgende dag verdedigde Mansholt de melkprijsverlaging. De prijsbe
heersing in de landbouw bleef volgens hem gericht op het garanderen van 
bestaanszekerheid voor het sociaal en economisch verantwoorde, goed ge
leide bedrijf. Vrijwel dezelfde formulering stond al in het regeringspro
gramma van 1948. Deze prijsbeheersing - zo benadrukte Mansholt - moest 
ook verantwoord zijn m et het oog op de situatie van het land. Hiermee gaf 
Mansholt eigenlijk aan dat deze kwestie uitsteeg boven de competentie van 
de minister van Landbouw. De melkprijs was een kabinetszaak, de melk
prijsverlaging een regeringsbesluit. Nadat er gesprekken waren geweest met 
de Stichting voor de Landbouw en het Bedrijfschap voor Zuivel was de 
kwestie uitgebreid in de ministerraad besproken. Men was dus allerminst 
over een nacht ijs gegaan. Het was alsof Mansholt wilde zeggen: de minister 
van Landbouw kon er niks aan veranderen. De houding van Den Hartog 
om te wachten met een motie noemde de minister verstandig. Van der 
Weijden was volgens hem te ver gegaan; hij daagde de KVP-er uit concreet 
aan te geven waarom de melkprijsverlaging onaanvaardbaar was. Mansholt 
liet verder aan de hand van gedetailleerde berekeningen zien dat de nieuwe 
garantieprijs zakelijk verantwoord was. Een gemengd landbouwbedrijf op 
zandgronden kreeg, wanneer zijn produktie van melk, varkensvlees en eie
ren als geheel werd bekeken, een redelijk inkomen. De minister verdedigde 
in het voorbijgaan de aangepaste berekeningen van het LEI met het argu
ment dat tot nu toe de werkelijke uitkomsten steeds aanzienlijk hoger uit
vielen dan de voorcalculaties van het Instituut. Dit gold zelfs voor het 
slechte jaar 1947.125 De motie-Groen had de boeren dus te veel geld toege
speeld.

Hierna was het woord weer aan het groene front. Inmiddels was in de 
Kamer een brief rondgedeeld van de Stichting voor de Landbouw. Deze 
brief was gericht aan de ministerraad. Hierin stond dat de argumenten van 
de minister de Stichting niet konden overtuigen. De Stichting kon zich niet 
onttrekken aan de indruk 'dat de prijzen der landbouwprodukten gemaakt 
worden tot sluitpost van de financiële en economische politiek der rege
ring'. De Stichting verzocht om een onderhoud met de REA.126 Het georga-
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niseerde bedrijfsleven volgde een andere tactiek dan in 1947. Die had des
tijds geleid tot de interpellatie-Vondeling en de motie-Groen. In 1947 werd 
dus eerst een beroep op de Tweede Kamer gedaan, terwijl nu rechtstreeks 
overleg met de regering gezocht werd. Misschien omzeilde het georgani
seerde bedrijfsleven het parlement omdat het vreesde dat de Kamer 
Mansholt zou volgen, waardoor het voor voldongen feiten kwam te staan. 
Het is waarschijnlijk dat de minister met opzet een volledige argumentatie 
inzake de melkprijsverlaging - met veel technische details - juist in de 
K am er presenteerde om het bedrijfsleven buiten spel te zetten. Het was 
immers sinds 1945 'gewoonterecht' dat alle belangrijke landbouwzaken uit
gebreid besproken werden in het maandelijks overleg tussen de minister en 
de Stichting voor de Landbouw. De minister wilde het groene front in deze 
kwestie uitspelen tegen vertegenwoordigers van andere belangengroepen in 
de Kamer.

De agrarische specialisten reageerden terughoudend. De Ruiter drong er 
bij de regering op aan de bedrijfsrust in de landbouw, die nu verstoord 
dreigde te worden, te bevorderen. Den Hartog wees de minister op een in 
scherpe bewoordingen gesteld perscommuniqué van het KNLC. Hierin 
werd gesproken van een 'hoogst ernstige vertrouwenscrisis' tussen de geor
ganiseerde landbouw en de regering. Hij waarschuwde verder dat de boe
renleiders niet altijd in staat waren om de stormen te bezweren; ook zij 
moesten rekening houden met datgene, wat onder de boeren leefde. Hoewel 
de argumenten van de minister hem niet hadden overtuigd, zag hij af van 
het indienen van een motie omdat hij wist dat zij onvoldoende steun in de 
Kamer zou vinden. Hij verklaarde dat hij wachtte op een motie van een 
ander kamerlid waaraan hij steun kon geven. Hij had begrepen dat daaraan 
gesleuteld werd.127

Biewenga merkte op dat de kamerbehandeling er zich weinig toe leende 
om tot overeenstemming te komen met de minister. De minister moest be
loven dat hij opnieuw zou overleggen met het bedrijfsleven. Indien hij dit 
niet deed, zou Biewenga een motie steunen die hierom vroeg. Droesen, die 
zich bij de vorige spreker aansloot, verklaarde dat hij zijn motie in petto 
hield.128 Van der Weijden kon de cijfers van Mansholt niet weerleggen. Hij 
slikte zijn 'onaanvaardbaar’ niet helemaal in. Het ging volgens hem ook 
om de vraag of het bedrag van de 'subsidies' (hij bedoelde hier de aan de 
producenten van consumptiemelk verleende toeslagen) moest worden ver
laagd met ongeveer ƒ10 miljoen. Hiertegen had hij bezwaar. Wanneer het 
ging om detailpunten als de melkprijs, betrof het echter een zaak tussen re
gering en bedrijfsleven. Hij sloot zich bij de door Droesen voorgelezen 
(maar nog niet ingediende) motie aan.129

Vondeling steunde zijn partijgenoot-minister. Een wetenschappelijk 
verantwoorde melkprijs was volgens hem iets anders dan een politiek ver
antwoorde melkprijs. De regering mocht de cijfers van het LEI interpreteren 
op de wijze waarop zij dat gedaan had. De methode van het berekenen van 
de melkprijs door twintig procent ondernemerswinst op te tellen bij de kale 
kostprijs was nooit wetenschappelijk verantwoord. De Stichting voor de 
Landbouw hield eraan vast, maar Vondeling wilde de methode hierzien.
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Hij wilde de melkprijs in verband brengen met een redelijke verdeling van 
het nationaal inkomen. Om dit te bereiken waren meer gegevens nodig. 
Daarom stelde hij voor om in de controle en regulering van de bedrijfsuit- 
komsten de gehele beroepsbevolking - niet slechts de agrarische - te betrek
ken. Overigens achtte hij het regeringsbeleid 'verantwoord, zij het psycho
logisch moeilijk te verwerken voor de veehouders'.130

Boze boeren in de ministerraad

Mansholt antwoordde de Kamer dat hij bereid was opnieuw in overleg te 
treden met het bedrijfsleven. Hij wilde met name de motieven voor de 
prijsverlaging nog eens toelichten. De organisaties konden hun leden dan 
goed voorlichten. De minister hoopte dat het hernieuwd overleg het ge
schokte vertrouwen kon herstellen. In de ministerraad vond Van Schaik 
dat de Stichting voor de Landbouw het kabinet niet ter verantwoording kon 
roepen. Drees wees echter op het precedent van de motie-Groen. Van den 
Brink herinnerde aan het gesprek tussen enkele ministers en vertegen
woordigers van de vakbonden, dat enkele maanden terug had plaatsgevon
den. Mansholt meende dat men het gesprek moeilijk kon weigeren nu in 
de Kamer door verschillende partijen daarop was aangedrongen. De raad 
besloot dat het gesprek op 6 december zou plaatsvinden. Beide partijen - re
gering en bedrijfsleven - kwamen niet nader tot elkaar. De Stichting raakte 
er nog sterker van overtuigd dat moeilijkheden van financiële aard de oor
zaak waren van de verlaging van de melkprijs. De boeren vonden dat deze 
moeilijkheden op de landbouw waren afgewenteld. Feitelijk gaf de regering 
tijdens de gesprekken te kennen dat de boeren blij mochten zijn dat de prijs 
niet met een hele cent verlaagd was. Hierna vond nog een bespreking plaats 
tussen de minister, de Stichting en het LEI. Ook dit leidde niet tot overeen
stemming over de melkprijs.131

De reacties in de landbouwpers logen er niet om. De Landbode vond het 
onaanvaardbaar dat deze bezuinigingsmaatregel uitsluitend op de land
bouw betrekking had. Als de melkprijsverlaging gepubliceerd zou zijn als 
onderdeel van een groot plan, had de landbouw het wel begrepen. De rege
ring volgde een beleid 'dat alleen dan geen brokken zal geven, als gedu
rende de gehele zomer het des nachts zachtjes regent en overdag de zon 
schijnt'. 'Wij weten nu dat we er Mansholt niet alleen op behoeven aan te 
kijken. Maar uitermate teleurstellend is het wel dat hij dit beleid voor de 
volle 100% voor zijn rekening blijkt te nemen.’ Het blad besloot zijn com
mentaar zelfs met een oorlogsverklaring: 'Tegen dit beleid is een verweer 
met alle geoorloofde middelen geboden.' De Algemeene Nederlandsche 
Zuivelbond weigerde het standpunt van de regering bij haar leden te ver
dedigen: 'Psychologisch heeft de overheid een grote fout gemaakt.'132

Op 20 december 1950 bracht de Stichting voor de Landbouw - niet de mi
nister! - aan de Tweede Kamer verslag uit van de besprekingen. De lage 
melkprijs zou de boeren elke lust tot voortgaan op de weg naar verdere ra
tionalisatie ontnemen. De onrust in de landbouw was toegenomen en het 
vertrouwen in het huidige en toekomstige landbouwbeleid van de regering
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geschokt. Op 23 januari 1951 tenslotte stelde Droesen in de Kamer een aantal 
vragen over het gevoerde overleg. Mansholt antwoordde op 1 maart met 
een uitvoerige brief. De minister staafde zijn beweringen met een grote 
hoeveelheid cijfermateriaal.133 Hij kwam tot de volgende conclusie: 'Gezien 
het karakter van de onderhavige garantieprijs, meent de Overheid het niet 
met haar verantwoordelijkheid tegenover de overige bevolkingsgroepen in 
overeenstemming te kunnen brengen deze prijs op een hoger niveau vast 
te stellen.'134 Daarmee was de kous af. In zijn memoires herinnerde Drees 
zich het scherpe perscommuniqué van het KNLC, waarover Den Hartog in 
de Kamer gesproken had. Het comité had gedreigd dat het in overleg met de 
zuivelfabrieken zo nodig de melkleveranties zou kunnen stopzetten of 
verminderen en dat het de boeren zou kunnen adviseren de produktie te 
verlagen. 'Als elke groep op die manier trachtte een grotere portie te 
bemachtigen terwijl de beschikbare voorraden zouden verminderen, kon 
dat de toestand enkel verergeren', aldus Drees. Hij merkte op dat Nederland 
eind 1950 zich niet in zo'n ernstige noodsituatie bevond als in 1947 ten tijde 
van de motie-Groen. In 1950 kon de regering het zich dus permitteren om 
niet toe te geven aan de eisen van de boeren.

H et Parool schreef achteraf dat de melkprijsverlaging een van de belan
grijkste fouten was die de regering na de oorlog in de landbouwpolitiek had 
gemaakt. De herinneringen aan de crisisjaren, waarin verlaging van de kos
ten van levensonderhoud zoveel mogelijk afgeschoven was op de land
bouw, kwamen weer boven. Nu was de prijs van het hoofdprodukt melk 
verlaagd, terwijl alle kosten voor de boeren bleven stijgen. Dit verklaarde de 
felle actie. Overigens werd deze kwestie flink opgeklopt. Vanwege de hoge 
prijzen voor kaas en boter zaten de meeste boeren in 1950 ruim boven de 
gemiddelde garantieprijs. De prijsverlaging had alleen directe betekenis 
voor de toeslag op de consumptiemelk (het optrekken tot de zuivelwaarde). 
De felle reacties hielpen niet. Op 15 november 1950 deelde minister 
Lieftinck mee dat tussen de ƒ100 en ƒ150 miljoen bezuinigd moest worden. 
De landbouw zou niet buiten schot blijven. Zelfs Mansholt heeft dit niet 
kunnen of willen verhinderen.135

Bijstelling van de nieuwe koers

De totstandkoming van het Consumptieaardappelen-Egalisatiefonds en het 
Zuivelfonds maakte deel uit van een algemene ontwikkeling. Ook voor 
andere landbouwprodukten kwamen er minimumprijsregelingen, die als 
sluitstuk fungeerden van de in 1948 in de landbouw geïntroduceerde libera
lisering. De roep vanuit het bedrijfsleven en het parlement om een bodem 
in de markt, speelde een grote rol bij de totstandkoming van deze fondsen. 
Het economisch-theoretisch fundament werd aangereikt door landbouw
economen. De prijspolitiek van de landbouwminister bleef het belangrijkste 
instrument. De prijzen van landbouwprodukten bepaalden de inkomens 
van de boeren en de koopkracht van de consumenten. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat meer dan tachtig procent van de discussies tussen Mans-
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holt en het groene front deze prijzen betrof. Een weergave van de debatten 
over de melkprijs lijkt misschien triviaal, maar wordt mede gerecht
vaardigd door de belangstelling van de parlementariërs voor dit onderwerp. 
De prijspolitiek was ook het instrument, waarmee 'op planm atige wijze ge
zorgd moest worden voor stabiliteit op de markt door produktie en afzet in 
evenwicht te brengen'. Het marktmechanisme moest werken, maar bleef 
onder toezicht van de overheid. Dit was de essentie van de nieuwe koers.136

Het planmatige element bepaalde in het algemeen de richting van de 
prijspolitiek. In de jaren dertig kende het landbouwbeleid geen welom
schreven doeleinden tenzij het voorkomen van de ondergang van de agra
rische bedrijvigheid in Nederland. Dit veranderde na de Tweede Wereld
oorlog. In de periode 1948-1951 werd de richting bepaald door verschillende 
doelstellingen op-lange-termijn (naast de hoofddoelstelling: produktie
verhoging) zoals het op eigen benen kunnen staan na afloop van de 
Marshall-hulp, de oplossing van het kleine-boerenprobleem, de bestrijding 
van de runder-tbc en de modernisering van de landbouwsector. Onvoor
ziene gebeurtenissen op de markt van vraag en aanbod doorkruisten vaak 
een planmatige opzet. Aardappelschaarste, opkomend protectionisme, de
valuatie van de gulden en de Koreaanse crisis gooiden roet in het eten. 
Waren de minister van Landbouw en diens nieuwe beleid flexibel genoeg 
om op deze marktfluctuaties adequaat te reageren? De totstandkoming van 
minimumprijsregelingen toonde al aan dat Mansholt over de nodige flexi
biliteit beschikte.

De wind mee in 1949

In de jaren 1948 en 1949 ging het overigens voorspoedig met de landbouw 
en bijgevolg ook met de nieuwe landbouwpolitiek. Voor de meeste land
bouwprodukten werden de subsidies verlaagd en werd de distributie afge
schaft. Op 1 januari 1950 was alleen koffie nog gerantsoeneerd. De liberalise
ring van de internationale handel in het kader van het Marshall-plan en de 
voorbereiding van de Benelux betekende een stap in de goede richting. 
Hetzelfde gold voor het afsluiten van bilaterale handelsverdragen waarin 
ruime afzetmogelijkheden voor agrarische produkten waren opgenomen. 
De export werd opnieuw de motor voor de bloei van de Nederlandse land
bouw. Een enkele keer vergaloppeerde Mansholt zich. Vrijmaking van de 
graanhandel bijvoorbeeld werd een mislukking. Datzelfde gold voor een 
eiercontract met de Britten. Beide fiasco’s waren te wijten aan onvoldoende 
medewerking vanuit het bedrijfsleven. Met de voederverdeling aan kleine 
bedrijven ging het aanvankelijk ook mis, maar later werd een nieuwe rege
ling getroffen. Aan de gunstige ontwikkeling in de landbouw droeg het ka
binet bij door op 21 september 1949 de gulden met hetzelfde percentage te 
devalueren als het Engelse pond. Hierdoor bleef de exportpositie van de 
landbouw onaangetast en kon bijvoorbeeld met Deense landbouwproduk
ten op de buitenlandse markt geconcurreerd worden.137

Het groene front leek aanvankelijk enigszins bezorgd over het terugtrek
ken van de overheid uit de landbouw na 1948. Men vreesde dat de agrari-
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sche sector weer overgeleverd zou worden aan de wisselvalligheden van 
een vrije markt. Een jaar later bleek dat de minister van Landbouw in de 
praktijk minder ver ging dan zijn collega van Economische Zaken. In de 
pers werd eind 1950 een tegenstelling tussen het beleid van beide ministers 
gesignaleerd. Mansholt maakte zich sterk voor produktie- en marktorde
ning, terwijl Van den Brink een ruimere mate van ondernemersvrijheid 
wilde bevorderen. Bij Economische Zaken was geen sprake van een prijspo
litiek ten behoeve van de producenten. Het kabinet was volgens de pers in
tern verdeeld en dus zwak. Deze tegenstelling werd opgepikt door de PvdA 
bij de algemene politieke beschouwingen. Economische Zaken zou te veel 
overlaten aan de private sector, terwijl de regering zélf niets ondernam. Het 
marktordenende landbouwbeleid moest een voorbeeld zijn voor het eco
nomisch beleid. De KVP wees erop dat Mansholt sinds 1948 juist het voor
beeld van Van den Brink gevolgd had.

De regering antwoordde dat er geen spanning bestond tussen het land
bouwbeleid en de economische politiek. Het kabinet beperkte zich tot het 
nemen van maatregelen die de activiteit van particuliere bedrijven moes
ten bevorderen en de economie als geheel in een zo gunstig mogelijke rich
ting moesten leiden. Het stabiliserend prijsbeleid in de landbouw hing sa
men met het bijzondere karakter van deze sector. Om het verantwoord ge
leide bedrijf een redelijk bestaan te garanderen, moest de Nederlandse land
bouw beschermd worden tegen de prijsfluctuaties op de wereldmarkt. In het 
belang van de boeren werd hun vrijheid ingeperkt, ondanks het feit dat 
meer vrijheid incidenteel meer winst kon opleveren.138

Bij de behandeling van de landbouwbegroting voor het jaar 1950 ging de 
minister in op de eerste belangrijke bijstelling van zijn nieuwe politiek. 
Door de devaluatie in 1949 waren de invoerprijzen gestegen met 20%. Om 
inflatie tegen te gaan, besloot Mansholt de prijsstijging van geïmporteerde 
veevoeders, broodgranen en margarinegrondstoffen niet door te berekenen. 
Hij ging de producenten rechtstreeks subsidiëren door de ingevoerde grond
stoffen te leveren tegen prijzen die in 'oude' guldens werden berekend.139 
Dit betekende een breuk met de eerder na Chateau d'Ardenne ingezette lijn 
van subsidieverlaging. De prijsstijgingen konden echter niet worden opge
vangen alléén door subsidieverhogingen voor zowel producenten als con
sumenten. De regering moest een loonstijging van 5% toestaan op 1 januari 
1950. Mansholt wilde deze stijging doorberekenen in de landbouwprijzen. 
Hij verklaarde in de Kamer dat het in de landbouw al enige jaren gebruike
lijk was dat prijzen werden aangepast aan veranderde kosten. Dit gebeurde 
op basis van berekeningen van het LEI en in overleg met de Stichting voor 
de Landbouw. Van deze procedure werd nu niet afgeweken. Het LEI nam de 
voorgenomen verlaging van de ondernemingsbelasting in zijn berekenin
gen mee.140

Het resultaat was een lichte stijging van de prijzen van melk en var
kensvlees, terwijl de prijzen van akkerbouwprodukten gelijk bleven.141 
Door de devaluatie kreeg de landbouwexport een geweldige stimulans. 
Omdat de gulden ten opzichte van de Belgische franc in waarde was ge
daald, waren de toch al laag geprijsde Nederlandse landbouwprodukten
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voor de Belgen onbegrijpelijk goedkoop geworden. Hetzelfde gold voor 
Duitsland. De export van tuinbouwprodukten naar dit land was in 1949 op 
gang gekomen. Het land werd vervolgens overstroomd met Nederlandse 
landbouwprodukten. Was eerst de Engelse vraag de motor van de Neder
landse landbouw, vanaf 1949 speelde de Duitse die rol. Er ontstonden zelfs 
transportproblemen omdat 300 tot 350 wagons per dag werden gebruikt 
alleen voor het fruitvervoer naar Duitsland. Hierdoor kwam het vervoer 
van andere voedingsmiddelen in gevaar.142

Hoe werd de nieuwe koers na een jaar door het groene front beoordeeld? 
Engelbertink kon niet om de gunstige cijfers heen: hij zwaaide Mansholt 
veel lof toe. De KVP-er was blij dat de minister zijn beleid meer had afge
stemd op dat van de minister van Economische Zaken. Hij juichte de gro
tere mate van vrijheid toe, maar accepteerde de noodzaak van prijsrege- 
lende en marktordenende maatregelen ten behoeve van de kleine bedrij
ven. Die bedrijven vormden 'de stoottroepen van onze agressieve, op ex
port gerichte landbouw’. Zij hadden juist bescherming nodig. Engelbertink 
had wel kritiek op onderdelen van het beleid. De prijsdicriminatie van tot 
boter verwerkte melk vond hij bijvoorbeeld niet juist. Biewenga oordeelde 
dat de nieuwe landbouwpolitiek 'aanvankelijk geslaagd' was. Hij bekriti
seerde de aardappelpolitiek en de prijsvaststellingen in het algemeen. Hij 
had de indruk dat de prijzen niet werden vastgesteld op basis van objectieve 
kostprijsberekeningen, maar met het oog op het verkrijgen van extra be
zuinigingen op het LEF.143

Vondeling sprak lovende woorden over de doelmatige en stabiele orde
ning van de Nederlandse landbouwsector. Hij juichte het sluiten van 
langlopende handelsovereenkomsten toe. De ordening wilde hij uitbreiden 
tot andere sectoren. Voor de landbouw wilde dit parlementslid voortgaan 
met ordenen. Hij pleitte bijvoorbeeld voor een vestigingswet en koppeling 
van veevoederdistributie aan een landbouwproduktiewet. De Ruiter klaag
de over het feit dat de consumentenbelangen weer eens zwaarder wogen 
dan die van de boeren. De prijs voor de arbeidsvrede werd volgens hem 
verhaald op de agrarische sector. Den Hartog meende dat het nieuwe beleid 
goed werkte, zeker als Mansholt krachtig ingreep wanneer de prijs van een 
bepaald produkt te laag zou worden. De VVD-er wilde dat aan de doelein
den van het landbouwbeleid zou worden toegevoegd: 'Zo veel mogelijk 
ontzien van de individuele bedrijfsvrijheid en de Overheidsbemoeiing be
perken tot het onvermijdelijke.’ Niettemin vreesde hij dat de minister de 
boeren te veel risico's liet. Hij verlangde bijvoorbeeld van de minister de 
garantie dat een tekort aan veevoer door importen zou worden aangevuld. 
Ook deze VVD-er achtte een zekere mate van ordening noodzakelijk. Van 
der Weijden waarschuwde voor een te ver doorgevoerde rationalisatie als 
gevolg van het nieuwe beleid. Dit zou tot roofbouw kunnen leiden.144

De communisten keurden het beleid duidelijk af. Borst zei in de Kamer 
dat de regering zich te veel bond aan de Verenigde Staten en hierdoor de 
graanhandel met Oost-Europa saboteerde. Het landbouwbeleid was een 
Unilever-politiek, die zich richtte tegen de belangen van de arbeiders en de 
kleine boerenstand. Emmens van de PvdA noemde de vrijere landbouwpo-
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litiek geslaagd. Hij vroeg zich wel af of na vijftien jaar van strakke over- 
heidsleiding een zeer grote vrijheid juist was. Mansholt beriep zich op de 
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf, maar daar had Emmens 
geen hoge pet van op. De SGP-er Van Dis verklaarde: 'De overheid moet 
zich beperken tot het stimuleren van het particulier initiatief en het sluiten 
van handelsverdragen.' Zelfs hij kon tevreden zijn over het door Vonde
ling nog als 'sociaal-democratisch' getypeerde nieuwe beleid. Een ruime ka
mermeerderheid oordeelde dus positief over het gevoerde beleid. Mansholt 
maakte duidelijk onderscheid tussen de beleidslijn en b eleidsm aatregelen . 
De maatregelen konden wisselend zijn, maar de beleidslijn lag vast. Slechts 
de CPN had kritiek op de beleidslijn. De minister was het oneens met de 
wijze waarop Borst zijn kritiek naar voren had gebracht. Deze communist 
had zijn beweringen misschien aan De Waarheid onleend, maar waar wa
ren ze niet.145 De PvdA had enige moeite met de beleidslijn, maar Vonde
ling en Emmens zagen daarin voldoende elementen van geleide economie.

Mansholt zei dat hij de visie van Vondeling kon onderschrijven maar 
hij gaf er wel een eigen draai aan. Op een bepaald ogenblik, bij overproduk- 
tie, konden volgens de minister bepaalde produktieregelingen niet worden 
gemist. De boer moest dan kiezen tussen de vrijheid om een slecht bestaan 
te hebben en de onvrijheid om een goed bestaan te hebben. Het streven naar 
bedrijfsvrijheid mocht volgens Mansholt nimmer de bestaanszekerheid 
ondergraven. Dit ging duidelijk minder ver dan de opvattingen van 
Vondeling.146 De overige partijen in de Kamer hadden enkel kritiek op be
paalde maatregelen. Sommige leden, zoals Groen en Van den Heuvel, wa
ren opvallend zwijgzaam over het totale beleid. En hier gold: wie zwijgt, 
stemt toe. Mansholt verklaarde vervolgens dat hij in 1950 wilde voortgaan 
op de ingeslagen weg. Het ging heel goed, maar het kon nog beter. Hij 
streefde er naar dat de landbouw tot 1952 60% van de exportstijging voor 
zijn rekening zou nemen. Deze doelstelling was geformuleerd door het 
Centraal Planbureau. Landbouwdeskundigen hadden de minister verzekerd 
dat dit mogelijk was.

Mansholt benadrukte dat de exportstijging nodig was om na afloop van 
de Marshall-hulp op eigen benen te kunnen staan: 'Het gaat er niet om of 
het plezierig is, dat het gebeurt, maar het is een noodzakelijkheid.' 
Bijzondere aandacht zou hij schenken aan een meer efficiënte produktie en 
afzet op de kleine gemengde zandbedrijven en aan de bestaanszekerheid 
voor boeren en landarbeiders. Het totale bedrag op de landbouwbegroting 
voor 1950 was kleiner dan dat van het voorgaande jaar, maar posten die 
van belang waren voor de verdere ontwikkeling van de landbouw (onder
zoek, voorlichting, onderwijs) waren aan bezuinigingen ontsnapt.147

De behandeling van de landbouwbegroting voor 1950 in de Tweede 
Kamer werd door de landbouwpers als volgt - en op juiste wijze - gekarakte
riseerd: 'Moesten wij vroeger wel eens spreken van een politieke veldslag, 
waarbij aan het eind gewacht moest worden op het optrekken van de kruit
damp alvorens men een helder beeld kon krijgen van de toestand, tegen
woordig is hoogstens sprake van enig opdwarrelend stof, dat weer spoedig 
bezinkt. Het debat heeft daarbij aan breedte gewonnen, wat het aan diepte
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verloren heeft; - een geweldig aantal detailvraagstukken wordt aangevoerd, 
waardoor de besprekingen in de Tweede Kamer het karakter gekregen heb
ben van een simultaanseance, waarbij de Minister de rol van virtuoos ver
vult, die iedere zet met een tegenzet moet pareren. Doch het blijft afruilen 
van pionnen, de grote stukken komen er niet aan te pas. Het gevolg hier
van is dat de schriftelijke behandeling van de begroting aan belangrijkheid 
wint tegenover het mondelinge en openbare gedeelte. (...) Het enige hou
vast in het begrotingsdebat was het jaar ervaring, dat sinds de vorige begro
ting is opgedaan met de nieuwe landbouwpolitiek.'148

Ook voor de Eerste Kamer - met uitzondering van de CPN-leden - was 
het beleid geslaagd. Kolff sprak van 'beleid dat tot nu toe vrijwel doeltref
fend is gebleken'. Mansholt had volgens hem wél de wind mee gehad. Het 
beleid van Mansholt werd alleen door Schalker (CPN) afgekeurd. De grote 
boeren werden er door bevoordeeld en de kleine benadeeld: 'Als de arbei
dersklasse in Nederland de macht in handen zal nemen, zal ook hier voor 
de kleine boeren de wens in vervulling gaan dat ze bezitter zullen zijn van 
een eigen bedrijfje waarop zij zich met hun gezin een welvarend leven zul
len kunnen opbouwen, zoals dat reeds verwezenlijkt is in de Sovjet Unie, 
de landen in Oost-Europa en China.' Hoogland eiste alle eer op voor zijn 
partijgenoot Mansholt. Dat 1949 een goed jaar was, was vooral te danken 
aan het beleid van de minister; hij had niet alleen de wind mee gehad. De 
KVP verklaarde bij monde van Deckers dat het landbouwbeleid doeltref
fend was geweest, maar dat de vooruitgang in de landbouw op lange ter
mijn in de eerste plaats te danken was aan het landbouwonderwijs. Deckers 
hield verder een pleidooi voor het kleine bedrijf. Hij meende dat verschil
lende produkten goedkoper geproduceerd konden worden door kleine be
drijven, omdat de kleine boer de gelegenheid had zijn vrije tijd in het be
drijf te steken, dus produktief te maken. Hij vervolgde: 'Zolang de minister 
in staat zal zijn de prijzen van het varkensvlees, de eieren en de melk lo
nend te houden (...) kan men zich alleen bepalen tot het zorgen voor vol
doende onderwijs en voorlichting, waarmede de landbouw beter gediend is 
dan met subsidies.'

Rip was vol lof over de positie van de landbouw. Volgens hem was de 
minister zelf daar voor een groot deel verantwoordelijk voor. De ARP-er 
verklaarde dat de vrees en bezorgdheid die hij vorig jaar had voor een deel 
beschaamd was geworden en hij constateerde dat aanvankelijk de nieuwe 
landbouwpolitiek geslaagd was. Wel waarschuwde hij nog voor overpro- 
duktie. Louwes sprak zijn waardering uit voor het beleid van de minister. 
Hij was verder lovend over de wijze waarop Mansholt het overleg met het 
georganiseerde bedrijfsleven voerde. Uit de mond van de voorzitter van de 
Stichting voor de Landbouw kregen deze woorden wel een bijzondere bete
kenis. De minister had in dit opzicht niet allen een traditie gevestigd, maar 
ook de positie van het ministerie van Landbouw verstevigd. In het verle
den werd Landbouw als passepartout gebruikt in het patroon van de kabi
netsformateur, voor de toekomst zou er volgens Louwes alleen over de 
landbouw geregeerd kunnen worden door een zelfstandig departement.149
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Mansholt bleef bescheiden. Hij erkende dat hij wind, zon en regen mee 
had gehad en dat het daarom eigenlijk nog te vroeg was om een oordeel te 
vellen over het beleid. De krachtproef zou bij tegenwind geleverd moeten 
worden. Over de verdere ontwikkeling in de landbouw was de minister 
gematigd optimistisch. Hij waarschuwde dat hij in verband met internatio
nale ontwikkelingen niet te ver wilde gaan in de richting van bedrijfsvrij- 
heid. De vrees bestond namelijk dat de wereldmarktprijzen sterk zouden 
dalen, zoals in de jaren dertig. Aan de andere kant wilde hij geen gebruik 
maken van middelen die te ver in de bedrijfsvoering ingrepen. Hij bleef 
produktie en afzet beïnvloeden door middel van de prijs als stimulerende 
of remmende factor. Op lange termijn moest de landbouwpolitiek volgens 
hem soepel zijn en niet in een te strak schema worden samengevat.150 Deze 
opstelling was heel wat consistenter dan die van de agrarische specialisten 
die voortdurend vroegen om garantieregelingen. Door beide Kamers was 
het beleid van Mansholt positief beoordeeld.

Het jaarverslag van de Stichting voor de Landbouw vermeldde echter dat 
het positieve resultaat over 1949 vooral te danken was aan goed weer in 
Nederland en slecht weer in andere landen: 'De invloed hiervan was zo 
groot dat men over het al of niet slagen van de nieuwe landbouwpolitiek 
geen oordeel kan geven.' Er was nog steeds geen 'zuivere landbouwpoli
tiek', maar een consumentenpolitiek gevoerd omdat de mogelijkheden 
voor de landbouw beperkt werden door de eis dat het voedselpakket betaal
baar moest blijven. De lovende woorden in de Eerste Kamer aan het adres 
van Mansholt vielen overigens niet goed bij zijn collega Van Maarseveen 
(KVP). Hieruit bleek volgens deze minister dat de boeren niet te klagen 
hadden. De regering kon wel wat franje van het LEF afknippen.151

Tegenwind steekt op in 1950

De ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in 1949 was zeer gunstig: de 
devaluatie en het handelsverdrag met de Duitsers hadden de vraag naar 
Nederlandse landbouwprodukten sterk doen toenemen. In het begin van 
1950 stak echter tegenwind op. De handel in landbouwprodukten met 
België, de Verenigde Staten en West-Duitsland kreeg te maken met protec
tionistische maatregelen.152 Steeds meer landen gingen ertoe over hun ei
gen landbouw te beschermen door invoerrechten. Dit had funeste gevolgen 
voor de Westeuropese integratie. Het vraagstuk van de invoerrechten was 
volgens Mansholt zeer urgent. Hij zou het betreuren wanneer de liberalise
ring in het kader van het Marshall-plan, zou ophouden bij het afschaffen 
van contingenteringen. De afzet van landbouwprodukten, een essentieel 
onderdeel van het nieuwe beleid, kwam anders in gevaar. Een nauwere in
ternationale samenwerking op het gebied van de handel in agrarische pro
dukten met het doel tot een meer stabiele prijsontwikkeling te komen, 
achtte Mansholt van zeer grote betekenis voor de Nederlandse landbouw. 
Hij wilde niet afwachten. Zijn ministerie was in de eerste helft van 1950 be
zig met de ontwikkeling van een integratieplan voor de landbouw van heel 
West-Europa, 'een plan waarin productie en afzet zo goed mogelijk op el-
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kaar worden afgestemd en waarbij getracht wordt, voor West-Europa een 
stabiele markt voor de landbouw te verkrijgen'.153 Zo'n integratie zou wel
licht het grote struikelblok op weg naar een economische unie met België 
en Luxemburg, de landbouwpolitiek, uit de weg kunnen ruimen.

Belgische Boerenbond blokkeert de economische unie

Met de ontwikkeling van een gemeenschappelijke landbouwpolitiek in de 
Benelux ging het in 1950 bijzonder slecht. In dat jaar vroeg de Stichting voor 
de Landbouw zich zelfs af 'of de bedrijfsgenoten in België wel altijd de goede 
wil en de prettige toon weten te vinden, die onder vriendschappelijke bu
ren past'.154 Met de export van Nederlandse landbouwprodukten naar Bel
gië ging het goed dank zij de in 1947 verleende preferentie. Vóór 1949 waren 
de Nederlandse landbouwprodukten al veel goedkoper dan de Belgische. 
Dit had voornamelijk te maken met de lage lonen en de lage pachten in 
Nederland.

De concurrentiepositie van de Belgische boeren verslechterde nadat de 
gulden in september 1949 devalueerde ten opzichte van de franc. Drees had 
de Belgische premier Eijskens op 19 september 1949 telefonisch medege
deeld dat, als België minder devalueerde dan Nederland, het Nederlandse 
voordeel ten goede zou komen aan de economische unie. Nog geen maand 
later besloot Nederland echter de consumentensubsidies, waar de Belgen 
zo'n aanstoot aan namen, te verhogen om een loonronde te voorkomen. 
Drees dacht dat hij dit de Belgen wel kon uitleggen en dat zij dan begrip 
zouden tonen, maar Mansholt vreesde dat hierdoor overeenstemming met 
België over het landbouwbeleid vrijwel uitgesloten zou zijn.155 De boeren 
in België konden hun produkten aan de straatstenen niet kwijt. Hun rege
ring, die juist alle maximumprijzen had afgeschaft en de vrije markt nage
noeg had hersteld, moest opnieuw ingrijpen: de boeren kregen garantieprij
zen en de markt werd afgeschermd door middel van contingenteringen en 
invoerheffingen. In het kader van de Benelux was dit mogelijk op basis van 
het protocol van 9 mei 1947, waaraan de Belgische boeren zich bleven vast
klampen.156 Dit had veel weg van een manoeuvre om de harmonisatie van 
de Belgische en Nederlandse landbouw te vertragen.157

De Nederlandse export had in de praktijk overigens veel minder last van 
het protocol dan de Nederlandse regering deed voorkomen. Uit tactische 
overwegingen werd dit niet aan de Belgen medegedeeld. Het protocol moest 
volgens Mansholt het breekijzer zijn om België te dwingen tot een gemeen
schappelijk systeem van beheersing van de landbouwmarkt door middel 
van een egalisatiefonds.158 In maart 1950 legden de Belgen een heffing op 
kaas uit Nederland, het belangrijkste exportprodukt! Nadat alle diploma
tieke registers waren opengetrokken, nam Nederland aarzelend retorsie- 
maatregelen: de afgifte van invoervergunningen voor Belgische textiel zou 
'merkbaar vertraagd' worden.159 Onderhandelingen met de Belgen over een 
gemeenschappelijk landbouwfonds en een gemeenschappelijke in- en 
uitvoerpolitiek liepen vervolgens op niets uit. De in juni 1950 uitgebroken
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Korea-oorlog leidde tot prijsstijgingen en wijzigingen in de Nederlandse 
subsidie-politiek.

Dit gaf een nieuwe basis aan de Benelux-onderhandelingen. Nederland 
kon niet voldoen aan de Belgische wens om de subsidies zo snel mogelijk af 
te schaffen omdat dit zou leiden tot een te grote achteruitgang van de reële 
inkomens in Nederland. Mansholt verklaarde op 12 augustus 1950: 'Wordt 
de landbouwkwestie niet opgelost, dan zal het niet komen tot een Econo
mische Unie en dan wordt het Benelux-verdrag van Nederlandse zijde niet 
getekend.’ Een maand later had de minister al geen hoop meer op een snel
le oplossing. Op 13 september 1950 stelde hij zeer duidelijk: 'Een volledige 
economische unie op het terrein van de landbouw is de eerste jaren niet 
mogelijk.'160

De Belgen wilden niet wijken. Zij beschouwden het LEF als een instituut 
om gecamoufleerde dumping mogelijk te maken en hadden scherpe kritiek 
op het kunstmatig laag houden van de Nederlandse loonkosten en pacht
prijzen. Mansholt erkende dat de pacht voor goede landbouwgrond erg laag 
lag, maar vond ook dat de Belgische pachten veel te hoog waren. Sinds 1939 
waren de pachten in België tweemaal zoveel gestegen als in Nederland, 
terwijl de loonkosten in België 40% meer gestegen waren. Daarnaast gaven 
de veevoedersubsidie en de subsidies op levensmiddelen de Nederlandse 
landbouw een kunstmatige voorsprong. Verschillende Belgische parle
mentsleden waren van mening dat de Benelux-Unie alleen mogelijk was 
indien Frankrijk erbij betrokken werd en Nederland daar zijn landbouw
produkten kon dumpen. De Tweede Kamer was echter niet bereid om het 
nationale landbouwbeleid, 'dat een vrij verfijnde en vrijwillig door het be
drijfsleven aanvaarde ordening inhoudt', prijs te geven.161

Tijdens een conferentie van landbouwministers op 20 en 21 oktober 1950 
in Luxemburg kwamen de drie partijen nader tot elkaar. De ministers be
reikten namelijk overeenstemming over aanpassing van het protocol van 9 
mei 1947.162 Stikker, minister van Buitenlandse Zaken, verwachtte dat als 
gevolg van deze overeenkomst de bestaande moeilijkheden op agrarisch 
gebied in de Benelux tot het verleden zouden gaan behoren. Een van de be
langrijkste hinderpalen voor een economische unie zou uit de weg zijn ge
ruimd. Maar Vondeling constateerde al in november 1950 dat de Belgen de 
Luxemburgse afspraken heel anders interpreteerden dan de Nederlanders. 
Het socialistische kamerlid beschouwde de Benelux nog steeds als een licht
punt, dat de toetssteen vormde voor de mogelijkheid om te komen tot een 
betere samenwerking in West-Europa. Het LEF, de stabilisatiefondsen voor 
verschillende landbouwprodukten en het LEI, waren volgens hem zo suc
cesvol dat ze de hele Benelux zouden moeten bestrijken. Volgens Van den 
Heuvel bleek uit publikaties van de Belgische Boerenbond, dat de Belgische 
boeren zich niet aan de afspraken gebonden achtten en helemaal geen eco
nomische unie meer wilden. Van der Weijden zag ook niets meer in een 
unie. Hij vreesde dat de nieuwe heffingen grotendeels in de Belgische 
schatkist zouden vloeien.163

Mansholt was er in november 1950 nog steeds van overtuigd dat de 
Luxemburgse conferentie de belangrijkste belemmeringen voor een unie
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had weggenomen. De landbouw moest in de unie voorlopig maar een spe
ciale positie innemen. Daarin waren de ministers volgens Mansholt rede
lijk geslaagd. Daarnaast zouden de drie landen de eenzijdige subsidies af
schaffen, waarbij het tempo afhankelijk was van de algemene ontwikkelin
gen op het gebied van de prijzen en de lonen.164 Dit was wel een zeer vage 
toezegging van de Nederlanders en een stap terug in vergelijking met de af
spraken van Chateau d'Ardenne waarbij sprake was van een onvoorwaar
delijke verlaging van de subsidies.

In december 1950 werd de Belgische regering inderdaad door haar boeren 
teruggefloten. In een enigszins vijandige sfeer werden nieuwe onderhande
lingen geopend. De Tijd van 29 december 1950 waarschuwde bijvooorbeeld: 
'Als de Belgen nu dit protocol weer torpederen, zouden we ons de vraag 
moeten stellen of we de Economsiche Unie ten principale niet aan de orde 
moeten stellen.' Uiteindelijk viel het resultaat mee. Er werd besloten om al
leen de voorgestelde arbitrageclausule - waarbij een stukje souvereiniteit 
werd overgedragen - te schrappen.165 Dit was een slimme ingreep. Door en
kel deze clausule te verwijderen, hoefde het nieuwe protocol niet te worden 
voorgelegd aan het Belgische parlement, waar het groene front al zijn veto 
had aangekondigd. Of dit een doorbraak betekende moest worden afge
wacht.

Mansholt broedt nog op het ei van Columbus

Eind 1950 werd op het ministerie van Landbouw al nagedacht over een 
integratieplan voor de Europese landbouw. De directe aanleiding van dit 
'plan-Mansholt' waren de voorstellen die zijn collega Stikker bij de OESO 
had ingediend om te komen tot vergaande liberalisatie van het goe
derenverkeer. Stikker vond het wenselijk dat er voor bepaalde sectoren, 
waaronder de landbouw, concrete plannen werden uitgewerkt (verticale li
beralisatie). Mansholt achtte de vorming van een Europese markt met een 
vrije uitwisseling van produkten, een vrije prijsvorming, en een zo min 
mogelijk gereglementeerde uit- of invoer naar derde landen onmogelijk, 
hoewel dat de bedoeling was van het plan-Stikker. Hij wilde eenheidsprij
zen van agrarische produkten voor het intra-Europese verkeer. Het protec
tionisme moest beperkt worden tot een toelaatbaar maximum. Dit maxi
mum moest onder Europese controle worden gesteld en geleidelijk naar 
beneden gebracht. De bevoegdheid tot het vaststellen van de prijzen, het 
controleren van het protectieniveau en het reguleren van de import uit 
derde landen wilde Mansholt overlaten aan een Europees orgaan.

Vermoedelijk speelde de vrees voor dumping van Amerikaanse land- 
bouwvoorraden mede een rol bij de ontwikkeling van het plan-Mansholt. 
Indien er geen Westeuropese samenwerking kwam, was het nationaal 
landbouwbeleid gedoemd te mislukken omdat de produkten niet zouden 
kunnen worden afgezet. De minister wilde niet terug naar de toestanden 
van de jaren dertig. Het parlement kreeg niet te horen wat het plan- 
Mansholt precies inhield. De minister wachtte op het juiste moment om 
zijn plan in Europa te lanceren. Hij wilde eerst verzekerd zijn van een
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breed draagvlak. Daarom nam hij eind 1950 contact op met de Fransen. Een 
gezamenlijk ontwikkeld plan had een grotere kans van slagen.166

Zwaar weer uit het Verre Oosten

Het uitbreken van de Koreaanse oorlog op 25 juni 1950 en de daaropvol
gende versnelde uitvoering van de defensieplannen van de NAVO leidde 
tot een stijging van de internationale grondstoffenprijzen. De dreigende 
dumping van gigantische Amerikaanse overschotten op de Europese markt 
was plotseling van de baan. Deze overschotten veranderden van de ene dag 
op de andere in strategische voorraden. Bij de boeren verdween de vrees dat 
men met de Marshall-hulp misschien het paard van Troje had binnenge
haald. Nog op 7 maart 1950 waarschuwde H.D. Louwes in de Eerste Kamer 
voor de Amerikaanse landbouwoverschotten die als een zwaard van 
Damocles boven de wereldmarkt hingen. Hij had vernomen dat de Ameri
kanen van plan waren om hun melk op de wereldmarkt te dumpen.167

Geïmporteerde veevoeders en afvalprodukten van oliën en vetten 
(schroot) waren belangrijke ingrediënten voor de Nederlandse verede- 
lingslandbouw. Daarnaast had Nederland een grote behoefte aan geïmpor
teerde granen, oliën en vetten voor de produktie van brood en margarine. 
De prijzen van deze produkten stegen sterk na het uitbreken van de oorlog 
in Korea.168 De produktiekosten van vlees, melk, brood en margarine na
men dus toe. De laatste drie artikelen werden nog steeds gesubsidieerd. Deze 
subsidies waren een belangrijk element van de geleide loonpolitiek. De mi
nisters van Landbouw en Economische Zaken waren van mening dat de 
stijgende prijzen niet helemaal door een loonsverhoging gecompenseerd 
konden worden. De prijzen van de Nederlandse exportprodukten waren 
namelijk relatief minder sterk gestegen dan de prijzen van de grondstoffen 
die Nederland moest importeren. Deze ruilvoetverslechtering moest, sa
men met hogere militaire uitgaven, door produktieverhoging of consump- 
tiebeperking worden opgevangen.

Nationale prijsbeheersing en terugval naar bilateralisme - in de jaren der
tig toegepast - paste niet langer in het kader van de Westeuropese integratie. 
De ministers wilden alleen maatregelen nemen die een kunstmatige 
schaarste zouden tegengaan. Voor landbouwprodukten zou de in- en uit- 
voerkraan gehanteerd worden, waarbij exportbeperkingen niet werden uit
gesloten. Voor margarine werd een prijsstop ingesteld. Mansholt wees een 
algehele prijsstop uitdrukkelijk af. Die stop zou alleen werken indien hij 
gekoppeld was aan een distributiestelsel en een verplicht inleveringssys- 
teem. Mansholt wilde de klok niet vijf jaren terugzetten. De prijzen van 
melk, brood en margarine werden absoluut beheerst door middel van 
maximumprijzen en subsidies; voor vlees, kaas en eieren werd het aanbod 
of de afzet gereguleerd met de import- en exportkraan.169 De minister was 
met dit instrumentarium in staat om een kunstmatige schaarste tegen te 
gaan. Bij een onevenwichtige prijsontwikkeling zou worden bekeken of 
aanvullende maatregelen nodig waren.
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Na Korea voelde het groene front de bui al hangen. De spanning tussen 
lonen en prijzen was toegenomen. Vlees en zuivelprodukten waren duur. 
Een deel van het Nederlandse volk keerde zich tegen de boeren die mede 
verantwoordelijk werden gehouden voor de hoge prijzen. 'In het land
bouwbedrijf zien wij bepaalde categoriëen, waarvan het inkomen thans zeer 
hoog is, terwijl door de gevolgde landbouwpolitiek de noodzakelijke prik
kel tot efficiënte en goedkope produkten vrijwel zoek is en een kostprijsver
laging uitblijft. Wij vragen ons af, of dit een efficiënte, economisch en soci
aal werkelijk verantwoorde landbouwpolitiek is', aldus het A lg e m e e n  
H andelsblad  van 23 augustus 1950. Twee maanden later schreef De Finan
ciële Koerier: 'Zowel de arbeiders als de boeren buiten hun politieke 
machtspositie uit (om lonen en prijzen hoog te houden). Het zal van deze 
beide groepen afhangen of ons land de weg der inflatie wordt opgedreven of 
dat men bereid zal zijn om zijn toekomstige vrijheid te kopen met een tij
delijk vrijgeven van wat men in bepaalde kringen een "sociaal verant
woord levenspeil" pleegt te noemen, een levenspeil dat thans niet meer 
economisch verantwoord is.'170

De economische vooruitzichten verslechterden in oktober 1950. Aan het 
eind van deze maand kon West-Duitsland de import niet meer betalen.171 
De boeren vreesden dat de overheid opnieuw de kant van de consument 
zou kiezen en de prijzen voor agrarische produkten kunstmatig laag zou 
houden.

Engelbertink meende dat wanneer consumentenbelangen gevaar liepen 
de minister van Landbouw terugkeerde als minister van Voedselvoor
ziening. De nieuwe koers kreeg dan weer kenmerken van een regerings- 
landbouw met een dictatoriale minister die de macht had om via de ver
ordeningen van zijn bedrijfschappen import en export, prijs en produktie 
en alles wat daarmee samenhing te regelen. Het weifelen tussen vrijheid en 
overheidsleiding wekte volgens Engelbertink de indruk dat Mansholt 
onvoldoende vertrouwen had in de nieuwe koers. De KVP-er zei dat hij 
liever te maken had met een consistente regeringslandbouw dan met de 
voordurende beleidswisselingen waarmee hij nu geconfronteerd werd, 
maar hij wist ook 'dat dit economisch niet kan'. Een alternatief reikte hij 
niet aan. Den Hartog stelde zich volledig achter Mansholt. Hij citeerde uit 
een rede van de minister, waarin deze verklaard had dat de boerenstand als 
trekpaard van de Nederlandse economie, na de recente gebeurtenissen op 
loon en prijsbeleid, geen pakezel moest worden. 'Indien de minister de 
wacht zal betrekken, zal ik hem con amore bijstand verlenen', aldus het 
VVD-kamerlid. De Ruiter hamerde er nog eens op dat de lonen los van de 
landbouw moesten worden vastgesteld, op een zodanig niveau dat de 
loontrekkende consument de landbouwprodukten zonder toeslag kon beta
len. De hele geleide loonpolitiek moest volgens hem op de helling.172

Voor Biewenga was de nieuwe politiek nog steeds geslaagd. Zij mocht op 
dezelfde wijze worden voortgezet. Hij waarschuwde dat het agrarische 
volksdeel niet moest worden uitgespeeld tegen andere bevolkingsgroepen. 
Borst koos meer de zijde van de consumenten. Hij pleitte voor herinvoe
ring van subsidies en een algehele prijsstop. Voor Vondeling was de orde-
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ning van de Nederlandse landbouw met behulp van het LEF uniek en ver
diende zij internationale navolging. Het beleid van de minister was juist en 
moest worden voortgezet. Mansholt antwoordde Engelbertink dat hij zowel 
minister van Landbouw als van Voedselvoorziening was. Men kon nooit 
van te voren zeggen 'dit gaan we zo en zo regelen'. En vervolgens 'dat een 
nieuwe koers alleen maar tot een goed doel kan leiden, indien men voor
zichtig en weloverwogen zijn beleid voert.' Daarnaast verdedigde hij enkele 
praktische maatregelen als bijstellingen van de nieuwe koers.

Ten eerste de exportheffingen op agrarische produkten. Die waren nood
zakelijk om de prijs op de binnenlandse markt redelijk te houden en on
evenredige winsten af te romen. Zij moesten de veevoedersubsidies teniet 
doen, die de concurrentie vervalsten. De Belgen hadden zich hierover 
beklaagd. Ten tweede de herinvoering van de centrale inname van gerst. 
Deze maatregel was genomen om de inkrimping van het tarwe-areaal tegen 
te gaan. Veel boeren waren overgeschakeld op gerst na de vrijlating van de 
graanhandel, omdat dit produkt als veevoer een zeer hoge prijs haalde en 
tarwe nog tegen een vaste prijs aan de overheid moest worden geleverd. 
Enige kamerleden (De Ruiter, Groen en Emmens) hadden geklaagd over 
een noodtoestand in de tuinbouw. Mansholt erkende dit, maar hield reke
ning met het feit dat het de afgelopen jaren niet slecht was gegaan met deze 
sector. Hij wilde slechts steun geven onder bepaalde voorwaarden, omdat 
hij wilde voorkomen dat de produktie zich in de verkeerde richting ont
wikkelde. Hij wachtte af tot het georganiseerde bedrijfsleven hierover con
tact met hem zou opnemen.173

D e teugels van de pakdragend e ezel aanhalen

In de toelichting bij de landbouwbegroting voor het jaar 1951 deelde 
Mansholt mee dat het beleid van 1949 en 1950 zou worden voortgezet. Hij 
zag ook vele nieuwe mogelijkheden. Zo wierp hij het volgende balletje op: 
geen garantie-prijs met een vast winstpercentage voor bepaalde artikelen, 
maar een prijsbeleid waarbij 'het complex van prijzen voor de producten 
die tot de normale bedrijfsuitvoering van de verschillende categorieën der 
bedrijven behoren, tezamen aan deze bedrijven een redelijk bestaan dient 
op te leveren'. Het LEI moest hier maar eens op studeren. Er kon bijvoor
beeld een stimulans in de prijs worden ingebouwd. Dit zou leiden tot de 
meest efficiënte benutting van de bedrijfsmogelijkheden. Het front rea
geerde verontrust. Het vreesde dat zijn landbouwminister het onderspit 
had moeten delven tegenover zijn bezuinigende collega’s. Wilde het kabi
net het LEI voor zijn karretje spannen door het Instituut lagere prijzen uit 
te laten rekenen? Verschillende kamerleden dachten dat de regering van 
plan was om voor sommige produkten alleen de produktiekosten te ver
goeden. Dit kwam er volgens deze leden op neer dat de boeren tot staatsboe- 
ren werden gemaakt. Zij zouden in feite worden gedwongen om bepaalde 
produkten voort te brengen. Andere kamerleden achtten het absurd dat bij 
de prijsstelling zou worden uitgegaan van de bedrijfsmogelijkheden en niet 
van de feitelijke toestand. Men vroeg zich af of het prijsbeleid van de rege-
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ring wel in voldoende mate rekening hield met de wensen van de minister 
van Landbouw. En wat ging er nu gebeuren met de 5% loonsverhoging en 
andere stijgingen van de produktiekosten die het gevolg waren van de 
Koreacrisis?174 Het groene front verlangde doorberekening van deze kosten 
in de prijzen van de basisprodukten, maar ze werden van het door Mans
holt opgeworpen balletje niet wijzer.

De minister verduidelijkte zijn standpunt in de memorie van antwoord. 
Hij had bedoeld dat er geen gedetailleerd systeem van garantieprijzen hoef
de te bestaan om ervoor te zorgen dat een goed geleid bedrijf dat een of 
meerdere basisprodukten voortbracht voldoende financiële basis had. Het 
was volgens hem voldoende dat de overheid de mogelijkheid creëerde dat 
bedrijven in hun totaliteit lonend geëxploiteerd konden worden. Het LEI 
zou de bijbehorende prijzen kunnen berekenen. Daarnaast bleef het moge
lijk dat de basisprijzen boven of beneden de calculaties van het instituut 
werden vastgesteld, omdat het algemeen belang eiste dat de produktie nu 
eens door aantrekkelijke prijzen werd gestimuleerd, dan weer door lage 
prijzen afgeremd. De boer zou zijn teeltplan simpel hieraan kunnen aan
passen. Mansholt meende overigens niet dat er sprake was van een wijzi
ging in het prijsbeleid.

De Ruiter keurde de suggestie van de minister scherp af. Een lonend 
complex van produkten was volgens hem heel wat anders dan 'een lonende 
prijs (een volledige vergoeding voor de kosten aangevuld met een winst
percentage) voor elk produkt afzonderlijk. Door het afstemmen van de prij
zen op de bedrijfsmogelijkheden zou de greep van de overheid op de be
drijf suitvoering te sterk worden. Vondeling deelde het standpunt van de 
minister, niet voor elk produkt afzonderlijk in elke streek - dit was een toe
voeging van Vondeling - moest een lonende prijs worden verzekerd. Er 
moest bijvoorbeeld naar de prijzen van eieren en varkensvlees gekeken 
worden om te kunnen beoordelen of de melkprijs voor kleine zandboeren 
lonend was.175 Het groene front vroeg zich af of deze 'complex-leer' van 
Mansholt misschien de theoretische basis vormde van de melkprijsverla
ging waartegen de boeren in december 1950 en januari 1951 zo hevig ageer
den. De minister verzekerde de Kamer dat dit niet het geval was.

Den Hartog waarschuwde de minister niet te veel van zijn koers af te 
wijken. De overheid wilde via manipulatie van prijzen de producenten wel 
in een bepaalde richting dwingen, maar sommigen konden niet overscha
kelen zonder over de kop te gaan. Daarnaast zou Nederland volgens Den 
Hartog aan voorraden ten onder gaan als alle bedrijven kippen en varkens 
hielden, tenzij de export een omvang zou krijgen die niemand verwachtte. 
De inleveringsregeling voor gerst en de melkprijsverlaging waren beleids- 
afwijkingen die hij afkeurde. Van den Heuvel stemde in met de zienswijze 
van Mansholt, maar hij had er bezwaar tegen dat de prijzen voor de boeren 
aan een maximum gebonden werden. Door de maximumprijs voor gerst en 
het weigeren van door de overheid gesubsidieerde oogsthulp voor een boer 
die te veel aardappelen of bieten verbouwde, greep de overheid indirect in 
de bedrijfsvoeringen in. Dit wees Van den Heuvel af. Droesen was blij dat 
de minister was teruggekomen van zijn plan om de winstvergoeding uit de
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prijsberekening te schrappen. De KVP ging akkoord met het algemene be
leid zoals Mansholt dat uiteengezet had. Droesen adviseerde de minister 
om niet te beginnen met kostprijsberekeningen op basis van bedrijfsmoge
lijkheden. De resultaten van het beleid waren volgens hem niet ongunstig, 
maar de zegeningen waren wel ongelijk verdeeld over het land. Op de arme 
zandgronden werd weinig verdiend. Zijn partijgenoot Van der Weijden 
had veel begrip voor de minister, die voortdurend de 'middenweg' pro
beerde te bewandelen. Geen enkel landbouwprobleem kon immers afzon
derlijk worden opgelost. De melkprijsverlaging bleef voor hem echter on
aanvaardbaar. De ARP-er Biewenga sloot zich aan bij zijn partijgenoot Van 
den Heuvel. Omdat de regering vanaf 1948 de lonen wilde vasthouden, 
konden de prijzen wel dalen maar niet stijgen, betoogde hij. Steeds was 
men in de landbouw geconfronteerd met het afremmen van prijsstijgingen. 
Hij meende daarom 'dat de in 1948 aangekondigde vrijere landbouwpoli
tiek niet wel mogelijk zal zijn zolang wij zo'n beheerste loonpolitiek in 
Nederland kennen'.

Mansholt verdedigde zich tegen de beschuldiging van de ARP. Voor be
paalde produkten garandeerde de overheid een zekere prijs. Daaraan hield 
zij zich. Men diende ook te begrijpen dat de prijsstelling verantwoord moest 
zijn met het oog op de situatie van het land. Met andere woorden: het al
gemeen belang ging boven het boerenbelang. De minister hield vast aan 
zijn opvatting dat bij de prijsvaststelling gelet moest worden op de op
brengst van een complex van produkten. Enkele kamerleden hadden 
Mansholt verweten dat hij de vrijheid in de graanhandel had terugge
draaid. Hij antwoordde dat hij had ingegrepen omdat er ongemotiveerde 
winsten werden gemaakt en het tarwe-areaal onverantwoord werd inge
krompen. Hij voegde hieraan toe: 'Ik zou er op willen wijzen, dat er in het 
afgelopen jaar toch wel iets is gebeurd op internationaal en nationaal ter
rein.'176 Als gevolg van de Koreaanse oorlog en de stijgende wereldmarkt
prijzen liep het overheidstekort op. De regering moest bezuinigen. De lasten 
moesten daarbij eerlijk verdeeld worden en de boeren moesten begrijpen 
dat zij niet buiten schot konden blijven.

Toen Mansholt na de Koreacrisis de teugels wat steviger moest aanha
len177, was het groene front op zijn hoede. Hetzelfde gold voor de Eerste 
Kamer. Daar vonden verschillende leden het niet verantwoord dat de land
bouw aan een streng beleid van gebondenheid en prijsbeheersing onder
worpen werd 'als bij industrie en distributie (bedoeld is hier de handelssec
tor) liberalisatie nog het wachtwoord was'. De agrariërs werden weer in een 
ongunstige positie geplaatst ten voordele van de consument. Mansholt ver
zekerde de Kamer dat de prijs die de landbouw nu betaalde haar zou behoe
den voor een desastreuse prijsval op de wereldmarkt. Hij beloofde de boe
ren dat ze op hem konden rekenen, wanneer het slechter zou gaan. 
Daarnaast had het parlement er mee ingestemd dat voorkomen moest wor
den dat agrarische produkten te duur werden.178 Aan het eind van het debat 
verwoordde Rip de gevoelens van zijn collega's. Hij zei: 'Ik krijg medelij
den met de Minister, als ik eraan denk dat hem de belangen van de land
bouw ter harte gaan en dat hij daarbij ook wordt benaderd vanuit verschil-
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lende andere richtingen. Ik hoop dat de Minister niet bezwijkt voor de be- 
zuinigingsdruk van de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Econo
mische Zaken en de Minister van Financiën.’179

Paraat concludeerde na het debat dat onze parlementaire geschiedenis 
niet met een bijzonder boeiend stuk verrijkt was. Daaraan werd toegevoegd: 
'Het is met de agrarische politiek in ons land ietwat merkwaardig gesteld. 
Sinds de bevrijding wordt zij nu onafgebroken gevoerd door de socialist 
Mansholt, die kans heeft gezien om al die tijd rustig zijn eigen weg te gaan, 
zonder veel reclame te maken, maar met een kennis van zaken en een 
nuchterheid, die bijzonder imponeren. Wanneer men de deskundigen van 
andere partijen eens in het hart zou kunnen kijken, dan zou men waar
schijnlijk aan de weet komen, dat zij over het gevoerde beleid best te spre
ken zijn. Die erkenning gaat hun in het openbaar evenwel niet gemakkelijk 
af, maar zij kunnen er toch niet onderuit om toe te geven dat er over de re
sultaten van Mansholts bewind niet te treuren valt.'

1950 bleek uiteindelijk toch geen slecht jaar voor de landbouw. De waarde 
van de export nam toe. Het aandeel van de landbouwexport in het totaal 
daalde echter van 35% naar 30,2%. De regering had de export bewust afge
remd omwille van de loon- en prijspolitiek en de binnenlandse voedsel
voorziening. De boeren toonden begrip voor de moeilijkheden van de rege
ring op economisch en sociaal gebied. De waardering voor Mansholt nam 
voordurend toe.180

De nieuwe richting die de minister in 1948 was ingeslagen, was bemoei
lijkt door internationale conjunctuurschommelingen. Op flexibele wijze 
was hierop gereageerd. Het groene front oordeelde welwillend over de ma
nier waarop Mansholt de Nederlandse landbouwwereld regeerde. In het be
leid van Mansholt en de discussies daarover in het parlement, speelde het 
LEF een hoofdrol. Vandaar dat in de volgende paragraaf daarop dieper 
wordt ingegaan.

Het psychologisch effect van het LEF

De minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening was eigenlijk 
verantwoordelijk voor twee begrotingen: de eerste was die voor zijn eigen 
ministerie, de tweede was de begroting van het Landbouw-Egalisatiefonds 
(LEF). Van de Rijksbegroting voor 1950 werd 3% gevormd door de uitgaven 
van het ministerie van Landbouw en 4,4% door het tekort op het LEF. Voor
1949 waren deze cijfers respectievelijk 3,5% en 6,3%. In 1948 bedroeg het 
LEF-tekort maar liefst een achtste deel van de totale Rijksbegroting.181 Het in 
1933 in het leven geroepen Landbouw-Crisisfonds voor producenten 
functioneerde na 1945 als een indirect steunfonds voor consumenten. Uit 
het LEF werden de subsidies voor brood, melk en vlees betaald alsmede de 
kosten van geïmporteerde granen, suiker, koffie, vlees, oliën en vetten. 
Daarnaast werden onder andere de steun op basis van de motie-Groen, de 
maatregelen in verband met de aardappelcrisis van 1949 en de kosten van
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de consumptiemelkvoorziening in tekortgebieden uit het LEF betaald. In
1950 kreeg het Zuivelfonds een aparte plaats binnen het LEF.

De cijfers op de LEF-begroting boden weinig houvast. Onder invloed van 
wijzigingen in het subsidiebeleid en sterke fluctuaties van de wereldmarkt
prijzen veranderden zij voortdurend. De gewijzigde begroting die vaak aan 
het eind van het begrotingsjaar gepresenteerd werd, had eerder het karakter 
van een afrekening. In het begin van het begrotingsjaar kreeg Mansholt in 
feite carte blanche om met het LEF te doen wat in het kader van het alge
mene loon- en prijsbeleid en de doelstellingen van het nieuwe landbouw
beleid nodig was. Parlementaire controle vond pas achteraf plaats. Over de 
LEF-begroting voor 1950 bijvoorbeeld sprak de Tweede Kamer pas op 12 sep
tember 1950 en de Eerste Kamer op 6 december van dat jaar. Vondeling ver
klaarde eens uitdrukkelijk dat hij het niet erg vond dat Mansholt door het 
LEF een grote mate van vrijheid van handelen bezat.182 Andere agrarische 
kamerleden klaagden wel over de late indiening van begrotingswijzigingen, 
maar verbonden daaraan geen consequenties. Zij begrepen dat hun minister 
een instrument nodig had dat hem in staat stelde snel en doortastend in te 
grijpen.

In het parlement was in 1948 bij de naamswijziging van Landbouw-Cri- 
sisfonds in Landbouw-Egalisatiefonds door het groene front nog geprotes
teerd tegen het misleidende karakter van de naam van het fonds, omdat bij 
de meerderheid van het Nederlandse volk de indruk zou blijven bestaan 
dat het fonds diende om de boeren te steunen.183 Volgens sommige kamer
leden probeerde de regering zelfs opzettelijk de indruk te wekken dat de 
landbouw volop steun ontving ten koste van andere bevolkingsgroepen. De 
landbouwwereld vreesde dat dit 'psychologisch effect' tot de roep om een 
lastenverzwaring voor de agrarische sector zou leiden.

Lieftinck maakt tabak duurder om boeren te steunen

Het ‘psychologisch effect' werd een belangrijk punt van discussie bij de be
handeling van het wetsontwerp ter verhoging van de opbrengst van enkele 
belastingen. De minister van Financiën stelde in dit ontwerp een aparte fi
nanciering voor van de compensatiemaatregelen die door de motie-Groen 
genomen waren.184 Hij betoogde dat het laag houden van consumenten
prijzen een tijdelijke politiek was. Daarom werden de LEF-tekorten buiten 
de eigenlijke Rijksbegroting gehouden. Daarnaast had verhoging van het 
tekort - als gevolg van de uitbetaling van de compensaties - een inflatoir ef
fect dat slechts door belastingverhoging kon worden tegengegaan. De 
Stichting voor de Landbouw vond de koppeling van de compensaties aan 
belastingverhogingen 'onnodig, misleidend en onjuist'. Met name in de 
Eerste Kamer leidde de handelwijze van Lieftinck tot principiële discussies. 
F.G.C.J.M. Teulings (KVP) had de indruk dat de minister aan de Staten 
Generaal de wissel van de motie-Groen presenteerde. Bierema voelde zich 
voor het blok gezet: hij stemde toe omdat snelheid geboden was. Hij bena
drukte echter dat er geen sprake was van steun, maar van het herstel van 
een fout bij de vaststelling van de prijzen.
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Oud-minister van Financiën, De Wilde (ARP) meende dat Lieftinck 
'psychologisch onjuist' had gehandeld: 'Nu er wat wordt gegeven aan de 
landbouwer op de lichte gronden, zegt de regering er aanstonds bij, dat dit 
duurdere tabak veroorzaakt en dat de motorrijtuigen zwaarder moeten 
worden belast.’ Het wetsontwerp zou met de stemmen van de CPN tegen, 
aanvaard worden. Toch had de minister het groene front en met name de 
KVP pijn gedaan door hen een belastingverhoging in de maag te splitsen. 
Het wantrouwen van de boeren nam nog toe, toen bleek dat de daling van 
de melkprijs voor 1949 'toevallig' ongeveer hetzelfde bedrag opleverde als 
datgene wat men in dat jaar nodig had om de compensaties-Groen te beta
len.185 Het groene front had een les geleerd: geen rechtstreekse toeslagen 
meer van de overheid omdat daar het odium van steun aan kleefde. 
Minimumprijzenregelingen waarbij de lasten op de consument konden 
worden afgewenteld, voldeden beter.

Consumentenfonds of landbouwfonds?

Op 5 april 1949 kwam 
Mansholt met een in
grijpend gewijzigde LEF- 
begroting. Vooral als ge
volg van vermindering 
van de subsidies en 
verlaging van de in
koopprijzen voor graan, 
daalde het begrote tekort 
van ƒ365 naar ƒ227 mil
joen. Hij probeerde me
teen het imago van het 
fonds op te vijzelen.
Het karakter zou 'in de 
naaste toekomst' gewij
zigd worden in een sta- 
bilisatiefonds voor de 
prijzen van Nederlandse 
landbouwprodukten.
Het zou het centrale in
strument moeten wor
den van de nieuwe land
bouwpolitiek, gericht op 
een doelmatiger produk
tie. Na 1948 leefden de 
boeren namelijk voort
durend met de vrees 
dat de wereldmarktprij
zen zouden kelderen zoals in de jaren dertig. Een stabilisatiefonds kon der
gelijke prijsdalingen opvangen. De KVP was het volledig met de minister

Kelner Mansholt: 'Uw glaasje melk, meneer!' 
Consument: 'Zet maar neer. Dat boertje van 
buiten betaalt wel voor me!'

758

ka
ri

ka
tu

ur
 

B
oo

st
, 

O
ffi

ci
ee

l 
or

ga
an

 
va

n 
de 

K
on

in
kl

ijk
e 

N
ed

er
la

nd
se

 
Zu

iv
el

bo
nd

 
(F

N
Z

) 
43 

(1
95

1)
 

nr
.4



Het psychologisch effect van het LEF

eens, maar Vondeling (PvdA) pleitte voor de instandhouding van een 
subsidiestelsel om het verbruik te reguleren.186 Als zich in de toekomst pro
blemen op het gebied van de voedselvoorziening zouden voordoen, moest 
dit volgens Mansholt maar betaald worden uit de algemene rijksmidde
len.187 De minister en de landbouwspecialisten waren het er over eens dat 
de consumentensubsidies niet in het landbouwfonds thuis hoorden.
Het groene front probeerde vervolgens op diverse manieren meer greep te 
krijgen op het steunfonds. Het verzocht de regering de prijsrisico's van 
verschillende door het bedrijfsleven ingestelde garantiefondsen bij het LEF 
onder te brengen. Daarnaast wilden de boeren de exportheffingen, waardoor 
de goedkope Nederlandse landbouwprodukten op 'exportniveau' gebracht 
werden, in eigen zak houden. Bovendien werd geëist dat de Stichting voor 
de Landbouw medezeggenschap kreeg over het LEF. Mansholt verklaarde 
dat hij weliswaar voorstander was van diepgaand overleg, maar dat het 
onmogelijk was om de landbouworganisaties medezeggenschap te geven 
omdat die geen verantwoording aan het parlement verschuldigd waren.

Engelbertink antwoordde hierop dat de minister toch ook niet voortdu
rend over elk onderdeel van het beleid ter verantwoording kon worden ge
roepen. De minister diende de prijzen in rechtstreeks overleg met de land
bouworganisaties vast te stellen. Mansholt - in een goede stemming omdat 
de lege kamerbankjes hem deden denken aan een 'groenende weide' - ver
duidelijkte dat het parlement in een onmogelijke positie zou worden ge
plaatst, indien de Stichting voor de Landbouw medebeslissingsrecht kreeg 
over het besteden van overheidsgelden. De verwerkende industrie en de 
consumenten zouden dan ook bij de beslissingen betrokken moeten wor
den. De minister concludeerde dat er maar gewacht moest worden op de 
nieuwe publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.188

Het groene front streed voortdurend tegen het 'Volksempfinden' dat het 
LEF een steunfonds voor de boeren was. Een karakterverandering moest 
van het fonds opnieuw een exclusief agrarische aangelegenheid maken. 
Mansholt wilde echter niet met steun uit het fonds bedrijven met blijvende 
afzetproblemen in stand houden.189 In 1950 leek de tijd eindelijk rijp om het 
fonds te maken tot 'het middel dat de voorwaarden zal scheppen voor een 
lonende landbouwproduktie'. De opstelling van de LEF-begroting voor 1950 
had nogal wat voeten in de aarde. Drees drong al in april 1949 aan op 
verlaging van de producentenprijzen voor melk, boter en varkensvlees. De 
consumentensubsidies konden dan sterk worden verlaagd. Mansholt maak
te bezwaar tegen het principe dat de producentenprijzen de verlaging van 
consumentensubsidies moesten volgen. Dit wekte de indruk dat de land
bouw de sluitpost was van het loon- en prijsbeleid. Bij de berekeningen van 
het LEI plaatste Drees vele vraagtekens. Mansholt erkende dat de land
bouworganisaties soms onredelijke garanties eisten. Het probleem was vol
gens Mansholt, dat de Tweede Kamer als geheel geen belangstelling had 
voor landbouwzaken. Het groene front kon daardoor ongecontroleerd zijn 
gang gaan.190
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Het LEF-mysterie

In november 1949 deelde Mansholt de Tweede Kamer mee dat hij in de toe
komst een onderscheid zou aanbrengen tussen het consumenten- en het 
producentengedeelte in de LEF-begroting. Eind 1947 had de Algemene 
Rekenkamer al hierom gevraagd, omdat zij vond dat de subsidie-uitgaven 
een zuiver verlies voor de schatkist vormden dat niet kon worden gecom
penseerd met opbrengstverhogingen van landbouwprodukten. Subsidies op 
het levensmiddelenpakket hoorden volgens de Rekenkamer niet thuis in 
het LEF. Zij wees erop dat de kolensubsidies wél ten laste van de gewone be
groting kwamen. Mansholt en Lieftinck legden het advies van de Reken
kamer naast zich neer met het argument dat splitsing administratief onmo
gelijk was.191

Rekenkamer en parlement klaagden vaak over de beperkte waarde van 
de LEF-begrotingen. Uit de begroting kon men niet opmaken wie welke sub
sidies ontving en wie voor de kosten opdraaide. Een splitsing zou meer 
duidelijkheid scheppen, maar ook dan bleef het controle achteraf.

Ook Lieftinck probeerde meer controle te krijgen op het fonds. Op 2 sep
tember 1949 deed hij z'n beklag in de REA. Mansholt wees erop dat de LEF- 
begroting altijd eerst de ministerraad passeerde voordat zij werd ingediend. 
Als de begroting eenmaal was vastgesteld, kon en moest de minister van 
Landbouw snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Deze 
bevoegdheid ontleende hij aan de Landbouw-Crisiswet. Na enige discussie 
kwam de REA tot de conclusie 'dat de medeverantwoordelijkheid van de 
minister van Financiën inzake het financiële beleid ook voor het LEF wordt 
erkend'. De implicaties hiervan zouden Mansholt en Lieftinck in nader 
overleg moeten vaststellen. Vervolgens besloot de REA in december 1949 
dat stijgende wereldmarktprijzen niet automatisch mochten leiden tot sub
sidieverhoging. Over elk afzonderlijk geval moesten de ministers van 
Financiën en Landbouw in het vervolg overleg voeren. Indien zij niet tot 
overeenstemming kwamen of indien het om zeer grote bedragen ging, 
moest de zaak worden voorgelegd aan de REA.192 De minister van Finan
ciën wilde tevens kwartaaloverzichten van de uitgaven van het LEF en een 
voorafgaand toezicht over de besteding van de LEF-gelden. Mansholt hield 
dit tegen.193

Eind 1950 kwam een compromis uit de bus. Gedetailleerde ramingen 
zouden per kwartaal worden bijgesteld, het fonds kreeg een directeur die ge
regeld contact met Financiën zou onderhouden en het departement van 
Landbouw zou Financiën ruimer voorzien van documenten ter beoorde
ling van het te voeren beleid. Begin 1951 bereikten Financiën en Landbouw 
overeenstemming over een stelsel van kredietopneming vóór het aangaan 
van de betalingsverplichting. Daarnaast pleitte de Kamer nog voor een 
onafhankelijke controle op de bedrijfschappen, die een belangrijke rol had
den bij de uitvoering van het LEF-beleid. De minister wilde echter geen 'de
mocratische veiligheidsklep’ aanbrengen. Hij meende dat de bedrijfschap
pen autonome lichamen waren en dat voor het geldelijk beheer ervan niet 
dezelfde waarborgen hoefden te bestaan als voor het beheer van overheids-
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gelden. Hoe de Kamer dit in de toekomst wilde regelen, moest zij zelf maar 
uitmaken bij de behandeling van het wetsontwerp publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie.194

Een sprekend voorbeeld illustreert de problemen van de Tweede Kamer 
met de steeds wisselende LEF-cijfers. Chr. van den Heuvel verbaasde zich in 
november 1949 over de ƒ700.000 die Mansholt had besteed aan het tbc-vrij 
maken van Drente en Voorne-Putten. Dit bedrag kwam zomaar uit de lucht 
vallen. Hoe kon de minister dit verantwoorden en wat was nu de rol van 
de Staten-Generaal bij de votering van deze gelden? Mansholt antwoordde 
dat hij een krediet uit het LEF had verleend om deze gebieden snel tbc-vrij 
te maken in verband met de mogelijkheid van een grote melkorder van het 
Amerikaanse bezettingsleger in West-Duitsland. Het bedrag zou worden 
gevraagd in een suppletoire begroting. Van den Heuvel repliceerde dat de 
mogelijkheden van het parlement om door begrotingswijzigingen invloed 
uit te oefenen op het beleid op deze wijze wel zéér beperkt werden. 
Mansholt gaf toe dat dit juist was: 'Over het algemeen genomen is dat met 
vraagstukken die het LEF betreffen meermalen het geval. Er moeten soms 
maatregelen worden getroffen, die uit een oogpunt van algemeen belang 
moeten worden genomen. Maar het parlement kan achteraf controleren.' In 
de race om de eerste Amerikaanse melkorder werd Nederland overigens 
verslagen door Denemarken, maar de tweede order kon in april 1950 in de 
wacht worden gesleept. Voor de eerste helft van 1951 mocht de DOMO 
melkfrabriek zelfs 90.000 liter melk per dag leveren.195

De consumentensubsidies na de devaluatie

In september 1949 verwachtte de regering dat het LEF-tekort zou verminde
ren en in 1950 gedekt zou worden door een overschot op de rest van de 
rijksbegroting. De devaluatie in dezelfde maand maakte dat tot een illusie: 
de prijzen van geïmporteerde grondstoffen stegen en het LEF-tekort nam 
toe.196 De karakterverandering van het LEF moest worden uitgesteld. De 
consumentensubsidies ten laste van het fonds namen weer toe. Mansholt 
probeerde diverse malen om de consumentensubsidies te verlagen. Op 18 
april presenteerde hij in de REA zelfs een LEF-begroting waarin alle subsi
dies waren weggestreept. Alleen Lieftinck stond hier vierkant achter. Uit 
angst voor loonstijgingen werden zijn voorstellen steeds afgewezen.197

De gevolgen van de devaluatie voor het LEF kon Mansholt eind 1949 nog 
niet overzien. Biewenga meende dat het toenemende LEF-tekort ertoe zou 
leiden dat de kostprijzen van landbouwprodukten veel te laag berekend 
werden. Hij verdacht de regering ervan om op deze manier enkele miljoe
nen op het LEF te bezuinigen. Vondeling adviseerde de minister het fonds 
volledig aan te wenden om de grondstoffenprijzen te beheersen. Borst vond 
het onjuist dat de boeren via exportheffingen aan het LEF bijdroegen. 
Daarnaast vond hij het moreel niet in orde dat de vermogende Nederlander 
ook profiteerde van dit fonds.

Op 3 juni 1950 was Mansholt in staat om in een herziene LEF-begroting 
aan te geven wat het effect van de devaluatie was. Het besluit van de rege-
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ring om het bestaande prijspeil voor de eerste levensbehoeften zoveel mo
gelijk te handhaven, leidde tot voortgezette en soms zelfs verhoogde subsi
diëring van het levensmiddelenpakket.198 Daarom bevatte de nieuwe be
groting opnieuw een belangrijke post subsidies aan consumenten. Deze om
standigheid leverde volgens Mansholt grote moeilijkheden op voor het 
voeren van een juist prijsbeleid in de agrarische sector. De twee verschil
lende doeleinden - het subsidiëren van het levensmiddelenpakket en het 
voeren van een goede landbouwpolitiek - waren begrotingtechnisch moei
lijk te scheiden. Toch had de minister op aandringen van het kamerlid 
Biewenga een poging gedaan om een uitgavenscheiding te maken. Onder de 
categorie 'landbouwpolitiek' vielen 'alle baten en lasten, nodig om de wer
kers in het sociaal en economisch verantwoorde en goedgeleide landbouw
bedrijf een redelijk bestaan te verschaffen'. Uit berekeningen voor het be
grotingsjaar 1950 bleek dat de boeren ƒ58 miljoen in het fonds stopten, ter
wijl de consumenten er maar liefst voor ƒ242,3 miljoen aan subsidies uit
haalden!199

Met deze cijfers kreeg het groene front het bewijs in handen dat de boeren 
geen cent steun uit het LEF ontvingen. De Tweede Kamer concludeerde dat 
de landbouw op eigen benen kon staan en dat afschaffing van subsidies, in 
Benelux-verband overeengekomen, de verhouding tussen lonen en prijzen 
ernstig zou verstoren. De meerderheid in de Kamer was daarom verheugd 
dat ook na 1 juli 1950 de subsidiëring van een aantal voedingsmiddelen 
werd voortgezet, maar de vraag was of dit niet naar een andere begroting 
moest worden overgebracht.200 Immers, het publiek dacht nog steeds dat het 
LEF de boeren steunde, terwijl zij juist grote offers brachten voor het alge
meen belang.

Bij de behandeling van de LEF-begroting voor 1950 in september van het
zelfde jaar, waarschuwde de KVP-er Engelbertink dat door de spanning tus
sen lonen en prijzen sinds de devaluatie de subsidies een permanent karak
ter dreigden te krijgen. Het LEF werd misbruikt ten behoeve van de consu
ment. Dit had volgens hem een zeer negatieve invloed op de produktie- en 
exportmogelijkheden van de Nederlandse landbouw. De minister gaf de 
boeren geen kans om behoorlijke reserves te kweken op gunstige momen
ten. Als de regering tóch besloot om onder bepaalde omstandigheden de 
subsidies te handhaven dan moest zij maar een apart subsidiefonds instel
len. De Ruiter sloot zich bij hem aan: de consumentensteun moest worden 
losgemaakt van de landbouw. De confessionele partijen en de VVD bleven 
de consumentensubsidies zien als iets onnatuurlijks, theoretisch onjuist 
maar als tijdelijke maatregel onder bijzondere omstandigheden - de deva
luatie, Korea - onontkoombaar. Biewenga vond het overigens niet nodig dat 
de subsidies werden overgebracht naar een andere begroting, zolang hij 
maar een duidelijk overzicht had van het consumenten- en het producen- 
tendeel. De ARP-er vroeg Mansholt ook de splitsing aan te brengen op eer
dere LEF-begrotingen zodat elke grond ontnomen werd aan de legende
vorming als zouden de boeren profiteren van overheidssteun,201

Borst verklaarde dat hij tegen het afschaffen van de subsidies was omdat 
dit vooral de lage inkomensgroepen zwaar zou treffen. Daarnaast wees hij
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er op dat het ook slecht was voor de boeren omdat zij veel binnenlandse af
nemers zouden kwijtraken. De CPN was van mening dat via het LEF-appa- 
raat de stijgende kosten van levensmiddelen door subsidies moesten wor
den opgevangen. Vondeling berekende dat de reële lonen met 4 h 5% zou
den dalen wanneer alle subsidies afgeschaft werden. Het LEF bleef voor hem 
'een onmisbaar ordeningsinstrument bij de produktie, distributie, afzet en 
prijsvorming van landbouwprodukten en voedingsmiddelen dat prachtig 
werk leverde, wendbaar was en slagvaardig, uniek in de wereld'. Vondeling 
meende (terecht!) dat het manipuleren met de gelden van het LEF in de 
praktijk een soort belastingpolitiek was die mede dienstbaar gemaakt werd 
aan de sociale politiek. De discussies hierover moesten maar gevoerd wor
den bij de begrotingsdebatten voor 1951. Alle belangrijke ministers waren 
dan aanwezig en er kon verband worden gelegd tussen LEF, lonen, prijzen, 
belastingen en huren. De PvdA-er verlangde wel een nieuw juridisch fun
dament voor de LEF. Het Organisatiebesluit Voedselvoorziening uit 1941 
achtte hij hiervoor onvoldoende.202

Mansholt antwoordde hem dat hij een nieuwe wettelijke grondslag voor 
het LEF tegelijk met de PBO wilde leggen. Verder beloofde hij Biewenga een 
overzicht van de voorgaande LEF-begrotingen, gesplitst in een consumen- 
ten- en een producentendeel. Hij verzekerde de CPN dat het afschaffen van 
subsidies niet ten laste zou gaan van de minst draagkrachtigen. Dit zou ver
disconteerd worden in de loonstijgingen. Op het verzoek vanuit de Kamer 
de consumentensubsidies in een apart fonds onder te brengen zei de minis
ter dat soms - bij veevoer bijvoorbeeld - geen duidelijke scheiding was aan 
te brengen tussen het consumenten- en producentendeel. Hij achtte de 
splitsing vooral van groot belang om inzicht te krijgen in de financiële con
sequenties van het regeringsbeleid. In de 'naaste toekomst' zouden de sub
sidies vast en zeker uit het LEF verdwijnen. Het fonds werd dan opnieuw 
het domein van de landbouw alleen. Het vraagstuk van de subsidiepolitiek 
en de prijsbeheersing schoof de minister vooruit naar het debat over de be
groting voor 1951,203

L E F -v a n gn et te klein v o o r K orea

Als gevolg van de hoge wereldmarktprijzen na de Koreaanse oorlog, 
groeide het tekort van het Landbouw-Egalisatiefonds. Enerzijds werd dit 
veroorzaakt door de hoge prijzen van grondstoffen die met behulp van het 
LEF geïmporteerd werden, anderzijds doordat de subsidies verhoogd wer
den om hogere prijzen en daarmee gepaard gaande looneisen tegen te gaan. 
Het was de vraag hoelang dat zo door kon gaan. Mansholt stelde in juli 1950 
nogmaals in de REA voor, een groot aantal consumentensubsidies te 
schrappen. Lieftinck stak daar een stokje voor. Er werd besloten om in de 
LEF-begroting een stelpost van ƒ200 miljoen (tekort) op te nemen. Daar
naast moest in de toelichting gemeld worden dat het kabinet zich zou 
beraden over afschaffing van de subsidies. De regering benadrukte dat het in 
de bedoeling lag om dit negatieve saldo te beschouwen als 'maximum waar-
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op het beleid zo veel mogelijk wordt gericht’. Dit hield dus in dat de 
subsidies aan banden werden gelegd.

Mansholt beschouwde dit als uitstel van executie: op 12 september 1950 
stelde hij in de REA voor, alvast maar nieuwe distributiekaarten te laten 
drukken.204 In de Tweede Kamer nam CHU-fractievoorzitter Tilanus het 
voortouw. Hij verklaarde op 12 november 1950 dat moest worden overge
gaan tot geleidelijke liquidatie van het LEF. De Belgen drongen hierop aan 
en bovendien was het volgens hem niet onredelijk dat de consumenten de 
werkelijke kostprijs gingen betalen. De liquidatie moest niet langer worden 
uitgesteld dan strikt noodzakelijk was. In het voorlopig verslag bij de LEF- 
begroting voor 1951 pleitten verschillende kamerleden ook voor opheffing 
en wel om de volgende redenen: de consument moest de kostprijs betalen 
en het loon moest dit mogelijk maken; lage lonen kwamen alleen de 
winsten van sommige fabrikanten ten goede; rijk en arm ontving subsidie; 
het paste niet in het liberalisatie- en Benelux-streven; veel geld vloeide naar 
het buitenland en textiel en schoeisel werden niet gesubsidieerd.

Een deel van het groene front wilde liever het hele LEF schrappen, dan 
het producentengedeelte te laten voortbestaan. Veel andere kamerleden - 
waaronder die van PvdA en CPN - waren van mening dat het egalisatie
fonds onmisbaar was voor de stabilisatie van de prijzen.205 De Ruiter, par
tijgenoot van Tilanus, verklaarde in de Kamer dat het gezien de Belgische 
bezwaren tegen de subsidiepolitiek en de bezuinigingswensen van Lieftinck 
'maar het beste (was) om alles op te ruimen'. De LEF-put moest zo snel mo
gelijk gedempt worden. Vondeling daarentegen bleef bij zijn standpunt dat 
het LEF niet kon worden opgeheven en zelfs moest worden uitgebreid tot 
de Benelux. Hij yroeg van Mansholt de ondubbelzinnige uitspraak dat het 
LEF niet zou verdwijnen. Zonder het fonds was een behoorlijke landbouw
politiek niet mogelijk. De minister antwoordde hem: 'Het LEF als integre
rend deel van onze landbouwpolitiek (dus niet als onderdeel van het loon
en prijsbeleid Jv M ) zal natuurlijk moeten worden gehandhaafd en zal, zo 
mogelijk inderdaad (in Benelux-verband) moeten worden gecoördineerd.' 
Andere groene kamerleden waren opvallend zwijgzaam over de toekomst 
van het fonds.206 De discussie hierover werd vooruitgeschoven naar de al
gemene beschouwingen. Het LEF vormde immers nog steeds een essentieel 
onderdeel van de regeringspolitiek ten aanzien van lonen en prijzen.

De zeer omvangrijke subsidies aan consumenten waren de oorzaak van 
het grote tekort op de LEF-begroting voor 1951. Als gevolg hiervan konden 
de lonen laag blijven. Een geleide lage-lonen-politiek was onuitvoerbaar 
zonder een aanzienlijk tekort op het Landbouw-Egalisatiefonds. Het was 
oorlog in Korea, de internationale grondstoffenprijzen stegen, de Verenigde 
Staten verlangden meer defensie-inspanningen van hun bondgenoten, 
Lieftinck kondigde bezuinigingen aan, Mansholt verlaagde de melkprijs 
met een halve cent en wekte de indruk dat hij wilde sleutelen aan het sys
teem van kostprijsberekening in de landbouw, het LEF-tekort nam toe, de 
koudegrondtuinbouw bevond zich in een crisis, de export naar West- 
Duitsland stagneerde en de Belgische Boerenbond blokkeerde de Benelux- 
unie. Donkere wolken dus, eind 1950, boven de Nederlandse boeren.
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Het groene front wachtte af. Het vreesde dat de bezuinigingen op het LEF 
zouden worden afgewenteld op de landbouwers. In november 1950 had 
Lieftinck aangekondigd dat hij ƒ150 miljoen wilde bezuinigen, terwijl con
sumentensubsidies zorgden voor een tekort van ƒ200 miljoen op de begro
ting van het LEF. Het was duidelijk dat het LEF niet buiten schot kon blij
ven. Droesen vroeg zich af: 'Zal het levensmiddelenpakket minder worden 
gesubsidieerd, of wordt de producent geacht nog wel enige millioenen van 
zijn inkomen te kunnen prijsgeven?'

De presentatie op 21 november 1950 van de door Biewenga gevraagde 
overzichten van eerdere LEF-begrotingen, gesplitst in een consumenten- en 
producentengedeelte, kwam op een ongelukkig tijdstip. Uit deze cijfers 
bleek namelijk dat in de periode 1946-1949 het consumentendeel de over
heid ƒ1,6 miljard had gekost, terwijl het producentengedeelte ƒ15,3 miljoen 
had opgeleverd. Maar - nu kwam het - uit hoofde van de motie-Groen 
moest nog ƒ27 miljoen worden uitgekeerd, zodat op het einde van 1951 zou 
blijken dat de Nederlandse boeren van 1946 tot en met 1949 voor ƒ12 mil
joen aan steun hadden ontvangen uit het LEF.207 Natuurlijk protesteerden 
de agrarische kamerleden tegen het feit dat de uitgaven-Groen ten laste van 
de producenten kwamen. Zij bleven van mening dat het hier niet ging om 
aan de boeren verleende steun vanwege een tegenvallende zomer in 1947, 
maar om een compensatie voor te laag vastgestelde producentenprijzen 
waarvan de overheid en de consument voordeel hadden gehad. 'Wij willen 
toch liever niet méér als steun aan de landbouw zien toegerekend dan wer
kelijk het geval is geweest. Men zou zich daarop later nog eens kunnen be
roepen', aldus Droesen.208

Mansholt gaf niet toe. Het 'psychologische effect' kon zich altijd nog te
gen het agrarische volksdeel keren, net nu er zwaar weer op komst was.

Voor de communisten was de zaak zo klaar als een klontje. De bezuini
gingen op het LEF kwamen ten laste van boeren en consumenten. Het geld 
zou worden gebruikt om de bewapeningsuitgaven verder op te voeren. Het 
geld voor subsidieverhoging was er wel, maar werd besteed aan oorlogs
doeleinden. De welvaart van het volk kwam hierdoor in het gedrang. 
Mansholts reactie was fel: 'Door wie is die noodzaak van oorlogsuitrusting 
veroorzaakt? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig dit: door de hou
ding van Rusland.' De minister verklaarde verder dat hij nog geen zicht 
had op de komende bezuinigingen.209 Voordat het kabinet-Drees-Van 
Schaik zijn ingrijpende en impopulaire bezuinigingsvoorstellen kon lance
ren, liet de VVD-er Oud het kabinet struikelen over de kwestie Nieuw- 
Guinea. In 1991 bestaat het Landbouw-Egalisatiefonds overigens nog steeds. 
Het landbouwbeleid van de EEG wordt gefinancieerd uit het Europees 
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw; de betrekkingen tussen dit 
fonds en Nederland lopen gedeeltelijk - voor wat betreft het Garantiefonds - 
via het LEF.
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Enig opdwarrelend stof

Het bezoek van de snoekbaarsvissers

Minister Mansholt had ook visserij in zijn portefeuille. Hierover werd in 
de Kamer weinig gesproken. In de eerste plaats ging het om een kleine be
drijfstak. Vóór 1940 waren ongeveer 15.000 vissers werkzaam in de Neder
landse visserij. Dit aantal was in 1945 sterk geslonken. Door de grote vraag 
naar voedsel had de zoetwatervisserij in de oorlogsjaren een sterke sti
mulans gehad. Maar de zeevisserij was tot stilstand gekomen.210 In de 
tweede plaats ontbraken er visserijdeskundigen in de Kamer. Mansholt wist 
weinig van vis en liet het beleid aan zijn ambtenaren over. Daarnaast wa
ren er geen sterke belangenorganisaties zoals die in de landbouwsector. De 
kampioen der visserijbelangen in de Tweede Kamer was de ARP-er C. van 
der Zaal. Hij was predikant te Harlingen en sinds 1933 lid van de Kamer.211 
Na 1945 waren grote investeringen nodig om de deels vernielde en deels 
sterk verouderde vloot te moderniseren, maar het kapitaal hiervoor ont
brak. Toch bloeide in de periode 1945-1948 de visserij op vanwege het vlees- 
tekort en de grote vraag naar vis. De vooruitzichten waren echter slecht. De 
belangrijke visexport naar Oost-Europa was weggevallen; de IJsselmeer- 
visserij moest sterk inkrimpen in verband met verdere inpoldering; andere 
zoetwatervisserij werd door deskundigen al afgeschreven in 1946.212

De minister toonde zich in de begroting voor 1949 niet bezorgd. Hij stelde 
twee doelstellingen centraal in zijn visserijbeleid: 1) de opbouw van een ra
tioneel vangapparaat en 2) coördinatie in het kader van de Benelux. Van 
der Zaal vond dat Mansholt te weinig deed. Hij vreesde moeilijke tijden, 
omdat het einde van het vleestekort in zich kwam. De ARP-er bepleitte de 
aanstelling van een krachtige hoofdambtenaar voor de visserij en het op
stellen van een visserijplan. Het eerste wees Mansholt af. Ten aanzien van 
het tweede punt beloofde hij dat er een raamwet voor exportcontrole en een 
investeringsplan voor de vlootbouw zou komen. Er gebeurde in 1949 wei
nig. De ontevredenheid van de vissers nam toe. Zij vonden dat hun belan
gen niet goed werden behartigd. De Kamer (= Van der Zaal) wilde voor 1950 
dat een deel van de Marshall-hulp zou worden gebruikt voor modernise
ring van de vloot. Daarnaast verzocht hij, in navolging van de Stichting 
Nederlandse Visserij, om de benoeming van een staatssecretaris voor visse- 
rijzaken. De benoeming van een staatssecretaris wees Mansholt af. Hij zou 
laten bestuderen of de overheid meer (Marshall)-geld in de visserij moest 
stoppen. De minister meende evenwel dat de vissers voldoende overhiel
den om te kunnen investeren.213

Met de IJsselmeervissers ging het sinds 1947 steeds slechter. In dat jaar 
werden zij aangeslagen voor de ondernemingsbelasting, terwijl de kust- en 
zeevissers buiten schot bleven.214 De vissers leden ook voortdurend schade 
aan hun netten door de talrijke brokstukken van in de Tweede Wereld
oorlog in het IJsselmeer neergestorte vliegtuigen. De IJsselmeer-vissers 
visten op snoekbaars. De vraag naar dit produkt was sterk terug-gelopen en 
de prijs was bijzonder laag. De lage prijs werd mede veroorzaakt door de

766



Enig op dwarrelend stof

grote exportvoorraden snoekbaars in koelhuizen. Mansholt had met Oost- 
Duitsland en Tsjechoslowakije belangrijke contracten afgesloten voor de 
levering van deze vis. Die levering zou in de loop van december beginnen. 
De vissers probeerden de lage prijzen op te vangen door de vangst uit te 
breiden. De plannen van Mansholt om de voorgeschreven maaswijdte te 
vergroten zou vangstuitbreiding echter onmogelijk maken. Bovendien 
hadden de vissers geen geld voor nieuwe netten.

Op 15 november 1949, een week nadat de vleesdistributie was afgeschaft, 
was de maat vol. De vissers besloten niet uit te varen. Om hun stem in Den 
Haag te laten horen, trokken zij naar het Binnenhof en zochten daar contact 
met kamerleden. Dit lukte. De Ruiter en Den Hartog vertolkten in de 
Kamer hun ontevredenheid. Van der Zaal had forse kritiek op Mansholt: de 
visprijs was te laag en waar bleef die staatssecretaris? Groen sloot zich bij 
hem aan. Emmens wilde dat de minister een hoeveelheid IJsselmeervis uit 
de markt nam en industrieel verwerkte. Van Dis verzette zich tegen vergro
ting van de maaswijdte. Bij de CPN waren de vissers aan het goede adres. 
Haken constateerde dat de IJsselmeervissers niet waren uitgevaren omdat 
de snoekbaarsprijs te laag was. Volgens hem waren ze dus feitelijk in sta
king. Hij wilde dat de regering het idee van de vissers overnam om een bo
demprijs te garanderen door grote hoeveelheden vis uit de markt te nemen 
en tot meel te verwerken.215 Het groene front had plotseling de mond vol 
van vis, terwijl het daaraan voordien nooit een woord had vuil gemaakt.

Mansholt beweerde dat de visserij door prijsbeheersende maatregelen 
niet meer was benadeeld dan andere sectoren. In vergelijking met vóór de 
oorlog kon men voor de hele vissector niet spreken van een slechte tijd. 
Het bedrijfsleven moest eerst zelf maar eens een investeringsplan maken. 
De problemen van de IJsselmeervissers achtte hij wel acuut en hadden zijn 
volle aandacht. Hij kon evenwel nog geen definitieve toezeggingen doen. 
Hij beloofde dat hij over de maaswijdte geen besluit zou nemen dan op ad
vies van biologen en in overleg met de vissers. Haken was niet tevreden. 
Hij diende een motie in, waarin Mansholt verzocht werd in overleg met 
het bedrijfsleven zo snel mogelijk een redelijke minimumprijs voor vis te 
garanderen en af te zien van vergroting van de maaswijdte. Van der Zaal 
vond dit te ver gaan. Hij verklaarde dat hij geen voorstander was van 
'moties die op deze wijze geboren worden'. De minister had gezegd dat hij 
zijn volle aandacht aan het probleem zou wijden. Voor de antirevolutio
naire visserijspecialist was dit voldoende. Emmens sloot zich bij hem aan 
en voegde hieraan toe: 'Aangezien wij geen behoefte hebben aan vissen in 
troebel water, zullen wij deze motie niet steunen.’

Mansholt vond de motie veel te voorbarig. Met slechts de CPN voor, 
werd zij verworpen. De volgende dag bleek dat niet alle vissers aan de 
'staking' hadden deelgenomen. De vissers van Urk en Kampen waren wel 
uitgevaren. Zij profiteerden zelfs van een prijsstijging als gevolg van de ge
ringere aanvoer. Een deel van de Kamper vissers had maar meteen besloten 
om werk aan wal te zoeken. Korte tijd later werd in overleg met het be
drijfsleven een opvangregeling getroffen. Wanneer de visprijs te laag werd, 
zou de regering in samenwerking met reders en handelaren een gedeelte
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van de aanvoer uit de markt nemen en tot vismeel verwerken.216 Ten aan
zien van de maaswijdte bereikte Mansholt een compromis tussen biologi
sche en economische belangen. Maar niet alle vissers vonden de nieuwe 
mazen klein genoeg.

In de Eerste Kamer ging in februari 1950 de CPN op herhaling. Schalker 
verklaarde dat hij zich meer zorgen maakte over het uitsterven van de 
IJsselmeervissers dan over het uitsterven van de snoekbaars. Hij haalde een 
adres aan van vissers die met nieuwe netten met grcte mazen hadden ge
vist. Ze hadden niets gevangen! De communist zwaaide al met een motie. 
Deckers en Kolff eisten ook meer aandacht voor de vissers. Kievit (PvdA) 
vroeg de minister of hij de vissers niet tegemoet kon komen bij de aanschaf 
van nieuwe netten. Hij wilde ook laten onderzoeken of met deze netten in
derdaad niets gevangen werd. Mansholt antwoordde dat het door Schalker 
aangehaalde schrijven van de vissers, Visser en Bootsma, onjuistheden be
vatte. Uit andere mededelingen bleek dat er wél wat gevangen werd met 
deze netten. De minister beloofde de Kamer een nota over dit onderwerp. 
Hij zou het zijn deskundigen laten uitzoeken. Schalker diende vervolgens 
toch zijn motie in. Hij verzocht de invoering van wijdmazige netten een 
half jaar uit te stellen en een nieuw vangstonderzoek te starten. Iedereen 
was het hiermee eens, maar niemand wilde natuurlijk dat de CPN met de 
eer - en de vissers - ging strijken. Kievit, Kolff en VVD-fractievoorzitter 
Wendelaar vonden het een eigenaardige kwestie. Hoe konden de vissers 
twee totaal verschillende feiten gemeld hebben? Aan een motie hadden zij 
geen behoefte; de beloofde nota volstond. Rip sloot zich bij hen aan, omdat 
hij niet wist 'of er in troebel of helder water wordt gevist'.

Ook Mansholt was niet overtuigd van de oprechtheid van Schalker en 
van de brief van Visser en Bootsma (alleen al vanwege die namen). 'Ik heb 
wel eens het idee dat er enkelen zijn, die meer bezig zijn om vissers in hun 
mazen te vangen, dan te zorgen, dat er vissen in de netten komen,' ver
klaarde de minister. Volgens Schalker wilde Mansholt op elegante wijze 
onder de motie uitkomen door een nota in het vooruitzicht te stellen. De 
motie werd natuurlijk verworpen; alleen de CPN stemde vóór. Mansholt 
besloot vervolgens in oktober 1950 dat de vissers nog tot september 1952 de 
tijd kregen om hun netten met mazen van 92 mm, te vervangen door 
nieuwe met mazen van 96 mm. Den Hartog meende dat dit besluit 
'vreugde in menig vissersgezin' zou brengen, maar Van der Zaal wilde nog 
altijd kleinere mazen. Emmens was tevreden. Hij meende dat de minister 
in ruime mate was tegemoetgekomen aan de bezwaren van de vissers. De 
snoekbaarsvissers leken niet ontevreden; ze werden in de kabinetsperiode 
Drees-Van Schaik niet meer in de wandelgangen gesignaleerd. Maar 
Mansholt had het probleem vooruitgeschoven. In maart 1951 dreigden de 
IJsselmeervissers over te gaan tot stropen indien Mansholt geen vier mili- 
meter toegaf. Om hun eisen kracht bij te zetten, zouden ze desnoods iedere 
dag in het zondagse pak naar Den Haag gaan.217

Er bleek niets opgelost. De algemene toestand van de visserij werd er in 
de periode 1948-1951 niet beter op. De minister kon geen overeenstemming 
bereiken met het bedrijfsleven over het bedrag dat de overheid zou bijdra-
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gen aan modernisering van de vloot. Over en weer werden plaagstoten uit
gedeeld.218 Van der Zaal verweet de regering 'veel praten en weinig doen'. 
Mansholt antwoordde dat hij moeilijk maatregelen kon nemen wanneer 
het bedrijfsleven, ondanks herhaalde aansporing, niet duidelijk aangaf 'in 
welke richting het zich een technisch uitvoerbare en tevens een in verband 
met de toestand van 's Rijks financiën aanvaardbare oplossing denkt'. Hij 
vroeg ook al jaren aan het bedrijfsleven om saneringsplannen. In novem
ber 1950 meldde de minister dat hij hiervoor zelf maar een commissie had 
ingesteld onder voorzitterschap van J. Tinbergen. Conclusie: de Neder
landse visserij werd in de periode 1948-1951 niet opgenomen in de vaart der 
volkeren. Het parlement had even belangstelling getoond voor de pro
blemen van de vissers, maar dat was een incident. Er werd geen 'nieuw 
visserijbeleid' ontwikkeld. De vruchtbare samenwerking tussen overheid, 
bedrijfsleven en wetenschap leverde in de landbouw goede resultaten op, 
maar ontbrak in de visserij.219

De paardenkeuring: regelmoeheid

De PBO beheerste ook in de landbouw de debatten. In afwachting van die 
PBO werd bijna alle wetgeving op het terrein van de landbouw vooruit ge
schoven. Slechts enige ontwerpen om landbouwziekten te bestrijden brach
ten het tot wet: de Wet ter bestrijding van de aardappelmoeheid, de Planten- 
ziektewet en de aanvullingen op de Veewet en de Vogelziekte-wet.220 In al 
deze gevallen kreeg de regering vergaande bevoegdheden om krachtig te 
kunnen optreden, omdat het groene front overtuigd was van de ernst van 
de situatie. Onmiddellijk ingrijpen was noodzakelijk.221 Mans-holt beloofde 
de landbouworganisaties op voorhand dat hij hen bij de uitvoering zou in
schakelen, juist omdat zijn bevoegdheden zo ingrijpend waren. In het kader 
van de Wet ter bestrijding van de aardappelmoeheid kon de minister 
bijvoorbeeld de boeren verplichten om wisselbouw toe te passen. In af
wachting van de PBO heeft het bedrijfsleven daarnaast nog een rol gespeeld 
bij de uitvoering van verschillende wetten op het terrein van de dierziekte- 
bestrijding en bij de organisatie van de bosbrandweer.222

Tot de wetgeving die wel was aangekondigd, maar onder het kabinet- 
Drees-Van Schaik niet tot stand kwam, behoorde de Ruilverkavelingswet, 
de Bodemproduktiewet, de Wet rechtshandelingen landbouwgronden en 
een nieuwe Pachtwet. Deze zaken lagen politiek zeer gevoelig en werden 
eerst in allerlei commissies langdurig voorgekookt. Daarnaast was het 
groene front een uitgesproken tegenstander van 'minutieuze bemoeiingen 
met de boer'. Het georganiseerde bedrijfsleven regelde zijn zaken liever zelf. 
Als de minister tóch wettelijke regelingen nodig oordeelde, dan moest hij 
maar wachten tot de Stichting voor de Landbouw publiekrechtelijke be
voegdheden had gekregen. De boeren konden dan hun eigen 'wetten' ma
ken. Tot 1949 was Mansholt nog van plan om de wetgevende arbeid krach
tig ter hand nemen en het juridische puin van de Duitse bezetter te ruimen. 
De discussies over de Paardenwet brachten hem op andere gedachten. In
1950 moest hij erkennen dat het ogenblik van een algemene codificatie van
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het landbouwrecht nog niet was aangebroken. Hij zou voortaan reserve in 
acht nemen bij het doen van aankondigingen van nieuwe wetgeving. In 
november 1950 beloofde de minister zelfs dat hij geen wetten zou voorbe
reiden van onderwerpen waarvan de regeling binnen afzienbare tijd aan 
het bedrijfsleven zelf kon worden overgedragen.223

Bij de Paarden wet ging het dus mis. Het doel van de wet was ordening 
van de paardenfokkerij. Om de kwaliteit van de paardenstapel te verhogen, 
moesten alle paarden worden gekeurd en mochten ’onvolwaardige’ dieren 
(kruisingsprodukten) geen nakomelingen krijgen. Eigenaren van afgekeur
de hengsten konden worden verplicht zich van deze hengsten te ontdoen of 
de paarden te laten castreren.

Het ontwerp stuitte op grote tegenstand bij KVP en ARP en, in mindere 
mate, bij VVD en CPN. De wet zou leiden tot een ingewikkeld en kostbaar 
overheidsingrijpen dat gepaard ging met hinderlijke en onaanvaardbare 
vrijheidsbeperkingen voor de boeren. Men meende in het wetsontwerp 
'een voorbeeld van het perfectionisme te zien, waaraan ons land in deze 
tijden zo rijk is'. De minister betoogde dat hij in overleg met de Stichting 
voor de Landbouw slechts vorm had gegeven aan wat in de laatste jaren in 
de paardenfokkerij gegroeid was. De regeling was dus voortgekomen uit het 
bedrijfsleven zelf. Dit argument zou de confessionele partijen moeten aan
spreken. Mansholt wilde zelfs het punt van de verplichte merriekeuring - 
het grootste struikelblok - in nadere overweging nemen.224 Voordat het de
bat over het wetsontwerp in de Tweede Kamer plaatsvond, kreeg de kwestie 
een beslissende wending door het toedoen van O.C.J.D. Kropman, de frac
tievoorzitter van de KVP in de Eerste Kamer.

Op 14 februari 1950 hield Kropman een rede waarin hij kritiek uitte op de 
nodeloze ingewikkeldheid en de onleesbaarheid van veel wetten. Een nor
maal ontwikkeld mens moest ze kunnen lezen en begrijpen. Tal van wet
ten voldeden niet aan deze eis. Daarnaast waren er ook veel te veel wetten. 
Bepaalde onderwerpen behoorden volgens hem niet bij wet te worden gere
geld omdat de materie te technisch was voor de volksvertegenwoordiging. 
Als voorbeeld noemde hij de Paardenwet. Hij huiverde bij de gedachte dat 
hij daarover zijn stem moest uitbrengen. Met dergelijke wetsontwerpen 
haalde men het parlement naar beneden. In de Tweede Kamer nam Van 
der Weijden de kritiek van Kropman over. Hij wilde de materie liever rege
len in het PBO-raam. Een verplichte merriekeuring wees hij af: ook hier 
moest het subsidiariteitsbeginsel gelden. Waarom liet men de regeling niet 
over aan het stamboek?

Den Hartog diende een aantal amendementen in, maar sprak de voor
keur uit voor een nieuw ontwerp. Zijn grootste bezwaar was dat de vrijheid 
van de fokkers beknot werd. Van den Heuvel sloot zich aan bij Kropman: 
'Wij moeten zorgen dat dit wetsontwerp de overkant niet haalt.’ De vrij- 
heidsbelemmering was volgens hem onduldbaar en reactionair: men keer
de terug naar te ver doorgevoerde overheidsbemoeiing. Van den Heuvel 
merkte fijntjes op dat het kruisingsverbod een uitvinding was van Duitsers, 
die weinig onderscheid hadden gemaakt tussen paarden en mensen. 
Vondeling beschuldigde hierop Van den Heuvel er van dat hij sentimenten
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bespeelde. Stokvis (CPN) verklaarde dat hij zich niet kon vinden 'in een 
gecompliceerd, dwangmatig tot in de geringste details afdalend Over
heidsingrijpen, met een daaruit voortvloeiende inperking van de indivi
duele bewegingsvrijheid van de burger'. Het kruisingsverbod deed hem ook 
denken aan de theorieën van de nazi's over de zuiverheid van ras en bloed. 
Met de paardengebruikers keerde hij zich tegen de paardenfokkers, die 
slechts uit waren op hoge prijzen. Uit het debat bleek dat alleen de PvdA en 
de CHU het ontwerp wilden steunen.225

De minister probeerde nog wel andere partijen over de streep te trekken. 
Hij vond dat de materie eigenlijk thuishoorde bij de PBO, 'i.c. het toekom
stige landbouwschap'. Hij meende dat het ontwerp hierop vooruitliep. 
Daarnaast kwam hij tegemoet aan het belangrijkste bezwaar: geregistreerde 
merries zouden van de keuring worden uitgezonderd. Hij verzocht de 
Kamer niet opnieuw in technische details af te dalen, maar het ontwerp 
goed te keuren. Het ging hier echter al lang niet meer om de praktische kant 
van de zaak; het was een principiële kwestie geworden. De Kamer was het 
dirigeren beu. De voorzitter van de Kamer zag de bui al hangen bij de re
plieken en greep in: minister en kamerleden moesten een en ander maar 
uitzoeken in de kamercommissie. Mansholt ging akkoord. In de commissie 
kwam men er ook niet uit. Het uitstel leidde uiteindelijk tot afstel. In no
vember 1950 deelde de minister mee dat hij het ontwerp terugnam en geen 
verdere stappen zou nemen. De bezettingsmaatregelen op het terrein van 
de paardenfokkerij bleven bestaan 226 De afschaffing daarvan was voor de 
Kamer geen doel op zichzelf. De bestaande regels kwamen ten goede aan de 
ontwikkeling van de fokkerij en daar ging het om. Na het intrekken van 
het ontwerp Paardenwet stokte de landbouwwetgeving. Het verzadigings
punt was bereikt en de PBO vormde een goed excuus om zaken vooruit te 
schuiven.

Looking for the yankee dollar

De Marshall-hulp was niet alleen essentieel voor de voorziening van 
broodgraan en voedergranen, maar zij was ook belangrijk voor de ontwik
keling van de Nederlandse landbouw op lange termijn. Grote bedragen 
kwamen vanaf 1950 op de landbouwbegroting terecht. Dit geld werd ge
bruikt voor investeringen in de Nederlandse landbouwstructuur. Al in de
cember 1948 hield S.L. Louwes, directeur-generaal van de Voedselvoor
ziening, een rede waarin hij diverse projecten noemde, die in aanmerking 
zouden komen voor tegenwaardegelden (deze werden gevormd door de 
betalingen in guldens voor Marshall-goederen aan De Nederlandsche Bank 
door de importeurs van die goederen). Drees vond dat ongepast. Hoofd
ambtenaren mochten geen uitlatingen doen over zaken waarover de rege
ring zich nog moest beraden. Mansholt beloofde, Louwes hierop te wijzen. 
Er was volgens hem sprake van een misverstand. Wellicht was het een 
tactische zet van het departement: de luidste schreeuwer wordt vaak het 
eerst geholpen.
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Bij de eerste toewijzing van tegenwaardegelden bleek de landbouw bui
ten de prijzen te vallen. Bij de onderhandelingen met de Amerikanen was 
Van den Brink als minister van Landbouw ad interim opgetreden! Op 7 
maart 1950 drong Rip er bij Mansholt op aan een deel van de tegenwaarde
gelden te claimen, gezien het lage investeringsniveau in de landbouw. De 
minister antwoordde dat hij een program had opgesteld. Hierover werd nog 
onderhandeld met de Amerikanen.227

Een paar maanden later begon het geld binnen te stromen. In 1950 werd 
ƒ322 miljoen gebruikt voor uitgaven die al in de landbouwbegroting waren 
voorzien.228 Tot februari 1951 werd ongeveer ƒ250 miljoen besteed aan pro
jecten die buiten de rijksbegroting vielen. Daarvan ging meer dan ƒ100 mil
joen naar Landbouw. Veel geld werd besteed aan de rationalisatie van 
kleine bedrijven, landbouwresearch, de bouw van voederdrogerijen en cul
tuurtechnische werken.229 In november 1950 wist Mansholt ƒ50 miljoen 
van de Amerikanen los te peuteren voor een tbc-plan. Een jaar eerder had 
de Kamer hierop aangedrongen: 17% van de melkkoeien leed in 1949 aan 
tbc, terwijl de grote zuivel-concurrent Denemarken had aangekondigd in
1951 tbc-vrij te zijn.230 Nadat hij het geld ontvangen had, kondigde 
Mansholt een verplicht tbc-onderzoek aan. De boeren moesten de helft van 
de kosten zelf betalen via een heffing op de melk. De uitvoering van dit on
derzoek werd in handen gelegd van de Provinciale Gezondheidsdiensten, 
die volgens de minister moesten worden gezien als organen van het be
drijfsleven. Mansholt begreep dat het plan misschien beter kon worden uit
gevoerd door publiekrechtelijke organisaties maar hij wilde niet wachten 
op de PBO. Dit zou volgens hem een uitstel van drie jaar betekenen en hij 
kon dan fluiten naar de tegenwaardegelden. Deze zaak duldde geen uit
stel.231

Met Amerikaanse dollars werd begin 1951 ook een ander probleem dich
ter tot een oplossing gebracht. Mansholt probeerde de kleine boeren in de 
goede richting te sturen met behulp van aantrekkelijke garantieprijzen, 
voedertoewijzingen en investeringssubsidies. Dit bleek nog niet voldoende. 
De weg van pootaardappel naar gehaktbal was lang en de kleine boeren 
hadden intussen kredieten nodig. De boerenleenbanken wilden geen geld 
lenen aan de keuterboeren. Dit leidde tot discussies in landbouwkringen 
over de instelling van een borgstellingsfonds. In de tuinbouw werd al met 
een dergelijk fonds geëxperimenterd. Nadat in het parlement hierover 
diverse malen was geklaagd, nam Mansholt contact op met de minister van 
Financiën. Op 12 februari 1951 verscheen een nota van Lieftinck waarin 
deze schreef dat er met de Verenigde Staten overeenstemming was bereikt 
over de bestemming van ƒ25 miljoen Marshall-hulp voor een Borgstel
lingsfonds. Dit fonds moest dienen als risicodekking van de door landbouw- 
kredietbanken te verstrekken voorschotten. Ofschoon het fonds niet alléén 
voor kleine bedrijven bestemd was, vormde het in feite het sluitstuk van de 
op de kleine boer gerichte nieuwe landbouwpolitiek 'van aardappel naar 
karbonaadje*.

De Tweede Kamer liet dit allemaal over zich heen gaan. De kamerleden 
vernamen via de krant dat er een fonds werd ingesteld. Mansholt was ove-
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rigens slim genoeg om de aankondiging van de instelling van het fonds on
geveer samen te laten vallen met de aankondiging dat de overheid miljoe
nen had uitgetrokken voor tbc-bestrijding en de mededeling - tussen neus 
en lippen door - dat de melkprijs met een halve cent was verlaagd.232

De overeenkomst tussen Vondeling en Hitler

Wanneer het praktische zaken betrof, traden de agrarische kamerleden 
meestal op als een gesloten groen front. Ideologisch waren er verschillende 
nuances in het groene spectrum. Vondeling bijvoorbeeld was een buiten
beentje. Zijn redevoeringen waren breed opgezet en getuigden van visie. Op 
het terrein van de internationale landbouwpolitiek konden zijn confessio
nele en liberale collega's hem wel volgen, maar wanneer hij het stokpaardje 
van de geleide economie ging berijden, lieten zij hem links liggen. In no
vember 1949 kon de conservatieve Chr. van den Heuvel 'de man op wie het 
woord socialisme alleen al om de een of andere reden werkt als de bekende 
lap op de stier' zich echter niet in bedwang houden. Nadat Vondeling 'the 
end of laissez-faire' had geconstateerd en een pleidooi had gehouden voor 
gedwongen sanering van splinterbedrijfjes, stelde hij een classificatiesys
teem van landbouwers voor. De PvdA-er wilde een onderscheid maken 
tussen slechte, matige en goede grondgebruikers. Wanneer een gebruiker 
het slecht bleef doen, zou de overheid hem zijn grond moeten afnemen.

Van den Heuvel verafschuwde deze 'mensenkeuring h la de Paarden- 
wet'. Vondeling was volgens hem 'het volmaakte type van de bodem- 
rationalist, die meent de bodem en het volk te kunnen verknippen en 
rubriceren op een wijze die in zijn brein is opgekomen. Wanneer ik zijn 
idealen (...) vergelijk met de totalitaire Staatsopvattingen, die Hitler inder
tijd verkondigde, dan zie ik daarin toch weinig verschil. (Op dit moment 
was volgens het PvdA-partijblad Paraat 'het verstand van Van den Heuvel 
uiteraard al lang door het klapdeurtje naar de koffiekamer verdwenen'!) 
Tenslotte is het bij hem toch ook de almachtige Staat, die alles van geval tot 
geval zal regelen.' De ARP-er was blij met Vondelings openhartigheid, om
dat het Nederlandse boerenvolk nu wist wat het te wachten stond. Hij 
voegde hier aan toe: 'Ik verafschuw een maatschappij, die alleen bestaat uit 
enkele grote ondernemers en voor het overige uit arbeiders, zodat een mid
denklasse ontbreekt. Daarheen moet tenslotte deze politiek leiden.'

Vondeling antwoordde dat hij slechts wilde aantonen dat de gedachten 
ten aanzien van de begrippen 'geleide economie' en 'actieve grondpolitiek' 
volop in beweging waren. Hij noemde de opvattingen van Van den Heuvel 
niet representatief voor de gedachten die ook in diens eigen partij leefden. 
Van den Heuvel was van mening 'dat de overheid geen andere taak (had 
dan) om in noodgevallen in het economisch leven in te grijpen’. De zeer 
behoudende antirevolutionair zou de maatschappij van vrije burgers wil
len conserveren.

Naast de redevoeringen van Vondeling en Van den Heuvel, getuigden 
alleen die van de belangrijkste boerenleider H.D. Louwes - de liberale, gelo
vige boer die zondags in de kerk preekte - van een samenhangende visie op
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het landbouwbeleid. Als een der eerste onder de liberalen accepteerde hij al 
in de jaren dertig een zekere mate van ordening. In maart 1950 verklaarde 
hij bijvoorbeeld dat hij het Nederlandse systeem van sociale wetgeving, dat 
30% van de totale loonkosten voor zijn rekening nam, aanvaardde. Hij 
vervolgde: 'Waar men eenmaal zo diep heeft ingegrepen in de loonbeste- 
ding, kan men het bestaan der ondernemers ook niet meer aan het vrije 
spel van de maatschappelijke krachten overlaten, maar zal men een grote 
mate van ordening moeten handhaven.’ Verder zouden de noodzakelijke 
intensivering van de Nederlandse landbouw, de dumping van Ameri
kaanse landbouwvoorraden op de wereldmarkt, de Amerikaanse hulp aan 
onderontwikkelde gebieden en het opkomend protectionisme in West- 
Europa op lange termijn leiden tot een scherpe daling van de wereld
marktprijzen.

Overheidsingrijpen zou dan opnieuw nodig zijn om de producent een 
redelijke prijs te garanderen. Voor een concurrerende Nederlandse land
bouw was het volgens Louwes van levensbelang dat de bedrijven technisch 
en wetenschappelijk op het hoogste peil werden gehouden. De boeren 
moesten het niet zoeken in de richting van politieke agitatie, maar in die 
van bedrijfsverbetering. Er moest geen struisvogelpolitiek gevoerd worden, 
maar 'een landbouwpolitiek waarbij de Overheid en ook zoveel mogelijk 
de bedrijfsgenoten in de toekomstige PBO grote bemoeienis zullen hebben 
én met de prijzen én met de produktie én met de afzet'.233 De visie van 
Louwes, de belangrijkste man van het georganiseerde bedrijfsleven in de 
landbouw, kon het groene front onderschrijven. Anders dan Louwes had 
het front weinig moeite met meer radicale vormen van politieke agitatie. 
Over deze redevoering schreef het partijblad van de PvdA: 'Men beleeft het 
niet elke dag, dat een liberaal kamerlid waarschuwt tegen het al te vrij laten 
van het befaamde vrije spel der maatschappelijke krachten. Wie weet wat 
een verrassingen zich nog in het liberale hoekje van de Eerste Kamer zullen 
voordoen.'234

Louwes ging in december 1950 in een redevoering ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan van het LEI nader in op de taak van het georganiseerde 
bedrijfsleven. Het bedrijfsleven 'moet zijn streven en beleid welbewust in
passen in de algemene nationale politiek omdat het welzijn van het geheel 
een eerste voorwaarde is voor het welzijn der delen'. Daarnaast kon het be
drijfsleven aan een juist landbouwbeleid bijdragen langs de weg van 'een 
aan de Nederlandse verhoudingen aangepaste aanwending van zijn poli
tieke invloed. Door bewuste opvoeding tot verantwoord burgerschap, ver
groting van het aantal leden onzer volksvertegenwoordiging, door parate 
organisatie van de landbouwbedrijfsgenoten in vrije organisaties, door het 
scheppen van gezonde en sterke coöperaties en door de bereidheid van al
len zich in te zetten - daarbij een deel van de taak op zich nemend - om de 
PBO voor de landbouw tot een levend en eigen orgaan te maken, kunnen 
de boeren, tuinders en landarbeiders een positieve bijdrage tot redding der 
democratie leveren.'235 Louwes stond pal voor de belangen van zijn boeren. 
In een debat in de senaat liet hij zich eens ontvallen: 'De georganiseerde 
landbouw zal zich tot in de grenzen, die in een democratisch bestel zijn ge-
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oorloofd, verzetten tegen iedere aanslag op het levenspeil en de gelijkbe- 
rechtigheid in beloning welke is bereikt! De landbouwende bevolking heeft 
in dezen een moreel recht omdat onze landbouw vrijwel tegen de laagste 
kostprijs in geheel Europa produceert.’236

Principiële bijdragen van andere agrarische kamerleden aan debatten wa
ren zeldzaam. De katholieken beperkten zich tot de vraag: Hoeveel levert 
het beleid de landbouw op? Ontboezemingen over het sociale nut van 
kleine boeren bleven steken in retoriek. Zij waren wel van mening dat het 
de taak van de overheid was 'om regelend op te treden met betrekking tot 
behoorlijke prijzen voor de landbouw'.237 Wat dit betreft dachten de katho
lieken wat ruimer dan de antirevolutionairen, die liever spraken van het 
scheppen door de overheid van bestaansm ogelijkheden voor de boeren dan 
van bestaanszekerheden. Zij kozen bij economische wetgeving niet voor 
dwang, maar voor drang 'omdat het aureool van het Goddelijk gezag van 
de Overheid - waaraan men moet gehoorzamen - tot beperking tot het al
lernoodzakelijkste dwingt'. Daarnaast mocht de overheid slechts ingrijpen 
'wanneer zich euvelen voordoen die het algemeen belang schaden en de 
landbouw zelf niet bij machte is dit te herstellen'. Deze noodzakelijke maat
regelen moesten bovendien eenvoudig zijn en erop gericht om zo snel mo
gelijk weer te verdwijnen.238

De oppositiepartijen van uiterst links en uiterst rechts namen vaak prin
cipiële standpunten in, waaraan ministers of andere kamerleden aanstoot 
namen. De SGP bijvoorbeeld bleef zich steeds in beginsel verzetten tegen 
een verplicht tbc-onderzoek van rundvee. Mansholt wilde echter van geen 
uitzonderingen weten: 'Als men niet wenst dat zijn vee onderzocht wordt 
op tbc dan zal men niet langer veehouder kunnen zijn, want het is zeer ge
vaarlijk deze bron van besmetting te handhaven.' De rest van de Kamer 
steunde de minister.239 Een klasse apart vormden de communisten in de 
Kamer. Eerste Kamerlid J.D. Schalker beloofde eens: 'Als de arbeidersklasse 
in Nederland de macht in handen zal nemen, zal ook hier voor de kleine 
boeren de wens in vervulling gaan, dat ze bezitter zullen zijn van een eigen 
bedrijfje, waarop zij zich met hun gezin een welvarend leven zullen kun
nen opbouwen, zoals dat reeds verwezenlijkt is in de Sovjet-Unie, de lan
den in Oost-Europa en China.' Minister Mansholt antwoordde hem: 'Wij 
nemen hiervan nota. Wij zijn rustige boeren en zeggen: dit zijn woorden, 
laten wij eerst de feiten zien. Dat acht ik belangrijker'.240 Met deze woorden 
gaf Mansholt tevens een aardige karakteristiek van zichzelf en van zijn op
treden.

De oogst van Mansholt

Wanneer we de balans opmaken van het beleid van Mansholt in de periode 
1948-1951, kan het volgende gezegd worden. De jaren 1948 en 1949 vormden 
de overgang van een schaarste-economie met een vraagoverschot, naar 
normale marktverhoudingen. In 1948 werd een nieuwe landbouwpolitiek 
geïntroduceerd: de landbouwers kregen meer ruimte zonder aansprakelijk
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te worden voor alle risico's. De mate van overheidsoptreden was sterk af
hankelijk van het produkt waar het om ging. Door de prijzen van een klein 
aantal belangrijke produkten te garanderen, werd de markt van een groot 
aantal andere produkten beïnvloed. Door deze prijzen te manipuleren, pro
beerde Mansholt de landbouw in een bepaalde richting te sturen. Zo trachtte 
hij bijvoorbeeld de produktie van boter af te remmen. In bepaalde gevallen 
kon de stap in de richting van een vrije markt niet zo ver gaan. De minister 
oefende dan directe invloed uit op vraag en aanbod met de bedoeling de 
prijs te stabiliseren. Tijdens de aardappelcrisis van 1949 bijvoorbeeld, nam 
hij een hoeveelheid aardappelen uit de markt.

Op het terrein van zuivelprodukten deed de minister in feite al snel een 
stap terug door de mogelijkheid te openen boter, kaas en melkpoeder in te 
leveren tegen een vaste prijs. Op deze wijze legde Mansholt een bodem in 
de markt. Omdat tarwe zeer schaars bleef, behield de overheid haar mo
nopolie. De wijze van marktbeheersing was zeer flexibel. Met behulp van 
het Landbouw-Egalisatiefonds kon de landbouwminister slagvaardig reage
ren op plotselinge veranderingen in de markt.

Terugkeer naar normale marktverhoudingen betekende ook dat de 
Nederlandse landbouw te maken kreeg met de conjunctuurschommelin
gen. Mansholt probeerde deze schommelingen op te vangen door de import 
of de export te beperken of te bevorderen, bijvoorbeeld door heffingen. Het 
groene front en ook de minister zelf betreurden het dat het LEF gebruikt 
werd om door subsidies de prijzen kunstmatig laag te houden en zodoende 
loonsverhogingen te voorkomen. De nieuwe 'prijsbeheersingspolitiek' van 
Mansholt werd hierdoor doorkruist. Staatssecretaris A.A. van Rhijn schatte 
destijds dat van het budget van de arbeiders ongeveer 30% aan landbouw
produkten als groenten, aardappelen, vlees, melk, eieren en dergelijke werd 
besteed.241 Aan deze politiek leek een einde te komen toen de regering in
1948 een groot aantal subsidies verlaagde, maar internationale prijsstijgin
gen als gevolg van de devaluatie in 1949 en de oorlog in Korea in 1950 
dwongen haar voorlopig af te zien van verdere subsidieverlaging.

In het parlement vonden voortdurend schermutselingen plaats over het 
prijsbeleid. Het groene front oefende sterke druk uit op de regering. Vaak 
werden prijsgaranties gevraagd. De regering wees die af. Zij was bang dat 
dergelijke garanties elke prikkel tot verbetering en modernisering van de 
landbouw zou wegnemen. Waar de overheid geen bodem in de markt 
wilde leggen, deed het bedrijfsleven dit zelf met behulp van produkten- 
fondsen. Het voordeel van deze particuliere fondsen was dat de bijdragen 
van de boeren uit de handen van Lieftinck en de consumenten bleven. 
Mansholt gaf zijn fiat aan dergelijke fondsen. In ruil voor financiële toezeg
gingen kon hij het bedrijfsleven zelfs tot concessies bewegen: het accep
teerde een maximumprijs voor consumptie-aardappelen en niet-rendabele 
doordraaiprijzen voor tuinbouwprodukten.

Het was niet verwonderlijk dat de parlementariërs vooral belangstelling 
toonden voor het prijsbeleid. De prijzen van de landbouwprodukten be
paalden de inkomens van de boeren en de koopkracht van de consumen
ten. De cijfers van het Landbouw Economisch Instituut speelden een grote
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rol. Het instituut berekende de kosten, de opbrengsten, de winstmarge, de 
prijzen en de inkomens voor de boeren. Mansholt beschouwde die cijfers 
als richtlijnen en niet als dictaat. Met de LEI-cijfers kon berekend worden 
hoeveel het beleid van Mansholt de landbouwers zou opleveren. Over de 
uitgangspunten van het beleid voor de langere termijn, spraken de kamer
leden zelden. Louwes en Vondeling vormden een uitzondering. Alle leden 
van het groene front waren het er over eens dat het beleid gericht moest 
zijn op produktieverhoging en 'bestaanszekerheid voor de economisch en 
sociaal verantwoorde, goed geleide bedrijven'. Daarnaast juichte het front 
het toe dat Mansholt veel geld stak in de ontwikkeling van de Nederlandse 
landbouw: onderwijs, voorlichting, onderzoek, cultuurtechnische werken 
en de bestrijding van landbouwziekten. Deze onderwerpen gaven weinig 
aanleiding tot discussie.

Dit beleid wierp vruchten af, véél vruchten. S.L. Louwes voorspelde bij
voorbeeld in 1950 een revolutie op het terrein van de uitbreiding van de 
landbouwproduktie. Het succesvolle werk van landbouwconsulenten en 
voorlichters van het ministerie zou ertoe leiden dat Nederland op korte 
termijn een miljard liter melk méér kon produceren bij gelijkblijvende im
port van krachtvoer. Nederland produceerde destijds ongeveer 5 miljard li
ter melk per jaar. Een produktiestijging derhalve van 20%! 'De afzet zal wel 
een hele toer zijn', meende Louwes.242

In nauw overleg met het bedrijfsleven voerde Mansholt na 1948 een 
doeltreffende kleine-boerenpolitiek. In de periode van 1949 tot 1953 nam de 
melkveebezetting op kleine bedrijven toe met 11%, de varkensstapel met 
186% en de pluim veestapel met 75%. De arbeidsbehoefte steeg met 15%.243 
De produktie van varkens en eieren werd op deze bedrijven sterk gestimu
leerd door prijsgaranties, kuikentoewijzingen en voederregelingen. Daar
naast werd rationalisatie bevorderd door middel van speciale voorlichting 
en subsidies. In 1949 bijvoorbeeld werd aan een 400-tal nieuw opgerichte 
landbouwcoöperaties en -verenigingen subsidies verstrekt voor schrikdraad 
en de bouw van silo's en gierkelders.244

Het sluitstuk van deze politiek was de oprichting van het Borgstellings- 
fonds. Droesen was hierover zeer enthousiast. Hij meende dat een nieuw 
element aan het beleid werd toegevoegd naast verhoging van de rationele 
produktie en bestaanszekerheid: de landbouw in staat stellen nieuwe inves
teringen te doen.245

In de periode 1948-1951 bestond er regelmoeheid op het terrein van de 
landbouw. Dit kwam duidelijk naar voren in het debat over Paardenwet. 
Het verlangen naar minder regels en meer vrijheid was een logische reactie 
op een langdurige periode van strakke centrale leiding en overheidscon
trole. Bovendien wachtte iedereen op de PBO.

Ook de initiatieven van Mansholt op internationaal gebied leverden 
weinig op. Op de jaarlijkse vergadering van de Voedsel- en Landbouw
organisatie van de Verenigde Naties (FAO) van 21 november tot 6 december
1949 werd Mansholt gekozen tot vice-voorzitter. Deze organisatie streefde 
naar meer evenwicht op wereldschaal in de produktie, de handel en de 
prijzen van landbouwprodukten. De internationale tarwe-overeenkomst
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was een eerste stap. Andere goederenovereenkomsten zouden volgen, maar 
lieten vooralsnog op zich wachten.246 In de Tweede Kamer had alleen 
Vondeling enige belangstelling voor de voedselorganisatie. Hij zag hierin 
een voorbode van de geleide economie in de landbouw op wereldschaal.247

Tot de Koreaanse oorlog dreigden grote Amerikaanse overschotten de in
ternationale markt te verstoren. Landbouwproducenten vreesden dalende 
prijzen en crisistoestanden als in de jaren dertig. In verschillende landen 
drongen de boeren aan op protectie. Mansholt begreep onmiddellijk dat 
zulks funest zou zijn voor de Nederlandse landbouw, die van export af
hankelijk was. Hij kwam met een plan dat later de basis zou vormen van 
het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EEG. Alvorens het plan te 
lanceren probeerde Mansholt eerst een aantal Europese landen op een lijn 
te krijgen.

De ontwikkeling van een gemeenschappelijke landbouwpolitiek in de 
Benelux ging na 1950 bijzonder stroef. Een retorsieheffing op onze kaasex- 
port werd de Belgen bijzonder kwalijk genomen. Toen eind 1950 een ver
soepeling was overeengekomen, werd de Belgische regering door haar boe
ren teruggefloten. De Nederlanders moesten hun produkten maar in 
Frankrijk dumpen, niet in België. Met het in 1950 aangekondigde plan- 
Mansholt zou worden het Benelux-station in feite gepasseerd: deze halte 
kostte te veel tijd en leverde te weinig op. De Belgen bleven overigens veel 
landbouwprodukten importeren, omdat het eigen aanbod niet aan de vraag 
kon voldoen.

Bijzonder gunstig voor de Nederlandse landbouw waren de bilaterale 
contacten met Engeland en, sinds mei 1949, met West Duitsland. Met de 
Engelsen werden verkoopcontracten op lange termijn afgesloten voor var
kensvlees, zuivelprodukten en eieren (tot 1950). Deze gegarandeerde afzet 
was een belangrijk aanknopingspunt voor het prijsbeleid van Mansholt. De 
export naar West-Duitsland kwam op 2 mei 1949 goed op gang.

Groente mocht weer vrij naar West-Duitsland geëxporteerd worden. De 
vraag was gigantisch. Op 6 juni was al voor $ 3 miljoen verkocht; op 11 juni 
voor $ 4 miljoen, waarna de export stil moest worden gelegd tot 29 juni. 
Daarna werden tot september contingenten toegestaan van $ 0,5 miljoen per 
week. In die maand werd een verdrag gesloten waarin een contingent van $ 
15 miljoen was opgenomen voor de export van groenten tot 1 september 
195 0.248 De vraag vanuit Duitsland naar varkensvlees was zo groot dat de 
Nederlandse regering niet aan zijn verplichtingen jegens Engeland kon 
voldoen en de export moest afremmen om schaarste in Nederland te voor
komen. In snel tempo nam Nederland een belangrijk deel van de leveran
ties over die vroeger door Oost-Duitsland verzorgd waren. In 1936 bestond 
53% van de totale export van Nederland naar Duitsland uit landbouwpro
dukten, in 1950 was dat 73%.249 In oktober 1950 kwam de Duitse motor van 
de Nederlandse landbouw tijdelijk tot stilstand: het geld was op.

De landbouw heeft substantieel bijgedragen aan het herstel van Neder
land. De export van landbouwprodukten leverde de broodnodige deviezen, 
terwijl de kunstmatig laag gehouden prijzen voor landbouwprodukten de 
opwaartse druk op de lonen verminderden. De relatief lage lonen ver-
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sterkten weer de concurrentiepositie van Nederlandse produkten op de in
ternationale markten. Uiteraard keken de landbouwers met lede ogen naar 
de veel hogere prijzen op de wereldmarkt, maar zij hadden begrip voor het 
beleid van de regering, dat hen bovendien beschermde tegen de wissel
valligheden van de vrije markt. De herinnering aan de crisisjaren verzoen
de hen met de politiek van Mansholt, welke bestaanszekerheid beloofde 
door markt-ordening. Desondanks bestond het gevoelen dat de landbouw 
als pakezel moest dienen voor het herstel. Tot eind 1950 boerde de land
bouw uitstekend. Daarna pakten zich donkere wolken samen boven de 
hoofden der agrariërs. De regering moest enorme bedragen reserveren voor 
de herbewapening, terwijl tegelijkertijd Lieftinck met begrotingstekorten 
worstelde. De onvermijdelijke bezuinigingen troffen ook de landbouw.

Resten nog een aantal vragen. Ten eerste: in hoeverre werd de landbouw
paragraaf van het regeringsprogramma gerealiseerd? De regering streefde 
naar verhoging van de rationele bodemproduktie en intensivering van het 
landbouwbedrijf. Hierin slaagde zij. Dit werd echter niet bereikt door 
middel van de wettelijke maatregelen die zij voornemens was te treffen in 
het regeringsprogramma. Ook het aangekondigde gedetailleerde meerjaren
plan bleef uit - in de periode 1948-1951 was de plannenmakerij overigens op 
alle terreinen op haar retour. De regering had verder beloofd dat de 
bestaanszekerheid van alle goedgeleide landbouwbedrijven zou worden ge
garandeerd door produktie- en marktordening en beheersing van de koop- 
en pachtprijzen. De landbouw zou geen directe steun krijgen. Beide doel
stellingen werden gerealiseerd omdat Mansholt het weer en de landbouw
organisaties mee had.

De tweede vraag: heeft de 'nieuwe landbouwpolitiek' voldaan? De 
hoofddoelstelling van deze politiek was verhoging van de produktiviteit en 
minder afhankelijkheid van importen, zodat Nederland na afloop van de 
Marshall-hulp op eigen benen kon staan. De minister nam maatregelen 
waardoor de onderlinge concurrentie ten dele werd hersteld, hetgeen de 
prijzen zou drukken. De markt werd niet volledig vrijgelaten. Met behulp 
van het Landbouw-Egalisatiefonds bleef de minister de prijzen en dus ook 
de produktie manipuleren. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de 
'nieuwe politiek' van Mansholt, bestaande uit een zekere liberalisatie én 
sturing van de produktie, bijgedragen heeft aan de verwezenlijking van de 
hoofddoelstelling. Zeker weten doen we dat nooit, want in theorie zou een 
ander beleid wellicht tot betere resultaten hebben geleid. De vraag dank zij 
of ondanks het beleid, laat zich niet eenduidig beantwoorden; de reacties 
van het parlement en het georganiseerde bedrijfsleven waren in ieder geval 
zeer positief. Dat kan uiteraard ook het gevolg geweest zijn van te grote toe
geeflijkheid van Mansholt aan de eisen van het groene front, hetgeen 
Drees, Lieftinck en Van den Brink wel eens suggereerden.

In dit hoofdstuk is een aantal voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat de 
minister herhaaldelijk het front trotseerde. De verlaging van de melkprijs 
in november 1950 is zo'n voorbeeld. Zeker is dat veel agrarische kwesties al 
in kannen en kruiken waren voordat ze het parlement bereikten. Tijdens 
het maandelijks overleg met de minister had de Stichting voor de Land-
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bouw volop de gelegenheid haar deskundigheid en invloed te laten gelden. 
Zoals het een vakminister betaamt, bewaakte Mansholt in de ministerraad 
de positie van de landbouw bij de verdeling van de nationale koek. Bij de 
schermutselingen over de verdeling stond hij sterk. Dit kan ten dele wor 
den verklaard uit het feit dat het relatieve belang van de landbouwsector na 
1945 was toegenomen. Sectoren die vóór 1940 nog bloeiden zoals de scheep
vaart, de financiële sector en de handel op Nederlands-Indië hadden zwaar 
te lijden gehad van de gevolgen van de tweede wereldoorlog en aan be
tekenis ingeboet. Nederland was na 1945 meer aangewezen op eigen bodem.

Mansholt en Joekes zorgen goed voor hun eigen kinderen.

Als gevolg hiervan was ook de positie van de landbouwminister sterker 
geworden. Daarnaast was Mansholt uitermate deskundig en wist hij zich 
verzekerd van de steun van het groene front. Hoewel Lieftinck, Drees en 
Van den Brink vaak bedenkingen hadden over het prijsbeleid, wist 
Mansholt doorgaans zijn voorstellen door te drukken. Hij moest zich echter 
neerleggen bij het besluit van de meerderheid van het kabinet om de con
sumentensubsidies in stand te houden. Mansholt had deze het liefst afge
schaft, omdat zij zijn LEF-begroting 'vervuilden'.

In de inleiding van dit hoofdstuk, werd de vraag gesteld wat het geheim 
was van het succes van de Nederlandse landbouw en op welke wijze de po
litieke besluitvorming dit succes beïnvloedde. Een complex van factoren 
kan hiervoor verantwoordelijk zijn zoals het klimaat, de ligging, de 
vruchtbaarheid van de grond, de traditie, de technische ontwikkeling, de in
frastructuur, de kosten van produktiefactoren, de vraag naar produkten, et- 
cetera. Een aantal van deze factoren kan door overheidsingrijpen worden 
beïnvloed. De maatregelen die het ministerie van Landbouw nam in de pe
riode 1948-1951 kwamen tot stand in goed overleg met vertegenwoordigers
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van het bedrijfsleven. Wetenschappers uit Wageningen en van de econo
mische faculteiten in Rotterdam en Tilburg, vervulden daarbij een belang
rijke en gezaghebbende rol. Daarom vielen de maatregelen doorgaans in 
goede aarde. Mansholt stuurde de landbouw in de richting van modernise
ring, intensivering en produktieverhoging van bepaalde gewassen en dier
lijke produkten. De resultaten spraken tot de verbeelding en versterkten de 
positie van Mansholt. Blijft de vraag wat de PvdA in de landbouwsector ei
genlijk te zoeken had en waarom zij Mansholt zo lang op landbouw hand
haafde. In geen enkele sector waren de kansen op een electorale doorbraak 
zo gering als juist daar. De spreekwoordelijke verbondenheid van de agra
riërs met hun religie en hun grond, maakte hen ontoegankelijk voor socia
listische idealen. Fungeerde de landbouw dan als oefenplaats voor de ge
leide economie, waarvan de resultaten het bewijs zouden leveren van de 
juistheid van een dergelijke politiek? Inderdaad beriep de PvdA zich voort
durend op het succesvolle beleid van Mansholt, dat gekenmerkt werd door 
leiding en ordening. Trouwens, ook Mansholt doorbrak de rigide geleide 
economie door een zekere mate van liberalisatie, hetgeen partijgenoot 
Vondeling in de Kamer tot waarschuwingen en alternatieve voorstellen 
prikkelde. Voorstellen, die de greep van de overheid op de landbouw wil
den versterken in plaats van verzwakken. Kortom, liberalisatie en sociale 
ordening, ook in de landbouw.
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Noten

1 D. Jacobs, P. Boekholt en W. Zegveld, De economische kracht van Nederland. Een 
toepassing van Porters benadering van de concurrentiekracht van landen (Den Haag 
1990) p. 87.

2 Drie organisaties van landbouwondernemers: 1) Katholieke Nederlandse Boeren en 
Tuinders Bond (KNBTB), met 78.000 leden in 1948, waarvan 32.000 aangesloten bij de 
Noord Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB), 2) Koninklijk Nederlands Landbouw 
Comité (KNLC) met 55.400 leden, 3) Christelijke Boeren en Tuinders Bond (CBTB), 
26.200 leden en drie organisaties van landarbeiders: 1) Algemene Nederlandse Land
arbeiders Bond (ANLB), 30.100 leden, 2) Nederlandse Christelijke Landarbeiders Bond 
(NCLB), 26.700 leden, 3) Nederlandse RK Landarbeiders Bond 'St Deus dedit’ (NRKLB), 
22.700 leden. (Bron: Algemeen Agrarisch Archief nr. 240, 4-10 okt. 1948, p. 1870). Het 
antal ongeorganiseerden werd in 1952 op 30 a 40% geschat, aldus W. Rip, Landbouw en 
PBO (Wageningen 1952) p. 230.

3 In de periode 1948-1952 hadden 24 kamerleden een landbouw-achtergrond, dit is 18%. In
1947 was 19,3% van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam in de landbouw en 
visserij (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Zeventig jaren statistiek in tijdreek
sen 1899-1969 (1970) p. 54).

4 G. Minderhoud, 'Landbouw en Veeteelt' in: Vijftig Jaren. Officieel gedenkboek ter 
gegenheid van het gouden regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, 
Helena, Pauline, Maria 1898 - 31 augustus - 1948 (Amsterdam 1948) p. 415.

5 J.H. van Stuijvenberg, 'De landbouw op de stroom van de tijd' in: M. Rooij ed., 
Ondernemend Nederland. Zestig jaar ontplooiing 1899-1959 (Leiden 1959) p. 297; A. van 
den Brink, Structuur in beweging: het landbouwstructuurbeleid in Nederland 1945-1985  
(Wageningen 1990) p. 37-38. Voor het recente onderzoek: G.M.T. Trienekens, Tussen ons 
volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945 (Soest 1985) en van dezelfde auteur 
'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van L. de Jong getoetst op 
het terrein van de voedselvoorziening’, BMGN  105 (1990) afl. 2, p. 231-243.

6 G. Greidanus, De markt- en prijspolitiek in de Nederlandse landbouw, Rapport No 190 
van het Landbouw-Economisch Instituut (Den Haag 1953)p. 4. Er bestonden Bedrijf
schappen voor Vee en Vlees, voor Zuivel, voor Margarine, Vetten en Oliën, voor Pluim
vee en Eieren, voor verschillende akkerbouwprodukten en voor verschillende tuin- 
bouwprodukten. Voor de laatste twee soorten produkten waren er overkoepelende 
Hoofdbedrijfschappen. Dit hele apparaat was opgebouwd op de Landbouw- Crisiswet 
uit 1933 en het Organisatiebesluit Voedselvoorziening uit 1941. Na de bevrijding hand
haafde men dit apparaat tot 1 febr. 1957.

7 M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 II. De periode van 
het kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948 ('s-Gravenhage 1989) Band B, p. 1506.

8 J.H. Stuyvenberg, 'De nationale betekenis van de landbouw', E SB 35 (1950) p. 204. Alleen 
het prijsniveau in Denemarken was vergelijkbaar met dat van Nederland.

9 Het Directoraat-Generaal van de Prijzen was een interdepartementaal orgaan dat 
ressorteerde onder Economische Zaken en rechtstreeks instructies van de REA kreeg. Hier 
kwamen alle prijsdraden bijeen. Zie Bogaarts,Kabinet-Beel, p. 1447-1448. Het LEI werd 
in december 1940 opgericht. In 1945 werden de bestuurszetels paritair verdeeld tussen de 
Stichting voor de Landbouw en het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening. Het Instituut werd in 1948 geleid door J. Horring, de architect van kostprijsbere- 
keningsmethoden voor landbouwprodukten. Horring schreef in 1948 zijn proefschrift 
Methode van kostprijsberekening in de landbouw (Emmen 1948). Hij droeg het op aan de 
initiatiefnemers tot de oprichting van het LEI: H.D. Louwes en S.L. Louwes. Tot 1 okt.
1948 was Horring ook raadadviseur van Mansholt. Hij moest zijn werkzaamheden als
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adviseur staken op aandringen van de landbouworganisaties, die vreesden dat het LEI 
door zijn nauwe contacten met Mansholt aan objectiviteit zou verliezen. Over toepassing 
van economische wetenschap in de landbouw: J.M. van Stuyvenberg, ’De nationale 
betekenis van de landbouw', ESB 35 (1950), p. 204-205. Van Stuyvenberg was hoofd van 
de afdeling tuinbouw van het LEI. Over de beginperiode van het LEI: Tien jaren 
Landbouw-Economisch Instituut. Opbouw van het economisch onderzoek in landbouw, 
tuinbouw en visserij (Assen 1950) p. 15-28. Voor de algemene praktijk van kostprijsbe- 
reken na 1945: G. Minderhoud, De Nederlandse landbouw (tweede druk; Haarlem 1952).

10 M.J.H. Smeets, 'De "fondsen" en de rijkscomptabiliteit', Maandschrift economie 14(1949- 
1950), p. 608-612.

11 Minderhoud, 'Landbouw en Veeteelt', p. 415.
12 Bogaarts, Kabinet-Beel, p. 1599, 1605. Misschien ging Drees door de bocht omdat H.D. 

Louwes gedreigd had dat de boeren wel eens konden weigeren te leveren als hun eisen 
niet werden ingewilligd. W. Drees, Zestig jaar levenservaring (Amsterdam 1962) p. 158.

13 Dit was de eerste poging tot het formuleren van een landbouwstructuurbeleid in Neder
land. In feite ging het slechts om een stelsel van meerjarenramingen van het ministerie 
van Landbouw dat probeerde een zo groot mogelijk deel van het overheidsbudget te 
reserveren. Het Centraal Planbureau had gewoon cijfers nodig. Enkele onderdelen die 
later uit het plan werden gelicht en de aan het plan ten grondslag liggende opvattingen, 
zouden in hoge mate bijdragen aan de snelle mechanisatie na 1947. Over het plan: Van 
den Brink, Structuur in beweging: het landbouw-structuurbeleid in Nederland 1945-1985  
(Wageningen 1990) p. 35-58.

14 S.L. Mansholt, 'Het jaar van de kentering', Paraat. Weekblad van de Partij van de 
Arbeid 3 (1948-1949) nr. 43, p. 5. Volgens Mansholt zou het herstel van de cultuurgronden 
in de landbouw in 1949 voltooid worden, met uitzondering van Walcheren. Algemeen  
Agrarisch Archief (1948) nr. 241, p. 1873. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de 
cijfers die Mansholt in 1948 presenteerde om het succes van zijn voedselvoor- 
zieningspolitiek te laten zien (in vergelijking met 1938) waarschijnlijk een afgezwakt 
'oorlogseffect' in zich droegen. Tijdens de oorlog veranderde namelijk het con
sumptiepatroon. Gezondheidstechnisch werd dit zelfs beter. Er werd bijvoorbeeld veel 
minder vet gegeten, maar veel meer groenten. Zie: Trienekens, Tussen ons volk en de 
honger.

15 Zie P.J. Meertens e.a. eds. Biografisch woordenboek van het socialisme en de 
arbeidersbeweging in Nederland I (Amsterdam 1986) p. 76-77 voor grootvader D.R. 
Mansholt, p. 77-79 voor vader L.H. Mansholt en p. 3-4 voor moeder W. Andreae.

16 F. Nijpels en K. Tamboer, 'De man Mansholt', Haagse Post, 22-28 mrt. 1972, Interview 
met Mansholt.

17 Gegevens ontleend aan Sicco Mansholt, De crisis (Amsterdam 1975) p. 7-30. Voor de 
aktiviteiten van Mansholt als organisator van de voedselvoorziening meteen na de 
Tweede Wereldoorlog: Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945.Verslag houdende 
de uitkomsten van het onderzoek. Deel 3c Financieel en economisch beleid (Den Haag
1949) p. 927-930, verhoor van S.L. Mansholt.

18 Mansholt, De crisis, p. 109.
19 F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 I. 

Het kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946 (Amsterdam en Assen 1977) p. 457. Tijdens 
de bezetting verklaarde Mansholt nog tegenover Jan Romein dat hij nationalisatie van 
de grond onvermijdelijk achtte! Annie Romein-Verschoor, Omzien in verwondering II 
(Amsterdam 1971) p. 19.

20 C. Smit ed., Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof. dr. ir. W. 
Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië, 20 sep- 
tember 1946 - 7 oktober 1947 (Groningen 1970) p. 151,153, 811-812.

21 J.E.C.M. van Oerle, Kabinetsformatie onder hoogspanning 1948. De formatiedagboeken 
van Beel, Drees, Van der Goes van Naters en Romme (Amsterdam 1989) p. 24, 76, 92, 93;
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Anneke Visser, Alleen bij uiterste noodzaak. De rooms-rode samenwerking en het einde 
van de brede basis 1948-1958 (Amsterdam 1986) p. 49; Daan Dijksman, ’De politieke 
ambtenaar’, Haagse Post, 27 mei 1987, interview met Mansholt. Over de kwestie Van 
Dam: Bogaarts, Kabinet-Beel, B, p. 1516-1523.

22 Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1950 (Den Haag 1951) p. 14-15.
23 Paraat 4 (1949) nr. 35, p. 9; HTK 1949-1950, p. 500 (Opmerking van Den Hartog).
24 HEK  1948-1949, p. 74.
25 F. Huis en R. Steenhorst, Bij monde van Willem Drees. Levensschets van een groot 

Nederlander (Utrecht en Antwerpen 1985) p. 152-158, interview met S.L. Mansholt.
26 Nijpels en Tamboer, 'De man Mansholt', interview met J. Burger.
27 ARA, notulen REA, 30 aug. 1950.
28 A. Bakker en M.M.P. van Lent, Pieter Lieftinck 1902-1989. Een leven in volgelvlucht 

(Utrecht en Antwerpen 1989) p. 135-136. Zie ook: Louwes, 'Het gouden tijdperk', p. 226.
29 NRC, 19 nov. 1949.
30 Over het KNLC: D.A. Piers, Wisselend getij. Geschiedenis van het Koninklijk 

Nederlands Landbouw Comité over de periode 1935 tot en met 1959 (z.p. 1959).
31 C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen, De freule vertelt (Baarn 1973) p. 92-93.
32 ARA, notulen MR, inv. nr. 2.02.05, nr. 394, 2 okt. 1950.
33 Stichting voor de Landbouw,Jaarverslag 1949 (Den Haag 1950) p. 79.
34 Stichting voor den Landbouw,Jaarverslag 1948 (Den Haag 1949) p. 23-28. Kernpunten: 

haast maken met de uitkering-Groen, optrekken van landarbeiderslonen, inschakeling 
van het bedrijfsleven in handelsoverleg, terugdringen van overheidsinvloed in de 
bedrijfschappen, uitbreiding van cultuurgrond. Dit programma werd aangeboden aan 
formateur Van Schaik en later aan het nieuwe kabinet.

35 Gegevens ontleend aan Parlement en Kiezer 34 (1950-1951) p. 81-155.
36 ARA, archief J.R.H. van Schaik, inv. nr. 2.21.150, nr. 93, Brief van Mansholt aan 

E.M.J.A. Sassen (KVP) secretaris van de formateur. Mansholt adviseerde om in de 
regeringsverklaring de zinsnede 'mede door voorzichtige toepassing van het z.g. 
uitsterfsysteem' te laten vervallen. Natuurlijk om KVP-tenen te sparen.

37 CPG, archief Drees, map 4.
38 H T K  1948, Buitengewone zitting, p. 25, 47, 62, 76-77. Het protocol is afgedrukt in 

Tractatenblad 1953, nr. 55, p. 42-43. Voor een analyse van de inhoud: M. Weisglas, 
Benelux. Van nabuurstaten tot uniepartners (Amsterdam en Brussel 1949) p. 255-295.

39 ARA 2, archief van de ministerraad, nr. 580. Bijlagen REA notulen. Nota van de minister 
van Financiën van 24 aug. 1948 en brief van minister Mansholt van 8 sept. 1948.

40 Ibidem .
41 Parlement en Kiezer, 32 (1948-1949) p. 129.
42 ARA 2, archief van de ministerraad, nr. 391,13 sept. 1948.
43 H TK  1948-1949, Bijl. A, 1000, Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën, p. 17, 

31,43. Het tekort van ƒ366 miljoen bestond uit een bedrag van ƒ154 miljoen voor toeslagen 
op geïmporteerde granen en ƒ212 miljoen voor directe subsidies op het levens
middelenpakket: ƒ20,- subsidie per inwoner. De verlaging van het tekort werd als volgt 
verklaard: in de eerste plaats zouden minder consumentensubsidies ten laste van het LEF 
komen, in de tweede plaats zou de aankoop van goedkoper geworden buitenlandse granen 
en vetten uit het LEF minder geld vergen, in de derde plaats zouden goedkopere 
importgrondstoffen de produktiekosten drukken, waardoor de subsidies - bijvoorbeeld op 
brood - omlaag konden.

44 H T K  1948-1949, Bijl. A, 1000-1, Begroting van uitgaven des Rijks voor het dienstjaar
1949, nr. 4, W ,  p. 9,17.

45 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, Begroting voor het departement van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949, nr. 2, MvT, p. 11-13. De 
minister deelde voorts in deze memorie mee dat de kleine-boerenproblematiek in feite 
buiten het parlement werd geplaatst: dit zou in overleg met het georganiseerde
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bedrijfsleven worden opgelost. Veel aandacht werd verder besteed aan verbetering van 
de kwaliteit van de landbouw. Er kon nu meer geld worden gestoken in onderwijs, 
rasverbetering, ziektebestrijding en dergelijke.

46 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-C, Vaststelling begroting Landbouw-Egalisatiefonds voor
1949, nr. 2, MvT, p. 3. Door het opnemen van een grote hoeveelheid pro-memorieposten, 
het ontbreken van vergelijkingsmateriaal en het gebruik van verouderde gegevens - er 
werd gerekend met een veel te hoge internationale graanprijs - was deze begroting voor 
de kamerleden totaal ondoorzichtig. In het voorlopig verslag op deze begroting ver
klaarde een kamermeerderheid evenwel dat het LEF onontbeerlijk was als prijsregule- 
rend instrument. Ibidem, nr. 5, W ,  p. 1.

47 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, nr. 3, VV.
48 Ibidem, 1000-1, nr. 6, Regeringscommuniqué van 27 okt. 1948 betreffende de Nederlandse 

regeringspolitiek inzake lonen en prijzen.
49 Voor de gevolgen die de in het communiqué genoemde maatregelen - met ingang van 8 

nov. 1948 - zouden hebben voor het loon- en prijsbeleid zie het hoofdstuk Sociale Zaken 
eerder in dit boek. Op 5 nov. moest Lieftinck verklaren: 'De regering betreurt het dat het 
noodzakelijk was deze wijzigingen in de tot dusver gevoerde politiek ten aanzien van de 
subsidies in het openbaar ter kennis te moeten brengen, voordat de Staten-Generaal 
gelegenheid hadden meer in concreto kennis te nemen van de plannen van de Regering. De 
noodzaak om met het opstellen van de begrotingen van het Landbouw-Egalisatiefonds en 
in mindere mate van die van het Xlde Hoofdstuk met een en ander rekening te houden, 
deed deze plannen algemeen bekendheid krijgen, waardoor naar de mening van de 
Regering een dergelijke ongerustheid in bepaalde kringen der bevolking is teweeg ge
bracht, dat het noodzakelijk was direct na het bereiken van overeenstemming met de 
Stichting van de Arbeid deze ongerustheid weg te nemen door een duidelijke algemene 
verklaring.' H TK  1948-1949, Bijl. A, 1000-1, nr. 8, MvA, p. 43. Met die verklaring werd 
bedoeld het regeringscommuniqué van 27 okt..

50 Ibidem, nr. 5, politieke beschouwingen, p. 26-28. Dit stuk werd ingezonden op 2 nov. 1948.
51 H TK  1948-1949, p. 186, 176, 209, 249, 210-217.
52 ARA, notulen REA, 2 nov. 1948. Zie ook Ibidetn, 9 jan. 1949.
53 H TK  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, nr. 6, MvA, p. 11.
54 H TK  1949-1950, p. 529. Tussen de begrippen basisprijs en richtprijs bestond slechts een 

verschil in doelstelling. De basisprijs werd vastgesteld voor een aantal strategische 
produkten (veredelingsprodukten) op basis waarvan men de prijzen in vroegere 
produktiestadia zich 'vrij' liet ontwikkelen. Het doel van de basisprijs lag dus, anders 
dan dat van de richtprijs, niet voornamelijk in zichzelf besloten. E. van de Wiel en W. Ie 
Mair, Beschrijving en analyse van de huidige markt- en prijspolitiek op het gebied van 
de Nederlandse landbouw (Den Haag 1949) p. 2.

55 Ibidetn, p. 11-15. Onder invloed van het Marshall-plan stapte België in het voorjaar van
1948 over van 'dirigisme' naar 'commerciële vrijheid'. In het najaar van 1948 werden de 
laatste rantsoeneringen opgeheven. Nadat de prijsmaxima voor landbouwprodukten 
waren afgeschaft, was de vrije markt op het einde van 1949 nagenoeg hersteld. Zie: H. 
van Molle, 100 jaar M inisterie van Landbouw. Het Belgisch landbouwbeleid in de 
wisselwerking tussen economische en sociale toestanden, politiek en administratie 1884-  
1984 (Leuven 1984) p. 66.

56 Volgens J. Horring, de directeur van het LEI, in een artikel in ESB van 9 mrt. 1949 (p. 188- 
190, 'De nieuwe koers in de landbouwpolitiek’) had de regering een duidelijke keuze voor 
het liberaal-socialisme gemaakt. Hij verwees daarbij naar J.E. Meade, Planning and the 
price mechanism. The liberal-socialist solution (Londen 1948). In het voorwoord van dit 
boek werd een blauwdruk voor de nieuwe politiek van Mansholt gegeven: 'The thesis of 
this book is that a large measure of state foresight and intervention is required to guide 
the economy from war to peace, to prevent inflationary and deflationary pressures, to 
ensure a tolerably equitable distribution of income and property, and to prevent or to
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control the anti-social rigging of themarket by private interests, but that these 
objectives can be achieved in an efficient and a free society only if an extensive use is 
made of the mechanisms of competition, free enterprise and the free market determina- 
tion of prices and output’. (...) 'What immediate action would a Liberal-Socialist advo
cate to meet the present economic crisis?’ (...) 'First, effective but equitable measures must 
be taken to reduce the present inflationary pressure of excessive monetary demand.’ 
[Meade noemt onder andere 'a substantial cut in the food subsidies’] (...) ’Secondly, the 
working of the price mechanism should be restored piecemeal in particular markets.'O..) 
’Thirdly steps must be taken to control the export of Capital.’ [vergelijk Mansholts 
benadrukken van de binnenlandse veevoederproduktie] (...). 'Fourthly, we should do 
everything we can to restore the international working of the price mechanism.'

57 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, nr. 6, MvA, p. 18-21. De totale landbouwbegroting voor
1949 werd geraamd op ruim ƒ126 miljoen ofwel 3,5% van de totale begroting. In vergelij
king met het voorgaande jaar ruim ƒ21 miljoen lager!

58 J. Horring, 'De nieuwe koers in de landbouwpolitiek', ESB 34 (1949) p. 188.
59 H TK  1948-1949, p. 257-258, 269-270, 278-279. De KVP-er Van der Weijden juichte de 

bevordering van het particulier initiatief in de landbouw toe, maar had kritiek op de 
bezuinigingen op het gebied van de organisatie en uitvoering van kleine werken in de 
landbouw en de oogsthulp. Ibidem, p. 283-284.

60 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, nr. 11 II, Moties van Orde van de heer Vondeling c.s., p. 
49. In totaal diende Vondeling maar liefst drie moties in. Twee daarvan hadden be
trekking op het (aardappel)prijsbeleid. Zie de paragraaf Aardappelen voor de zwijnen, 
of van pootaardappel lot karbonaadje. H TK  1948-1949, p. 271, 260-263, 289-290; Het 
PvdA-kamerlid Emmens beperkte zich in zijn maidenspeech tot tuinbouwzaken. Hij 
bepleitte o.a. het vasthouden aan het systeem van teeltvergunningen. Ibidetn, p. 286

61 Ibidem, p. 264-269, 274-277, 271-274, 287-289.
62 H T K  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, nr. 12, Motie van Orde van de heer Borst c.s., p. 49. 

Wordt verworpen: H TK , 1948-1949, p. 311. HTK  1948-1949, p. 279-283, 284-285. De 
'doordraai' was een uitvloeisel van het veilingsysteem. Alleen de communisten maakten 
zich echt druk over deze 'uitwas van het kapitalisme'. In 1949 werd 10% van alle 
aangevoerde groenten doorgedraaid. Voor fruit was het percentage 4%, maar dat was 
wel 20.000.000 kilo!

63 Ibidem, p. 291-293.
64 Ibidetn, p. 299. Het overleg-in-grote-lijnen zou door ambtenaren worden gevoerd, waarna 

het bedrijfsleven mede zou zorgen voor de verdere invulling. Het parlement zou dus pas 
weer in de keuken mogen kijken, nadat het eten was opgediend!

65 Ibidetn, p. 303-304, 308.
66 Ibidem, p. 300-301, 309.
67 H EK  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, VV, p. 1; Ibidem, MvA, p. 5-8. H EK  1948-1949, 8 mrt.

1949, p. 230-233.
68 Ibidem, p. 233-234, 237-238, 238-240.
69 Ibidetn, p. 242-244.
70 Stichting voor den Landbouw, Jaarverslag 1948, p. 11. Gedetailleerd over de nieuwe 

landbouwpolitiek: Van de Wiel en Le Mair, De huidige markt- en prijspolitiek, 
uitgegeven als Nota No. 59 van het Landbouw-Economische Instituut.

71 Algemeen agrarisch archief, nr. 253 (1-9 jan. 1950) p. 1967.
72 Antwoord van Mansholt op een schriftelijke vraag van Vondeling van 28 okt. 1948, HTK

1948-1949, Aanh., p. 27.
73 H TK  1948-1949, p. 6-9. Een van de eerste mondelinge vragen overeenkomstig art. 116, 

Reglement van Orde. Een novum was dat de vragensteller na het antwoord van de 
minister een korte nadere vraag mocht stellen. Zo zou een element van improvisatie 
worden geïntroduceerd dat het parlementaire debat moest verrijken. Tevoren werd dit 
instrument door kamervoorzitter L.G. Kortenhorst krachtig aanbevolen: 'Het Parlement

786



Noten

blijve of worde een leerschool in de welsprekendheid en in de vaardigheid van het 
debatteren.’ Ibidem, p. 6. Dit heeft nog geen Demosthenes opgeleverd.

74 ARA, notulen REA, 22 sept. 1948.
75 J.S. Keyser, 'Landbouwpolitiek en landbouwcrediet', ESB 36 (1951) p. 332.
76 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, nr. 11 I, Moties van Orde van de heer Vondeling c.s., p. 

49. HTK  1948-1949, p. 262, 267, 273, 275, 280, 292, pleitten ook vóór prijsgaranties.
77 Ibidem, p. 298-299. De twee laatste maatregelen waren consessies aan de Stichting voor 

de Landbouw, die beide maatregelen in een gesprek met Mansholt had voorgesteld. 
Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1948, p. 235.

78 H T K  1948-1949, p. 304, 306, 307-308, 304-310. Het is mogelijk dat Vondeling dacht dat 
hij het electoraat van aardappeltelers, dat door Mansholts ingrijpen was afgeschrikt, 
aan zich kon binden. Hij wilde in elk geval verhinderen dat een andere partij munt zou 
slaan uit deze zaak; p. 309- 310 (motie aangenomen z.h.st.) Hierbij moet worden 
aangetekend dat de PvdA zich veel sterker maakte voor de belangen van de consumenten 
dan voor die van de boeren. Het kwam deze partij niet slecht uit dat het volksvoedsel bij 
uitstek - de aardappel - zo’n lage prijs had.

79 Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1948, p. 233; H T K  1948-1949, Aanh., p. 27. 
Vragen van Vondeling. Bij de behandeling van de begroting voor 1949 diende Vondeling 
een motie in, waarin gevraagd werd om bekendmaking van produktie- en prijsregelingen 
vóór de aanvang van het nieuwe oogstjaar en tegelijk met het indienen van de Rijksbegro- 
ting. HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, nr. 11 III, Moties van Orde van de heer Vondeling 
c.s., p. 49. Mansholt nam de motie over.

80 H TK  1948-1949, p. 267, 273, 298. Paraat 3 (1948-1949) nr. 42, p. 10 beperkte zich tot: 'Het 
doet pijnlijk aan dat de heer Van den Heuvel, zo onder een gemoedelijk boerenpraatje 
door grofheden aan het adres van Mansholt lanceert, die de Kamervoorzitter tot 
ingrijpen noopten.'

81 H E K  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, nr. 5, MvA, p. 10; Algemeen agrarisch archief, nr. 279 
(4-10 juli 1949), p. 2178.

82 Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1949, p. 218. Landbouwprodukten werden door 
de Britse regering centraal geïmporteerd. Dit kon de werkelijkheid aardig verhullen. Zo 
bleek in 1950 dat de Britten in 1948 Nederlandse landbouwprodukten tegen lage note
ringen hadden gekocht om te voorkomen dat concurrerende landbouwprodukten-expor- 
terende landen hun prijzen zouden optrekken naar het Nederlandse niveau. Daartegen
over stond echter de verplichting van de Engelsen om £ 250.000 in het LEF te storten. 
Officieel orgaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond (FN Z) 42 (1950) p. 38.

83 Het was de bedoeling dat de subsidie op varkensvlees tot febr. 1950 in stand zou worden 
gehouden, om de devaluatie van sept. 1949 op te vangen, maar het subsidiebedrag dat 
door zelfslachtende boeren werd opgestreken - zij mochten van Mansholt ook genieten 
van een gesubsidieerde karbonade - dwong de regering op 5 dec. 1949 de subsidie stop te 
zetten. Zie H TK  1949-1950, Aanh., p. 61, Vragen Vondeling. Ter compensatie werd de 
consument een verlaging van de suikerprijs beloofd. Tinbergen stelde dit voor in de REA 
op 23 nov. Op grond van 'technische problemen' kon deze compendatie niet doorgaan. Zie 
MR notulen van 28 nov. en 5 dec. 1949 en REA notulen van 23 en 30 nov. 1949. Hierin zeer 
uitgebreide en verwarrende discussies over de subsidiëring van het varkensvlees. Enkele 
details: tot 5 dec. zat Mansholt in het buitenland, bij zijn terugkeer waren de - door hem 
zeer betreurde - besluiten al genomen; Van den Brink stemde zowel vóór als tegen de 
afschaffing van de subsidie, respectievelijk als minister van EZ en als minister van LVV
a.i.; de opmerking van Drees dat hij van Vondeling moest horen dat er zoiets bestond als 
subsidie voor zelfslachters; de mededeling van Lieftinck op 28 nov. dat er een novum was, 
namelijk dat de vakbeweging loonsverhoging eiste, waardoor hij de subsidie op varkens
vlees 'met ingang van morgen' wilde afschaffen; het voortdurende geschuif met 
compensaties om een loonstijging zo lang mogelijk uit te stellen.

84 HTK  1949-1950, p. 525; Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1950, p. 207.
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85 H TK  1949-1950, Aanh., p. 61, Vragen Vondeling; Stichting voor de Landbouw, 
Jaarverslag 1949, p. 197.

86 Dit was niet helemaal de bedoeling! In nov. 1949 deelde Mansholt de Kamer mede dat 
hij streefde naar een hogere landbouwproduktie door het bevorderen van de teelt van 
produkten met de hoogste zetmeelopbrengst per hectare: suikerbieten en aardappelen. 
H TK  1949-1950, Bijl. 1202, Nota inz. de deviezenpositie, nr. 4, Nota n.a.v. het verslag 
der commissie voor de handelspolitiek van 12 sept. 1949, p. 23.

87 ARA, notulen REA, 21 febr. 1950; ARA, archief S.L. Louwes, inv. nr. 2.21.49, nr. 49.
88 HTK  1949-1950, p. 1446; HEK  1949-1950, Bijl. A, Rijksbegroting voor het departement 

van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor het dienstjaar 1950, W ,  p. 1 en MvA, 
p. 8.

89 H EK  1949-1950, p. 570; Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1950, p. 180-182. Voor 
participatie in een aardappelfonds was al een (memorie)post uitgetrokken in de 
begroting van het Landbouw-Egalisatiefonds voor 1950.

90 HTK  1949-1950, p. 1842-1847. Gortzak zag vervolgens af van het indienen van een motie 
'gezien de samenstelling van deze vergadering en kennende het lot van onze voorstellen 
in deze richting.' Ibidem, p. 1847.

91 HTK  1949-1950, Aanh., p. 225 (vraag Maenen).
92 Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1950, p. 182.
93 H T K  1949-1950, Bijl. A, 1400-C, Vaststelling van de begroting van het Landbouw- 

Egalisatiefonds voor 1950, nr. 17, VV, p. 3, 5; nr. 18, MvA, p. 12.
94 ARA, notulen REA, 6 sept. 1950.
95 HTK  1949-1950, p. 2420, 2433, 2436.
96 H TK  1950-1951, p. 582, 593, 610.
97 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-C, nr. 15, MvA, p. 28.
98 H.J. Frietema, Prae-advies over de vraag, welke duurzame structuurveranderingen  

hebben zich laatstelijk voorgedaan in de welvaartsbronnen van ons land, in het bijzonder 
ten aanzien van landbomv en industrie? In xoelke richting zullen als gevolg hiervan 
landbouw en industrie zich moeten ontwikkelen teneinde een zo groot mogelijke welvaart 
aan onze bevolking te verzekeren? ('s-Gravenhage 1947) p. 35; A.W.G. Koppejan, 
'Toekomstaspecten van de Nederlandse landbouw’, ESB 33 (1948) 1620, p. 406; E. van de 
Wiel, 'De Nederlandse zuivelpositie in de nabije toekomst’, ESB 34 (1949) 1670, p. 371- 
373.

99 H TK  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, nr. 6, MvA, p. 12.
100 Drees wilde dit verlies volledig verhalen op de veehouders. Lieftinck en Mansholt 

hielden dit tegen. ARA, notulen REA, 26 jan. 1949.
101 H T K  1948-1949, Bijl. A, 1000-C, nr. 15, MvA, p. 29; Stichting voor de Landbouw, 

Jaarverslag voor 1949, p. 212.
102 H TK  1948-1949, p. 1600-1601,1603-1604 ,1607,1609.
103 Lieftinck had in 1948 de steun vanwege de motie-Groen gekoppeld aan de verhoging van 

enkele belastingen. Niet agrarische bevolkingsgroepen moesten opdraaien voor de eisen 
van de boeren. De boeren vreesden negatieve reacties van het publiek. Zie de paragraaf 
'Het psychologisch effect van het LEF hierna.

104 HTK  1948-1949, p. 1609,1612-1614 ,1616.
105 Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1949, p. 212-213; H EK  1948-1949, Bijl. A, 1000- 

C, vaststelling begroting Landbouw-Egalisatiefonds voor 1949, MvA.
106 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-XI, Rijksbegroting voor het departement van Landbouw, 

Visserij en Voedselvoorziening voor het dienstjaar 1950, nr. 2, MvT, p. 16.
107 Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1950, p. 213. Eind 1949 kostte een kilo boter in 

Nederland ƒ4,50 en in België ƒ7,-. H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-XI, nr. 7, MvA, p. 15.
108 HTK  1949-1950, p. 489, 534, 497, 528. De heffing op kaas werd besproken in de REA op 19 

en 26 okt. 1949. Er werd besloten de heffing in te trekken om de export niet te remmen. Er
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zou bekeken worden in hoeverre de prijsverhoging voor de consument gecompenseerd kon 
worden.

109 HTK  1949-1950, p. 525.
110 HEK  1949-1950, p. 433; Ibidem, Bijl A, 1400-XI, Rijksbegroting voor het departement van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor het dienstjaar 1950, VV, p. 2, en MvA, p. 
8 .

111 Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1950, p. 200.
112 Officieel orgaan van de Nederlandsche Zuivelbond (FNZ) 42(1950) p. 37.
113 HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-C, Begroting van het Landbouw-Egalisatiefonds voor 1950, 

nr. 11, Nota van Wijzigingen, p. 6; Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1950, p. 201. 
De Algemeene Nederlandsche Zuivelbond was tevreden met het Zuivelfonds. De krach
tige protesten tegen de discriminatie van de boter hadden klaarblijkelijk het gewenste 
gevolg gehad, omdat de verschillende inleveringsprijzen waren afgeschaft. De zwakke 
plekken waren volgens de bond de onzekerheid van de 'Engelse noodklep' die tot voor 
kort elk Nederlands overschot kon opnemen en het feit dat de producenten onvoldoende 
invloed op het fonds konden uitoefenen. Officieel Orgaan van de Algemeene 
Nederlandsche Zuivelbond (FN Z) 42 (1950) p. 135.

114 HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-C, nr. 17, VV, p. 5, nr. 18, MvA, p. 12; HTK  1949-1950, p. 
2432. Mansholt merkte hierbij op dat dit de aangegeven weg was die hopelijk ook bij de 
nieuwe produktschappen gevolgd zou worden en bij de verdere ontwikkeling van de PBO.

115 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-C, nr. 18, MvA, p. 7, 12; HTK  1949-1950, p. 2437, 2414, 2418, 
2436.

116 Ibidem, p. 2433-2434. De kritiek van de Algemene Rekenkamer op de gang van zaken in 
het pre-Zuivelfondstijdperk heeft waarschijnlijk mede een rol gespeeld bij de inrichting 
van het fonds als een autonoom potje waaraan alleen de zuivel mocht komen. 
Besparingen op ingehouden melktoeslag bij kaasexport leverden Mansholt in 1950 via 
het Bedrijfschap voor Zuivel een reservepot van ruim ƒ10 miljoen op. Een bedrag van ƒ4 
miljoen stopte Mansholt in een Drents runder-project, een onderzoeksinstituut voor zuivel 
en de organisatie van een zuivel-congres. De rest ging naar het LEF. De Rekenkamer 
verweet Mansholt over ƒ4 miljoen rijkseigendom te hebben beslist zonder medewerking 
van de begrotingswetgever. Maar de minister betoogde dat het bedrijfschap op dit 
terrein autonoom was en het geld geen rijkseigendom. Het bedrijfschap was dus aan de 
controlebevoegdheid van de Rekenkamer onttrokken. Voor het geldelijk beheer van 
bedrijfschappen hoefden volgens hem niet dezelfde waarborgen geschapen te worden als 
voor het beheer van de overheidsgelden. H TK  1950-1951, Bijl. 2175, no. 2, Verslag van de 
Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in het jaar 1950, p. 11.

117 HTK  1949-1950, p. 2438. Op 8 mrt. 1951 volgde de eerste afrekening van het Zuivelfonds 
over de periode 19 mrt. tot en met 4 nov. 1950. Het fonds had voor ƒ13 miljoen aan 
consumptiemelktoeslagen uitgekeerd; export van overschotten naar Engeland had ƒ19 
miljoen verlies opgeleverd; de boeren kregen 7% van de betaalde contributie terug (ƒ2,8 
miljoen). Officieel Orgaan 43 (1951), p. 177.

118 HTK  1948-1949, p. 1607.
119 Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1950, p. 201.
120 H TK  1950-1951, Bijl. A, 1900-XI, Rijksbegroting voor het departement van Landbouw, 

Visserij en Voedselvoorziening voor het dienstjaar 1951, nr. 7, W ,  p. 8-9; Ibidem, nr. 9, 
MvA, p. 28; HTK  1950-1951, Bijl. 1904, Nota inzake de prijspolitiek, p. 2. Hier werd de 
mogelijkheid van een exportbeperking expliciet genoemd.

121 H TK  1950-1951, p. 487.
122 ARA, notulen REA, 15 nov. 1950; notulen M R, 20 nov.1950.
123 HTK  1950-1951, p. 568-569, 577.
124 Ibidem, p. 578, 585, 587, 593, 597. Den Hartog was immers voorzitter van de Hollandsche 

Maatschappij voor Landbouw en Biewenga was voorzitter van de afdeling sociale zaken 
van de Stichting voor de Landbouw.
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125 Ibidem, p. 607-609.
126 Ibidem, p. 619 (geciteerd door Den Hartog).
127 Ibidem, p. 618-619.
128 Ibidem, p. 619, 621. De motie, die wel werd voorgelezen maar niet werd ingediend, 

luidde: 'De melkprijsverlaging waarvan de redelijkheid vooralsnog onvoldoende ge
bleken is, kan afbreuk doen aan de sinds 1948 gevoerde politiek van een op redelijke 
stabiliteit gericht prijsbeleid. Daarom wordt de Regering uitgenodigd om opnieuw in 
overleg te treden met de daarvoor in aanmerking komende organisaties.' Waarschijnlijk 
wilde Den Hartog aanvankelijk een motie indienen waarin Mansholt verzocht werd om 
concrete toezeggingen ten aanzien van de melkprijs.

129 Ibidem, p. 621. Met betrekking tot de subsidieverlaging doelde Van der Weijden op het 
volgende. De lagere melkprijs voor melkproducenten moest voor wat betreft de 
consumptiemelk worden opgetrokken tot de zuivelwaarde. Dit betekende voor het 
Zuivelfonds een grotere uitgave en een dienovereenkomstig voordeel voor het LEF, omdat 
de overheidstoeslag op de in consumptie gebrachte melk eveneens met een halve cent 
verminderde. Deze directe besparing op het LEF werd geschat op ƒ8 miljoen. Officieel 
Orgaan 42 (1950) p, 570. Mansholt corrigeerde dit bedrag later. Het moest worden 
verminderd met het bedrag dat men foutief als subsidie aan boter had toegekend. H TK  
1950-1951, Bijl. A, 1900-XI, nr. 14, Brief van de Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, p. 40.

130 Ibidem, p. 621-623.
131 Ibidem, p. 626; ARA, notulen REA, 27 nov. 1950; Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag

1950, p. 199-200; Officieel orgaan 42 (1950) p. 594.
132 De Landbode, 16 dec. 1950; Officieel Orgaan 42(1950) p. 571, 594,
133 Officeel Orgaan 42 (1950) p. 624. Begin febr. had het LEI cijfers gepubliceerd waaruit 

bleek dat de nacalculatie van de melkprijs voor de jaren 1948 en 1949, 9 tot 18% hoger 
uitkwamen dan de voorcalculatie. De Landbode, 10 febr. 1951.

134 H TK  1950-1951, p. 1179 (Mondelinge vraag Droesen); Ibidem, Bijl. A, 1900-XI, nr. 14, 
Brief van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, p. 37-40. Een 
winstpunt voor het groene front was de toezegging dat een eventuele heffing op kaas niet 
langer in het LEF zou vloeien, maar uitsluitend aan het Zuivelfonds ten goede zou komen.

135 W. Drees, Zestig jaar levenservaring, p. 159; Het Parool, 12 jan. 1951; H TK  1950-1951, p. 
627. Droesen vroeg op 24 nov. 1950 opheldering over de voorgenomen bezuinigingen. 
Mansholt antwoordde dat hij hierover nog geen uiteenzetting kon geven.

136 HEK  1948-1949, p. 244.
137 Nederland wilde eerst niet zoveel devalueren als de Engelsen. Het feit dat de grootste 

landbouwconcurrent, Denemarken, Engeland volledig volgde, gaf de doorslag. ARA, 
notulen MR 19 sept. 1949. Zie ook de paragraaf 'Devaluatie tegen wil en dank’ van het 
hoofdstuk Financiën in dit boek.

138 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-XI, nr. 6, VV, p. 1; De Nieuwe Courant, 27 sept. 1949; H TK  
1949-1950, Bijl. A, 1400-1, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950, nr. 4, VV, politieke 
beschouwingen, p. 4-5; Ibidem, nr. 7, MvA, p. 25. Als karakteristieke elementen van de 
landbouwsector werden genoemd: 1. een klein aantal betrekkelijk uniforme stapelpro- 
dukten, die zich moeilijk aanpasten aan wisselende marktomstandigheden; 2. de bijzon
dere structuur van het landbouwbedrijfsleven met zijn vele kleine bedrijven, waardoor de 
aarbeid als kostenfactor van groot belang was; 3. de betekenis van landbouwprodukten bij 
de voorziening van de meest primaire behoeften van het volk.

139 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-XI, nr. 7, MvA, p. 11.
140 HTK  1949-1950, p. 1244. Mansholt deelde dit mee op 22 dec. 1949 bij de behandeling van 

de begroting van het ministerie van Sociale Zaken voor 1950.
141 H EK  1950-1951, Bijl. A, 1400-XI, MvA, p. 10. Voor akkerbouwprodukten werd de loons

verhoging gecompenseerd door de voorgenomen belastingverlaging. Alleen Rip verbaas
de zich over het feit dat Mansholt bij de prijsvaststelling een voorschot nam op een be-
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lastingverlaging die nog niet door het parlement was goedgekeurd. H EK  1950-1951, p. 
428. Mansholt had dit voorschot overigens genomen na aandringen van Lieftinck en 
Drees. Mansholt ondervond in de REA nogal wat tegenwerking van Joekes en Lieftinck. 
Niet doorberekenen noemde hij echter onaanvaardbaar. Hij had het de boeren trouwens 
al toegezegd! Morrend ging de raad akkoord. Joekes en Lieftinck stemden tegen 
verschillende onderdelen van het voorstel van Mansholt. Vgl. ARA, notulen REA, 16 
dec. 1949.

142 Nadat in mei de particuliere groentenhandel was opengesteld, werd in september een 
handelsakkoord gesloten waarbij de handel in fruit volledig werd geliberaliseerd. Voor 
groenten werd een contingent van $15 miljoen vastgesteld. J. Wemelsfelder, Het herstel 
van de D uits-Nederlandse economische betrekkingen na de Tioeede Wereldoorlog 
(Leiden 1954), p. 31-32; Zie ook: H E K  1950-1951, Bijl. A, 1400-XI, MvA, p. 13 over de 
transportproblemen.

143 H TK  1949-1950, p. 487, 489-490.
144 Ibidem, p. 494-495, 496-497, 499-500, 504 . De wens van Den Hartog om de aanvoer van 

veevoeder te garanderen, wees Mansholt resoluut van de hand. Ibidem, p. 534.
145 Ibidem, p. 514-515, 515-516, 518, 494 , 525, 530 (Mansholt). De Waarheid van 2 juni 1950 

karakteriseerde Mansholt later als 'de telephaat, die het pokdalig en schele jongmens 
verzekert, dat honderd meisjes op hem zitten te wachten'.

146 HTK  1949-1950, p. 527.
147 Ibidem, p. 524. Een hogere landbouwproduktie zou in 1950 moeten leiden tot een positieve 

bijdrage aan de handelsbalans van ƒ370 miljoen. Dit moest bereikt worden door de teelt 
van aardappelen en suikerbieten te bevorderen, de voederwaarde van geconserveerd 
veevoer op te voeren, een nieuw systeem van beweiden te introduceren en het areaal voor 
goed houdbaar en afzetbaar winter/ruit uit te breiden. H TK  1949-1950, Bijl. A, 1202, 
Nota inz. de deviezenpositie, nr. 4, Nota naar aanleiding van het verslag der commissie 
voor de handelspolitiek van 12 sept. 1949, p. 23.

148 Officieel Orgaan 41(1949), p. 391.
149 HEK  1949-1950, p. 413, 416-418, 422, 427, 430.
150 Ibidetn, p. 434, 440.
151 Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1949, p. 10; ARA notulen MR , 23 mei 1950. Het 

resultaat van de kritische opmerking van Van Maarseveen was dat Mansholt, na 
aandringen van Lieftinck, akkoord ging met een zekere afroming van de subsidie op 
veevoeder. Bijvoorbeeld bij de goedlopende export van eieren naar West-Duitsland.

152 België hield Nederlands fruit en vee aan de grens tegen op basis van een Benelux-proto- 
col van 9 mei 1947, de Verenigde Staten drongen aan op prijsverhogingen van bloembollen 
uit Nederland en de handel met West-Duitsland liep gevaar omdat Nederland de 
export van Duitse kapitaalgoederen bemoeilijkte. Men vreesde Duitse repercussies. HEK  
1949-1950, p. 428, 430, 438. In febr. 1950 dreigde Duitsland de invoer van groenten en fruit 
te beperken. Na een verzoek van de Stichting voor de Landbouw zocht de Nederlandse 
regering contact met de Duitse. Dit leidde tot de afspraak dat de handel in fruit en - tot 
een bepaald bedrag - groenten onbelemmerd kon doorgaan. Toen de Duitsers wilden 
overgaan tot het heffen van invoerrechten, nam de Stichting in april opnieuw contact op 
met Mansholt. Deze kon de Duitsers op andere gedachten brengen. Stichting voor de 
Landbouw, Jaarverslag 1950, p. 240-241. Voor het opkomend protectionisme zie 'Een 
vraaggesprek met minister Mansholt' in: Officieel Orgaan 42 (1950) p. 279-280.

153 H T K  1949-1950, Bijl. 1643, Nota inz. de deviezenpositie van 11 mei 1950, p. 19; H EK  
1949-1950, p. 437; HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400, nr. 17, VV, p. 4, nr. 18, MvA, p. 10; H TK
1949-1950, p. 2432. Op 13 sept. 1950 maakte Mansholt aan de Tweede Kamer bekend dat 
hij werkte aan een Europees plan.

154 Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1950, p. 14.
155 ARA, notulen MR, 18 sept. 1949, ARA, notulen REA, 12 okt. 1949.
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156 Zie Tractatenblad 1953, nr. 55, p. 16-17. Protocol conferentie te Brussel, 9 mei 1947. Punt 4 
luidde: 'Teneinde de producent de minimumprijs te waarborgen, is elk der drie landen 
gemachtigd tot het nemen van alle valorisatiemaatregelen in zijn eigen land en tot het 
beschermen van zijn binnenlandse markt tegenover derde landen en partnerlanden.' 
Mansholt verklaarde in mrt. 1950: 'Het protocol is onzerzijds mede aanvaard om ons te 
kunnen beschermen tegen gedwongen vrijheid in de gehele ontwikkeling.' H EK  1949-
1950, p. 436. Nederland was in 1947 namelijk bang dat het door Belgisch fruit zou worden 
overstroomd.

157 Van Molle, 100 jaar Ministerie van Landbouw, p. 66, 69.
158 ARA, notulen REA, 26 juli 1950.
159 Er werd zeer vaak gesproken over kaas in de ministerraad. Zie: ARA notulen MR 5 april 

1950; Notulen REA 28 mrt., 11,18 en 25 april, 9 mei 1950. Het idee van de subtiele retorsie 
was afkomstig van D.B. Spierenburg, directeur-generaal van de afdeling Buitenlandse 
Economische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken.

160 De Landbode, 12 aug. 1950; HTK  1949-1950, p. 2435.
161 J. Horring, 'Vormt de landbouw een struikelblok voor de verwezenlijking van de 

Benelux?' ESB  35(1950) p. 595-596; H TK  1950-1951, Bijl. A, 1900-XI, nr. 7, VV, p. 3 en 
Ibidem, 1900-III Begroting voor de uitgaven des Rijks voor het dienstjaar 1951 
betreffende het department van Buitenlandse Zaken, nr. 23, W , p. 7.

162 De belangrijkse punten uit deze overeenkomst waren: 1) Het aantal produkten waarop 
het protocol van toepassing was werd beperkt; 2) Het beginsel van gezamelijke 
vaststelling van minimumprijzen, invoerstops en wijziging van de limitatieve lijst werd 
aanvaard; 3) Indien geen overeenstemming werd bereikt was eenzijdige vaststelling 
weliswaar nog mogelijk, maar hiertegen kon de andere partij in beroep gaan bij een on
afhankelijk orgaan. (Deze arbritageclausule was essentieel: de verdragsluitende 
partijen droegen in feite een deel van hun soevereiniteit over aan een onafhankelijke 
hogere autoriteit!); 4) De helft van de opbrengst van de heffing die het exporterende 
land oplegde om de prijs van een produkt naar het minimumniveau op te trekken zou 
worden overgemaakt naar het importerende land. H TK  1950-1951, Bijl. A, 1900-XI, nr. 9, 
MvA, p. 16. Zie ook J. Horring, 'De resultaten van de landbouwconferentie te Luxemburg', 
ESB 35 (1950) p. 894-895.

163 H TK  1950-1951, Bijl. A, 1900-III, nr. 24, MvA, p. 15; H TK  1950-1951, p. 571-574, 581, 587. 
De Tijd van 4 nov. 1950 berichtte over felle protesten van de Belgische Boerenbond tegen 
het nieuwe protocol.

164 HTK  1950-1951, p. 615.
165 Het Vrije Volk, 4 jan. 1951. Uitvoerige discussies in: ARA, notulen REA, 5 jan. 1951.
166 H E K  1950-1951, Bijl. A, 1400-C, MvA, p. 5. Deze memorie werd op 28 nov. 1950 

gepubliceerd; H TK  1950-1951, p. 616. Voor de geboorte en lancering van het plan- 
Mansholt: W.H. Vermeulen, Europees landbouivbeleid in de maak. Mansholts eerste 
plannen 1945-1953 (Groningen 1989) p. 51 e.v. Voor de tekst van het plan: Ibidem, Bijlage
I. Topfiguren in de Nederlandse landbouwwereld dachten in 1950 serieus na over een 
Europees landbouwbeleid. Belangrijk in dit opzicht: J. Linthorst Homan, 'De Europese 
landbouw’, ESB  35 (1950) p. 210-213 (Hij pleitte voor een aan een bepaalde termijn 
gebonden overgangsprotocol in de geest van het Beneluxprotocol uit 1947. Gedurende deze 
termijn moest de noodzakelijke rationalisatie plaatsvinden) en H.J. Frietema, H et 
vraagstuk van de Europese integratie in de landbouw (Leiden 1950). Hij pleitte voor een 
Europees Stabilisatiefonds en overdracht van nationale bevoegdheden aan een Europees 
orgaan.

167 Officieel Orgaan 42 (1950) p. 143, 'Wil Amerika ons helpen bij de aanschaf van 
productiemiddelen, dan graag - voor de producten zorgen we zelf wel.' Eerder was een 
aantal Amerikaanse surplusgoederen (waaronder eieren en fruit) voor export met 
Marshall-financiering aangeboden met een korting van 50%. Zie: Pierre van der Eng, De
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Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland 1947-1953  (Houten 1987) p. 23; H E K
1949-1950, p. 431 (redevoering Louwes).

168 Van begin 1950 tot begin 1951 stegen de wereldmarktprijzen met 50%. Dit betekende voor 
Nederland een ruilvoetverslechtering van ongeveer 13%. Brouwers, 'Tien jaar 
economische politiek' in: Tien jaar economisch leven in Nederland. Herstelbank 1945- 
1955 (Den Haag 1955) p. 91.

169 H TK  1950-1951, Bijl. 1904, Nota inz. de prijspolitiek van 19 september 1950, p. 1-3; HTK
1950-1951, p. 36.

170 Geciteerd in De Landbode, 21 okt. 1950. De Landbode wees de industriële lobby achter de 
Financiële Koerier op het feit dat een arbeider nergens tegen lagere prijzen kon eten dan 
in Nederland. 'Wil men hier nog verder gaan met prijsverlaging der levensmiddelen ten 
behoeve van de industrie dan gaat dit ten koste van het bestaan van de boerenstand. Men 
kan ervan verzekerd zijn dat deze boerenstand haar gehele organisatorische en politieke 
machtspositie zal aanwenden om dit tegen te gaan.’ Ibidem.

171 Zie J.M.M.J. Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer 
1945-1958 (Groningen 1986) p. 62-63.

172 H TK  1949-1950, p. 2412, 2415, 2417.
173 Ibidem, p. 2419-2421, 2423, 2425, 2431, 2434, 2437. In het voorjaar van 1950 hadden de 

verenigde tuinbouwbedrijven aktie gevoerd voor de afschaffing van de veilplicht. In het 
kader van de afzetfondsen en de op handen zijnde PBO vond Mansholt afschaffing 
ongewenst. Op 7 juni 1950 vond een hearing plaats tussen vertegenwoordigers van het 
ministerie en verschillende belangengroepen. Besloten werd het begrip 'veilen' elastisch 
te interpreteren. Ook het veilen van monsters zou bijvoorbeeld mogelijk worden. 
Daamaast moest de afdeling tuinbouw van de Stichting voor de Landbouw komen met 
concrete saneringsplannen voor de tuinbouw op de koude grond. Op basis van deze plannen 
zou de regering bekijken of economische steun verantwoord was. Het gesprek over de 
plannen moest in 1951 nog beginnen. Zie: Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1950, p. 
241-243. Het groene front in de Kamer ging akkoord met Mansholts visie. Den Hartog 
drong sterk aan op sanering. Het VVD-kamerlid waarschuwde de socialistische minister 
zelfs voor een overdreven optimisme met betrekking tot liberalisatie voor de tuinbouw 
(HTK  1950-1951, p. 578). Borst had een afwijkend oordeel ten aanzien van de structurele 
problemen in de tuinbouw: de oorlogsvoorbereiding van de 'Westkapitalistische Rege
ringen' en het wegvallen van de Duitse vraag naar tuinbouwprodukten hadden de crisis 
veroorzaakt. 'Duitsland zal voor de tuinders pas weer belangrijk worden wanneer het een 
herenigd, vrij en democratisch land is', meende deze communist. (Ibidem, p. 598)

174 H TK  1950-1951, Bijl. A, 1990-XI, nr. 2, MvT, p. 14-15; Ibidem, nr. 7, VV, p. 1-3.
175 Ibidem, nr. 8, MvA, p. 13; H TK  1950-1951, p. 568, 574 .
176 H TK  1950-1951, p. 575-576, 618,582,584, 587,592, 607-610.
177 De constatering van Van der Noort dat het overheidsingrijpen kon afnemen omdat de 

Nederlandse landbouw profiteerde van internationale prijsstijgingen, ging op korte 
termijn niet op. Dit had te maken met de verstrengeling van landbouw- en consumenten
belangen. Vgl. P.C. van den Noort, De noodzaak en effectiviteit van het Nederlandse 
landbouiobeleid van Marshall-plan tot Mansholt-plan (Wageningen 1971) p. 7.

178 H EK  1950-1951, Bijl. A, 1400-C, W ,  p. 1; Ibidetn, MvA, p. 4. Dit stuk dateert van 28 nov.
1950. De directe invloed van de 5% loonsverhoging van 1 sept. op de LEF-begroting werd 
door Mansholt op dat moment geschat op een extra tekort van ƒ2 miljoen. Dit betrof 
toeslagen op consumptiemelk en marges voor suikerbieten. Ibidem, p. 5.

179 HEK  1950-1951, p. 227.
180 Paraat 5 (1950) nr. 35 ,1  dec. 1950, p. 9. De redactie van Paraat was in handeii van Alfred 

Mozer en G. Ruygers. Mozer was tevens internationaal secretaris van de PvdA. Toen 
Mansholt in 1958 voorzitter van de Europese Commissie werd, werd Mozer zijn kabinets
chef. Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1950, p. 14-15.
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181 Vgl. H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400, Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën, p .  
46.

182 HTK  1949-1950, p. 2424.
183 A. Vondeling, 'Het landbouw-egalisatiefonds', ESB 35 (1950) p. 552-555.
184 H TK  1947-1948, Bijl. nr. 839, p. 1-4 en H TK  1948-1949, Bijl. nr. 839, p. 5; Voorgesteld 

werden: 1) verhoging van de tabaksaccijns, vooruitlopend op Benelux-harmonisatie, 2) 
uitbreiding van de belasting op luxe artikelen, 3) verhoging van de ondernemingsbelas
ting. In zijn MvA trok Lieftinck het derde punt in en smeerde hij de eerste twee 
maatregelen uit over een langere termijn.

185 Stichting voor de Landbouw, Jaarverslag 1948, p. 24; HTK  1948-1949, p. 330; H EK  1948-
1949, p. 87, 84-85. In verband met datgene wat Lieftinck losliet over accijnsafspraken in 
Benelux-verband, verweet De Wilde hem dat hij de Tweede Kamer in feite het recht 
van amendement ontnomen had; HTK  1948-1949, 8 mrt. 1949, p. 230 (insinuatie Verhey); 
p. 244 (ontkenning Mansholt).

186 H TK  1948-1949, Bijl. A, 1000-C, nr. 8, Nota van Wijzigingen, p. 7-10; HTK  1948-1949, p. 
1605, 1606, 1599-1600. Vondeling berekende dat de 'Joekes-gulden' van nov. 1948 de 
inkomensachteruitgang van ƒ1,25 niet volledig had gecompenseerd. Door verhoging van 
de bestaande subsidies wilde hij de compensatie toereikend maken.

187 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-C, nr. 15, MvA, p. 27-28.
188 Ibidem, nr. 14, VV, p. 25-26; Ibidem, nr. 15, MvA, p. 28; HTK  1948-1949, p. 1607, 1611. 

Mansholt had al eerder geprobeerd het monopolie van de Stichting voor de Landbouw 
als vertegenwoordiger van het georganiseerde bedrijfsleven te doorbreken. Het ging toen 
om de verdeling van de bestuurszetels van het LEI. De minister moest het onderspit 
delven. Zie: Tien jaren Landbouw-Economisch Instituut, p. 23.

189 H TK  1948-1949, Bijl. A, 1000-C, nr. 15, MvA, p. 31.
190 ARA, notulen REA, 20 juni, 8 en 15 aug. 1949.
191 HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, nr. 7, MvA, p. 31; HTK  1948-1949, Bijl. 1351, Verslag der 

Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over 1948; H TK  1949-1950, 
Bijl. A, 1400-C, nr. 12, Bijlage bij de toelichting op de Nota van Wijzigingen.

192 ARA, notulen REA, 2 sept. en 16 dec. 1949.
193 H TK  1948-1949, Bijl. 1351, p. 9; HTK  1949-1950, Bijl. 1717, nr. 2, Verslag der Algemene 

Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1949, p. 7. Mansholt be
weerde dat op grond van de Landbouw-Crisiswet, de Comptabiliteitswet uitdrukkelijk 
voor het beheer van het LEF was uitgeschakeld. De procedure van de kredietopening, 
waarbij Lieftinck als het ware een veto-recht had, was daarom volgens Mansholt niet 
van toepassing op het LEF.

194 H TK  1950-1951, Bijl. 2175, nr. 2, Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar 
werkzaamheden in het jaar 1950, p. 10-11. Op 13 sept. 1950 had Mansholt Engelbertink 
beloofd dat hij bereid was elke drie maanden een verslag te overleggen van de toestand 
van bedrijfstakken, die door bedrijfschappen werden beheerst. H TK  1949-1950, p. 2431; 
H TK  1949-1950, Bijl. 1351, nr. 6, Derde vervolgverslag der Commissie voor de Rijksuit
gaven, p. 67; H TK  1950-1951, Bijl. 2175, nr. 2, p. 18.

195 H TK  1949-1950, p. 50, 529, 535, 539; Officieel Orgaan 44 (1950) p. 521.
196 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400, p. 1, 17-18; HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-C, MvT, p. 3; H TK

1949-1950, Bijl. A, 1400-1, nr. 7, MvA, p. 31.
197 ARA, notulen REA, 18 april 1950.
198 H TK  1949-1950, p. 526, 490, 494 , 512. De subsidie op brood nam toe en die op con

sumptiemelk, margarine, spijsvet en varkensvlees werd gehandhaafd. Afgeschaft werd 
de subsidie op rundvlees en kaas. Hierdoor stegen de kosten van het levens-middelen- 
pakket, hetgeen mede de aanleiding vormde voor een algemene loonsverhoging van 5% 
met ingang van 1 januari 1950. Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening, Verslag over de landbouw in Nederland over 1949 (Den Haag 1951) p. 333- 
334. Zie het hoofdstuk over Sociale Zaken, eerder in dit boek. In de REA verklaarde
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Mansholt al op 5 okt. 1949 dat de regering niet zou kunnen ontkomen aan 
loonsverhogingen. REA-notulen 5 okt. 1949.

199 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-C, nr. 11, Nota van Wijzigingen p. 6-7. Mansholt erkende 
dat de subsidies moeilijk te rubriceren waren. De subsidie van veevoer bijvoorbeeld 
kwam zowel ten goede aan producenten als - via vee teel tprodukde - aan consumenten. 
Hij merkte verder op dat het ging om voorlopige cijfers. Indien de voorgestelde verlaging 
van de suikeraccijns doorging, zou dit ƒ30 miljoen aan subsidies schelen. Inmiddels was 
ook het Zuivelfonds gevormd binnen het LEF.

200 Ibidem, nr. 17, W ,  p. 3. Dit stuk dateert van 3 juni 1950.
201 HTK  1949-1950, p. 2412-2415, 2417, 2419. Biewenga voegde hieraan toe: 'Terwijl ik voorts 

van oordeel ben dat deze gegevens van belang kunnen zijn voor een eventueel latere 
geschiedschrijving van het landbouw- en het loon- en prijsbeleid in Nederland gevoerd 
in de na-oorlogse jaren.'

202 Ibidem, p. 2422; HEK  1950-1951, p. 228, H TK  1949-1950, p. 2424 .
203 H TK  1949-1950, p. 2430, 2435 (M. antwoordt Vondeling en Biewenga en schuift subsidie- 

discussie voor zich uit); H EK  1950-1951, p. 228 (M. antwoordt CPN); H TK  1949-1950, 
Bijl. A, 1400-C, nr. 18, MvA, p. 6 (M. over afsplitsing consumentensubsidies en toekomst 
LEF).

204 H TK  1950-1951, Bijl. A, 1900-1, Rijksbegroting voor het Huis der Koningin, voor het 
dienstjaar 1949, nr. 5, MvA, p. 35. ARA, notulen REA, 11 juli 1950; ARA, notulen MR, 14 
aug. 1950. Een voorstel van Mansholt om de begroting terug te brengen naar een tekort van 
ƒ50 miljoen werd tegengewerkt door Drees, Joekes en Lieftinck. Mansholt vond alleen 
Stikker aan zijn zijde. Het argument dat dit in België een goede indruk zou maken, was 
niet overtuigend. (ARA, notulen REA, 15 aug. 1950); ARA, notulen REA, 12 sept. 1950 
(Het voorstel werd aangehouden)

205 HTK  1950-1951, p. 439. Tilanus pleitte overigens in nov. 1948 al voor afschaffing van alle 
subsidies. HTK  1948-1949, p. 165; HTK  1950-1951, Bijl. A, 1900-C, nr. 7, W , p. 1. De wens 
van enige agrarische kamerleden om het LEF helemaal af te schaffen hoefde geen 
principiële achtergrond - afkeer van overheidsingrijpen - te hebben. Uit de splitsing van 
de begroting voor 1951 bleek namelijk dat het consumentensaldo -ƒ208,5 miljoen was en 
het producentensaldo +ƒ8,6 miljoen. Dit laatste bedrag konden de boeren dus in hun zak 
steken als het LEF werd opgeheven. Zie: Ibidem, nr. 3, MvT, Bijlage I.

206 H T K  1950-1951, p. 569, 572. Van den Heuvel meende 'dat het eigenlijke overheids
optreden op dit moment niet kan worden gemist'. Ibidem, p. 582. Van der Weijden wilde 
meer geld uit het LEF voor een soepeler gerstregeling. Dit impliceerde behoud van het 
LEF. Ibidetn, p. 588.

207 Ibidem, p. 627; H T K  1950-1951, Bijl. A, 1900-C, nr. 9, Bijlage. Een selectie uit het 
cijfermateriaal (in duizenden guldens):

landbouwfonds-saldo consumentenfonds-saldo
1946 + 17.342 - 397.401
1947 + 8.509 - 459.219
1948 +  17.887 - 486.135
1949 - 28.486 - 260.430
totaal + 15.252 - 1.603.185

Ten laste van het landbouwfonds kwam later nog ƒ27 miljoen in verband met de motie- 
Groen. De totale uitgaven-Groen bedroegen ƒ86.426.000. Indien deze uitgaven niet werden 
aangemerkt als producentensteun, kostte het LEF in de periode 1946-1949 aan de boeren 
ƒ74 miljoen aan heffingen.

208 HTK  1950-1951, p. 627.
209 Ibidem, p. 597, 626, 628.
210 A.G.U. Hildebrandt, 'De visscherij' in: M. Weisglas ed., Nederlands economisch herstel, 

(Amsterdam en Brussel 1946) p. 247-248.
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211 Over Van der Zaal: A.W. Abspoel, Van Binnen- en Buitenhof. Schetsen van het Haagse 
Binnenhof {Amsterdam 1956) p. 114-115.

212 Hildebrandt, 'De visscherij', p. 254.
213 H TK  1948-1949, Bijl. A, 1000-XI, nr. 6, MvA, p. 27-28; H TK  1948-1949, p. 314-315, 317; 

H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-XI, nr. 6, VV, p. 6-7; Ibidem, nr. 7, MvA, p. 22-23.
214 In de IJsselmeervisserij was de bemanning niet in loondienst, maar viste zij 'op deel’: de 

bemanning ontving een deel van de opbrengst en droeg een deel van het ondernemersrisico. 
De deelvisser was daarom ondernemer in de zin der wet. Een minimumloonregeling was 
voor hem niet van toepassing. Hildebrandt, 'De Visscherij', p. 255.

215 Het Vrije Volk, 16 nov. 1949; HTK  1949-1950, p. 498, 501, 509, 512, 516, 519- 520.
216 Ibidem, p. 530, 533, 536-537; Het Vrije Volk, 17 nov. 1949; H T K  1950-1951, Bijl. A, 1900- 

XI, nr. 2, MvT, p. 19. De bijdrage van de regering bestond uit een toeslag op de 
vismeelprijzen.

217 H EK  1949-1950, p. 415, 417, 422-423, 438, 440, 444; H TK  1950-1951, Bijl. A, 1900-XI, nr. 9, 
MvA, p. 32; H TK  1950-1951, p. 579, 585, 603; De Volkskrant, 29 mrt. 1951.

218 In dec. 1949 besloten een aantal reders hun trawlers niet te laten uitvaren, omdat hun 
bedrijf onrendabel zou zijn geworden. Mansholt greep direct in. Bij zes rederijen legde hij 
beslag op de boeken. Een onderzoek moest uitwijzen of de gemaakte winsten de zakken 
van een te groot aantal directeuren had gespekt ten koste van de reconstructie van het 
visserijapparaat. HEK  1949-1950, p. 423 (mededelingen van Kievit).

219 HTK  1950-1951, p. 585, 617; H TK  1950-1951, Bijl. A, 1900-XI, nr. 9, MvA, p. 30; Over de 
walvisvaart in deze periode: Bogaarts, Kabinet-Beel, p. 1508-1513.

220 Zie respectievelijk: H T K  1948-1949, Bijl. 1045; H TK  1949-1950, Bijl. 1791; Ibidem, Bijl. 
1686 en Ibidem, Bijl. 1687.

221 In de Plantenziektewet bijvoorbeeld was de mogelijkheid opgenomen van een ruime 
delegatie van bevoegdheden aan de minister of de directeur van de Planten- 
ziektekundige dienst. Op basis van de oude wet uit 1911 moest eerst worden gewacht op 
een amvb en een gelijktijdig wetsvoorstel dat de amvb moest bekrachtigen. De minister 
kon nu onmiddellijk ingrijpen, terwijl daarna bij of krachtens amvb nadere regels 
mogelijk waren. Een amendement Van den Heuvel bond de maatregel van de minister aan 
een termijn van een maand. HTK  1949-1950, p. 911.

222 H TK  1948-1949, p. 1369-1376; F.F.X. Cerutti, Bedrijfsorganisatie en landbouxvioetgeving 
(Nijmegen en Utrecht 1956), p. 12.

223 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-XI, nr. 16, Brief van de Minister van 10 mei 1950, p. 24; Ibi
dem, 1400-C, nr. 17, VV, p. 9; H TK  1950-1951, Bijl. A, 1900-XI, nr. 9, MvA, p. 18. De 
regeling van het tbc-plan, dat hierna nog ter sprake komt, werd hiervan uitgezonderd: 
HTK  1950-1951, p. 614.

224 HTK  1948-1949, Bijl. 1240, nr. 3, Wetsontwerp Paardenwet 1949, MvT; Ibidem, nr. 4, VV, 
p. 6; Ibidem, nr. 5, MvA, p. 9; HTK  1949-1950, Bijl. 1240, nr. 9, Verslag van het mondeling 
overleg, p. 14. Tijdens dit mondeling overleg liet Mansholt zich vergezellen van de direc
teur van het Veeteeltwezen. Deze man hield een uitgebreide, zeer technische uiteen
zetting die het groene front moest overtuigen van het nut van de verplichte merriekeu
ring. Dit lukt hem niet. Overigens bestond er binnen de Stichting voor de Landbouw lange 
tijd onenigheid tussen boeren en fokkers over de Paardenwet. Stichting voor de 
Landbouw, jaarverslag 1948, p. 267. De boeren vreesden dat de wet tot gevolg zou hebben 
dat de fokkers hun paarden zo duur mogelijk konden maken.

225 HEK  1949-1950, p. 254-255; HTK  1949-1950, p. 1529, 1536.
226 Ibidem, p. 1537-1541; H TK  1950-1951, Bijl. 1900-XI, nr. 9, p. 17.
227 ARA, notulen REA 22 dec. 1948 en 22 juni 1949; HEK  1949-1950, p. 429,437.
228 Op deze wijze werd het tegenwaardefonds monetair neutraal aangewend. H TK  1949-

1950, Bijl. 1333, Nota inz. de besteding van een gedeelte van het saldo van de speciale 
rekening bij De Nederlandsche Bank; HTK  1950-1951, Bijl. 1993, Nota inz. de besteding 
van een gedeelte van het saldo van de speciale rekening bij De Nederlandsche Bank.
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Vgl. in dit boek de paragraaf over besteding van de tegenwaardegelden bij het hoofdstuk 
over Financiën.

229 Cultuurtechnische werken: werken welke over een reeks van jaren de gebruikswaarde van 
de grond verbeteren of vergroten. Hieronder rekent men regeling van de waterbeheersing, 
verbetering van de verkaveling, grondverbetering en landaanwinning. Grote Winkler 
Prins deel 6 (Amsterdam en Brussel 1968) p. 78.

230 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-XI, nr. 6, VV, p. 9J1T K  1949-1950, p. 542 (mededeling van 
Vondeling) 70% moet zijn 17%. Van de 2,5 miljoen onderzochte runderen waren er 430.000 
besmet.

231 H TK  1950-1951, Bijl. A, 1900-XI, nr. 9, MvA, p. 20; H TK  1950-1951, p. 613. Na overleg 
met de Stichting voor de Landbouw werd op 20 mei 1951 het grote tbc-plan gelanceerd.

232 H EK  1948-1949, p. 239 (Verheij signaleert het tekortschieten van boerenleenbanken), p. 
242 (Brandenburg vraagt om overheidsingrijpen); H TK  1950-1951, Bijl. 1900-XI, nr. 7, 
VV, p. 5; H T K  1950-1951, Bijl. 1993, Nota inz. de besteding van een gedeelte van het 
saldo van de speciale rekening bij De Nederlandsche Bank, nr. 2, Nota van 12 febr. 1951; 
Over de instelling van het fonds: J.S. Keyser, 'Landbouwpolitiek en landbouwcrediet', 
ESB 36 (1951) p. 332-333. Keyser waarschuwde voor te hoge verwachtingen, omdat 
Lieftinck bij de instelling van het fonds had opgemerkt dat de landbouwkredietbanken 
onderworpen bleven aan kredietcontrole door De Nederlandsche Bank. Kort tevoren had 
De Bank juist kredietbeperkende maatregelen genomen. Ibidem, p. 333. Zie ook: Niet 
alle borgen zijn gelijk. 1951-1991: veertig jaar Stichting Borgstelling voor de Landbouw 
('s-Gravenhage 1991).

233 HEK  1949-1950, p. 430-432. Het partijblad van de PvdA schreef: 'Men beleeft het niet 
elke dag, dat een liberaal kamerlid waarschuwt tegen het al te vrij laten van het 
befaamde vrije spel der maatschappelijke krachten. Wie weet wat een verrassingen zich 
nog in het liberale boekje van de Eerste Kamer zullen gaan voordoen!’ Paraat 4 (1949-
1950) nr. 51, p. 11.

234 H EK  1949-1950, p. 430-432; Paraat 4 (1949-1950) nr. 51, p. 11.
235 De redevoering is weergegeven in het verslag van het congres ter gelegenheid van het 

tienjarig bestaan van het LEI, 'Enige belangrijke facetten van de Nederlandse 
landbouwpolitiek', ESB 35 (1950) p. 977-978.
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P.F. Maas

Verkiezingen

De KVP ging in 1948 vol zelfvertrouwen de strijd om de kiezersgunst aan. 
De partij telde liefst 400.000 leden, van wie er 300.000 aan de groslijststem- 
mingen deelnamen. Dat laatste wees op grote betrokkenheid. Het kabinet- 
Beel, dat een katholieke signatuur bezat, had zich uitstekend staande ge
houden tegenover de oppositie van ARP, CHU, VVD en CPN. Bovendien 
had het een deel van het KVP-program tot uitvoering gebracht. De katho
lieke bisschoppen hadden zich wederom in de verkiezingsstrijd gemengd 
door de gelovigen aan te sporen hun stem op de KVP uit te brengen. De 
KVP bood 'de beste waarborgen voor de eerbiediging en naleving van de 
zedelijke normen van het Christendom op het terrein van wetgeving en 
bestuur'.1 Zo'n aansporing had destijds voor de meeste katholieken de 
kracht van een gebod.

De KVP maakte zich in de campagne sterk voor de noden van het 
'gezonde gezin’, voor een zware Unie met Indonesië, voor de bestrijding 
van het communisme én voor de katholieke eenheid. Die eenheid stond 
onder druk. Niet zozeer door toedoen van dissident Welter, als wel als ge
volg van de coalitie met de PvdA. De samenwerking met de 'rooien' was 
voor een deel van de katholieke intellectuelen en zakenlieden moeilijk 
verteerbaar. De Tijd sprak zelfs van 'ondraaglijke spanningen'. In de kies- l 
kring Maastricht was Beel lijstaanvoerder, hetgeen 12.500 kiezers bewoog 
een voorkeur uit te spreken voor een lager geplaatste. De KVP koos voor 
zes lijsttrekkers uit verschillende regio's en maatschappelijke sectoren. De 
uitslag, 32 zetels, evenveel als in 1946, was in zoverre een tegenvaller dat de 
partijleiding op '33 + 1' gemikt had. Als dat gelukt was, zou de Indonesische 
kwestie enkel opgelost kunnen worden met de medewerking van de KVP- 
fractie. De Grondwet schreef immers een tweederde meerderheid voor in 
geval van wetgeving met betrekking tot de staatkundige hervormingen in 
'Indonesië'.

De partijleiding had intern besloten naar een verbreding van de basis van 
het toekomstige kabinet te streven. Romme had evenwel laten weten geen 
verwijdering van de PvdA als gevolg van de verkiezingsstrijd te wensen. 
Zonder de PvdA kon er niet geregeerd worden omdat dan de dekolonisatie, 
de arbeidsvrede en de communistenbestrijding in gevaar kwamen. Romme
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zelf speelde een bescheiden rol in de campagne en bezocht in het heetst van 
de strijd Indonesië. Van bezorgdheid over een eventuele PvdA-doorbraak 
in de eigen gelederen was geen sprake meer. Voorafgaande Staten-verkie- 
zingen hadden uitgewezen dat het katholieke volksdeel de eigen, ver
trouwde leiding volgde.

De PvdA voelde zich in het defensief gedrongen. Van links werd ze hef
tig aangevallen door de CPN, die haar klasseverraad verweet en die 
Vorrink, lijstaanvoerder in Amsterdam en partijvoorzitter, persoonlijk 
aanpakte door hem van verraad te beschuldigen tijdens de bezetting. Van 
rechts kreeg de PvdA de volle laag van ARP, CHU en VVD, die haar staats
socialisme aanwreven en haar verantwoordelijk stelden voor de enorme 
uitbreiding van de verstikkende bureaucratie na de oorlog. De PvdA ver
meed in haar campagne het thema Indonesië, omdat de eerste politionele 
actie tot grote onrust binnen de partij had geleid en het beleid van partijge
noot Jonkman op Overzeese Gebiedsdelen weinig aanleiding tot geestdrift 
had gegeven.

De PvdA geurde liever met de prestaties van Drees, wiens sociale wetge
ving allerwege waardering had geoogst. Dat versterkte uiteraard de positie 
van Drees binnen de PvdA en een ogenblik zag het ernaar uit dat hij als 
enige lijstaanvoerder zou worden aangewezen. Met name 'concurrent' 
Schermerhorn verhinderde dit met een beroep op het doorbraak-karakter 
van de PvdA. Met Drees als boegbeeld zou de PvdA teveel gelijkenis gaan 
vertonen met de vooroorlogse SDAP. Ook in 1948 hield de PvdA in haar 
campagne krampachtig vast aan haar doorbraak-ideaal, hoewel de ervaring 
inmiddels geleerd had dat zulks electoraal nauwelijks loonde. Met zeven 
lijstaanvoerders, van wie Drees de meeste kieskringen toegewezen kreeg, 
ging de PvdA de strijd aan en verloor uiteindelijk twee zetels. Dat verlies 
kwam hard aan. Met 27 zetels stond de PvdA aanzienlijk zwakker tegen
over de KVP.

De PvdA liet geen twijfel bestaan over haar houding bij de komende 
formatie: enkel voortzetting van de rooms-rode coalitie was voor haar be
spreekbaar. Met de CHU en de VVD, laat staan de ARP, die het kabinet-Beel 
fel bestreden hadden en campagne voerden onder de leuze 'het roer moet 
om', zou de PvdA onder geen voorwaarde in één kabinet gaan zitten. Ook 
de PvdA-campagne was zakelijk, met het eigen program en de sociale poli
tiek van Drees als inzet. De zegeningen van een geleide economie werden 
breed uitgemeten tegenover de onzekerheden van het laissez faire. De 
Nederlands'-Hervormde Kerk keerde zich in een kanselboodschap tegen de 
verzuiling en tegen het kapitalisme, hetgeen indirecte ondersteuning van 
het doorbraak-concept betekende en als zodanig ook uitgelegd werd.

De ARP bevond zich in een oppositioneel isolement. Haar bondgenoten 
in de strijd tegen de 'Indië-politiek' van Beel c.s., CHU en VVD, hadden op 
het beslissende moment, de Grondwetsherziening in eerste lezing, de zijde 
van het kabinet gekozen. De ARP weigerde evenwel enigerlei verantwoor
delijkheid te nemen voor het 'defaitistische, halfslachtige, opportunistische 
en beginselloze' beleid, dat Indonesië prijs gaf aan revolutionairen en 
communisten.2 Het was volgens haar de plicht van de overheid allereerst
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recht en orde te herstellen, óók in de Republikeinse territoria. Met Ger
brandy op haar lijst, de kampioen van het luidruchtige Comité-Rijkseen- 
heid, probeerde de ARP de onvrede over de Indonesische politiek in elec
torale munt om te zetten. Trouw  liet met instemming 'een hooggeplaatst 
Indonesiër' aan het woord: 'je moet deze kerels (Soekarno c.s., P F M ) op
ruimen of je moet ze kopen, maar een paar jaar lang met deze heren praten, 
is fataal'.3

Schouten voerde alle ARP-lijsten aan. Naast de Indiëpolitiek koos hij de 
PvdA tot doelwit van zijn aanvallen. Het mocht allemaal niet baten. De 
partij bleef steken op 13 zetels. Gerbrandy verzamelde slechts 11.324 voor
keurstemmen, nauwelijks meer dan landbouwspecialist Biewenga. Uitzicht 
op deelneming aan de regering had de ARP niet. Ooit beheerste zij het poli
tieke toneel met premiers als Kuyper en Colijn en thans moest ze met lede 
ogen aanzien dat de katholieken haar positie in het centrum van de macht 
hadden overgenomen. Schouten erkende in 1951 deze realiteit in de 
Tweede Kamer: 'Ik weet maar al te goed, mede op grond van ervaringen 
van de laatste jaren, dat in de huidige politieke constellatie de positie van de 
Rooms-Katholieke Kamerfractie een zeer overwegende en een zeer domi
nerende is.'4

De CHU voerde een bescheiden campagne, waarin vooral de schrijfsels 
van Lunshof, hoofdredacteur van het CH-blad De Nederlander opvielen. Al 
eerder had hij een rel veroorzaakt door een persoonlijke aanval op konin
gin Wilhelmina, die naar zijn oordeel partij gekozen had in de politieke 
strijd over het Indonesische beleid. Tilanus, de onbetwiste leider van de 
CHU, nam op de algemene ledenvergadering Lunshof in bescherming tegen 
de kritiek op de militante toon van zijn artikelen. Lunshof oogstte een oor
verdovend applaus met zijn ontboezeming: 'het gaat hier om het bestaan 
van ons Koninkrijk. Deze vraagstukken brengen het jagende bloed in bewe
ging en dit bloed dwingt de vingers, die de pen hanteren ...'. Beel kon geen 
goed meer doen: 'De heer Beel hebben wij in onze gedachten vergeleken 
met de heer Chamberlain, toen hij het verdrag van München sloot. Spre
kend namens de Christelijk Historische kiezers menen wij er op te mogen 
rekenen, dat onze gekozenen ten opzichte van de heer Beel een non pos- 
su m u s  duidelijk doen horen. Hij is voor ons, gezien zijn politieke ver
leden, onaanvaardbaar.'5 De CHU zette zich in haar campagne vooral af te
gen de PvdA. Haar geleide economie zou regelrecht naar het communisme 
voeren.

De CHU was de verkiezingen ingegaan met één lijsttrekker, Tilanus, en 
had geen reden gezien om haar verkiezingsprogram van 1946 aan te passen. 
Vrij verrassend boekte de CHU één zetel winst, waardoor de fractie op ne
gen leden kwam. Bij de behandeling van de Grondwetsherziening had de 
CHU laten doorschemeren dat zij, evenals de VVD, zekere waarborgen voor 
het toekomstige Indië-beleid verlangde of anders overwoog in tweede le
zing alsnog tegen te stemmen. Algemeen was dit voorbehoud uitgelegd als 
een eis tot basisverbreding, hetgeen in de gegeven situatie regeringsverant
woordelijkheid voor VVD en CHU beduidde.
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Een nieuwe ster aan het partijpolitieke firmament was de VVD onder 
voorzitterschap van Stikker en met Oud als toekomstig fractievoorzitter. De 
VVD voerde een uiterst kostbare campagne en maakte gebruik van een re
clamebureau. Evenals in 1946, toen Stikker de campagne goeddeels uit eigen 
zak financierde in ruil voor een dubieuze vordering op latere inkomsten 
van de partij, zorgde ook in 1948 de partijvoorzitter voor de financiële mid
delen. Als een particuliere tollenaar sloeg hij bevriende zakenrelaties aan, 
hetgeen circa ƒ350.000 opleverde. Ter vergelijking: de PvdA met bijna zeven 
keer zoveel leden, had slechts ƒ315.000 te besteden voor haar campagne. De 
VVD-campagne raakte in opspraak door het uitlekken van de richtlijnen, 
die met zoveel woorden zakelijke informatie aan de kiezers afriedden. De 
PvdA-pers maakte hiervan gretig gebruik door van 'Goebbels-praktijken' te 
spreken. Oud, wiens portret op de VVD-affiches prijkte, hetgeen destijds 
enige afkeuring uitlokte omdat beleid en program de campagne dienden te 
beheersen, liet ondubbelzinnig weten dat zijn partij bij de komende forma
tie betrokken wenste te worden. Zou dit niet geschieden, dan was het kabi
net niet verzekerd van de steun van de VVD bij de behandeling van de 
Grondwetsherziening.

De VVD behaalde acht zetels, twee meer als de voormalige PvdV, het
geen een steun in de rug voor lijstaanvoerder Oud betekende. De VVD be
klaagde zich nogal eens over het radio-stelsel dat 'in ons land aan onze poli
tieke tegenstanders bij voortduring, en nu reeds jaren, de gelegenheid geeft 
over onze beginselen en over onze practische politieke arbeid te spreken in 
een zin, die de mensen van ons vervreemd'.6 Opmerkelijk genuanceerd, 
zeker vergeleken met de lik-op-stuk propaganda van de VVD, besprak de 
N R C  de politieke verwikkelingen. Het blad gaf wel een stemadvies ten gun
ste van de VVD. In de verzuilde pers was het gebruikelijk massief de eigen 
partij te steunen.

De CPN moest het hoofd bieden aan een felle en collectieve bestrijding 
door alle overige partijen. Bovendien had de minister van O K en W, Gie
len (KVP), de CPN radio-zendtijd geweigerd, hoewel de overige partijen 
juist extra zendtijd voor hun propaganda hadden gekregen. In de CPN had 
Paul de Groot de leiding weer op zich genomen, hoewel het lijstaanvoer- 
derschap aan de verzetsheld Gerben Wagenaar toeviel. De Groot stalini- 
seerde de CPN en volgde getrouw de directieven uit Moskou, althans zo 
was de algemene opinie. Dat laatste werd in de hand gewerkt door de volle
dige identificatie van de CPN met de Sovjet-Unie, het socialistische bolwerk 
in een vijandige, kapitalistische wereld en hoedster van de wereldvrede. De 
CPN mikte op de PvdA-kiezers en verweet de PvdA-leiding klasseverraad 
en collaboratie met het Amerikaans imperialisme en kapitalisme. Met acht 
zetels handhaafde de CPN zich redelijk te midden van al het anti-commu- 
nistische geweld.

De SGP voerde een bescheiden campagne. Het 'achterlicht van protes- 
tants-christelijk Nederland', gedomineerd door predikanten, wist twee ze
tels te veroveren, ondank de handicap dat het vrouwenkiesrecht in deze 
kring afgekeurd werd.
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Ten slotte wist Welter één zetel te bemachtigen, ongetwijfeld minder dan 
hij gehoopt en verwacht had. Hij had zijn campagne geheel afgestemd op de 
onvrede over het Indië-beleid en over de rooms-rode coalitie.

Wat opvalt in de verkiezingsstrijd van 1948 is de ernst waarmee propa
ganda gemaakt werd. De politiek, de eigen beginselen en het eigen program 
werden serieus genomen, toegelicht en besproken. De partijen bestreden el
kaar op inhoudelijke gronden. Het ging niet zozeer over de mannetjes, me
rendeels bejaarde staatslieden met onbetwist gezag.in eigen kring, maar 
over de politieke koers als uitvloeisel van de hogere beginselen. Ver
kiezingsbijeenkomsten trokken duizenden belangstellenden en dienden 
onder meer als machtsvertoon. De verzuilde media bekenden zich ondub
belzinnig tot de 'eigen' partij en spoorden de kiezers aan deze partij te steu
nen. De stabiele partijverhoudingen weerspiegelden zich in de eenslui
dende prognoses: een trek naar rechts ten koste van PvdA en CPN. De kie
zers, gerechtigd waren Nederlanders van 23 jaar en ouder, namen hun 
stemplicht wel erg nauw blijkens een krantebericht dat 'een 74-jarige dame, 
die zich door een dokter had laten keuren, of zij wel kon gaan stemmen, 
dood voorover viel op de tafel, terwijl de voorzitter haar het stembiljet 
overhandigde'.7

Kabinetsformatie

Na de verkiezingen wachtte de kabinetsformatie, voor het eerst onder lei
ding van prinses Juliana, op dat moment regentes. Evenals haar moeder 
gewoon was, nam de regentes royaal de tijd om zich te oriënteren. Pas op 13 
juli des avonds ontving Beel een formatieopdracht. Eerder waren de frac
tievoorzitters geconsulteerd en hun adviezen wezen uit dat het een lastige 
formatie beloofde te worden. De KVP wenste zekerheid ten aanzien van de 
wetgeving met betrekking tot de staatkundige hervormingen in Indonesië 
en de toekomstige Unie. Daarvoor was tenminste de medewerking van 
CHU of VVD nodig, hetgeen een verbreding van de basis leek te vereisen. 
De PvdA wilde daar niets van weten en wenste enkel met de KVP te rege
ren. De CHU stond bepaald niet te springen om een plaats in het kabinet, 
maar zou zich traditie- en beginselgetrouw gouvernementeel opstellen. 
Bekend was dat op het stemgedrag van de CHU-fractie geen staat viel te ma
ken. De VVD volhardde in haar 'chantagepolitiek', zoals KVP en PvdA 
haar houding pleegden te noemen. Zou de VVD buiten het kabinet blijven, 
dan behield ze zich de vrijheid voor eventueel tegen de Grondwetsher
ziening te stemmen. De ARP stond buiten spel.

Verwerping van deze herziening moest wel voor elke verantwoordelijke 
politicus zoiets als een nachtmerrie zijn. De PvdA speculeerde erop dat 
CHU en VVD het niet zouden wagen om aan zo'n verwerping mee te wer
ken. Immers, de weerslag daarvan in Indonesië en de rest van de wereld 
zou desastreus zijn. Het kabinet zou in dat geval weinig anders kunnen 
doen dan zijn ontslag aanbieden, hetgeen weer een kabinetscrisis en moge
lijk zelfs vervroegde verkiezingen zou betekenen. En dat op een moment,
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waarop de spanningen tussen Oost en West gevaarlijk hoog opliepen, per
manent internationaal overleg plaats vond en urgente problemen in 
Indonesië een oplossing vroegen. De nadelen van het evenredigheidstelsel 
in termen van bestuurskracht drukten tijdens het conflict om Indonesië als 
een loden last op de besluitvorming. Het Engelse Labour-kabinet had het in 
dat opzicht aanzienlijk gemakkelijker en kon bijvoorbeeld zonder veel pro
blemen besluiten om Palestina te ontruimen en aan de zorg van de VN 
over te laten.

Formateur-Beel wilde per se door basisverbreding en een 'volmachtspro- 
gram' binnenlands de handen vrij krijgen voor een krachtig beleid inzake 
Indonesië. Hij ontwierp een regeerprogram dat grosso modo de instemming 
verwierf van KVP, PvdA, CHU en VVD. De fractievoorzitter van de PvdA, 
de altijd wat omstuimige Van der Goes van Naters, maakte wel bezwaar 
tegen de procedure. Beel had eerst overeenstemming tussen KVP en PvdA 
moeten bevorderen en pas daarna CHU en VVD erbij mogen betrekken. 
Aangezien Beel, anders dan in 1946, zélf basisverbreding wenste, weigerde 
hij CHU en VVD als 'tweederangspartijen' te behandelen. Oud had de 
formateur voor het blok gezet door aan de medewerking van de VVD de 
voorwaarde te verbinden dat ook de CHU zou meedoen. Tilanus onder
schreef dit samen-uit, samen-thuis uitgangspunt, omdat anders zijn geest
verwanten in het kabinet in een vrijwel onmogelijke positie zouden 
komen te verkeren. Voor de PvdA was elke verbreding van de basis voor
alsnog onbespreekbaar, waarop de eerste poging van Beel strandde om een 
'parlementair kabinet, dat een zo groot mogelijk vertrouwen van de Ka
mer' zou genieten, te formeren.

Op 20 juli stond het voor Beel vast dat hij zijn opdracht terug moest ge
ven: 'om redenen, die met het toekomstig regeringsbeleid niets uitstaande 
hadden, in feite omdat zij zich in de verkiezingscampagne tegen elkaar 
hadden opgewreven, stelden zij zich schrap en onverzoenlijk tegenover el
kaar op'.8 Hij besloot evenwel om eerst, feitelijk buiten zijn opdracht om, de 
mogelijkheid van een zgn. ad hoc kabinet af te tasten. Dat kabinet zou een 
parlementair karakter moeten bezitten voor zover het om de oplossing van 
de Indonesische kwestie ging. Voor het overige beleid zou het extra
parlementair zijn en doen wat ’s lands belang vergde. Zodra de Indo
nesische kwestie tot een einde was gebracht, zou het kabinet aftreden. Deze 
gekunstelde constructie lag in het verlengde van het formatie-advies van 
Romme, waarin enkel een tweederde meerderheid voor het Indonesië- 
beleid als voorwaarde gesteld was voor medewerking aan de formatie. Een 
dag later legde hij zijn plan voor aan de verzamelde fractievoorzitters, die 
met uitzondering van Van der Goes van Naters het groene licht gaven voor 
een poging om een ad hoc kabinet te formeren. De PvdA-fractievoorzitter 
had bij de aanwezigen wel de indruk gewekt het plan in zijn fractie te zul
len verdedigen. De PvdA-top, en met name Drees, wees het plan resoluut 
af. Zonder overeenstemming over het regeerprogram zou de PvdA overge
leverd zijn aan een rechtse meerderheid in kabinet en Staten-Generaal.

Intern KVP-beraad, waarin naast kamervoorzitter Van Schaik, ook de 
ministers Van den Brink en Van Maarseveen een rol speelden, leidde tot de
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conclusie dat Beel de opdracht tot vorming van een extra-parlementair ka
binet moest krijgen op basis van de zetelverdeling 5 : 5 : 1 : 1, hetgeen op 23 
juli geschiedde. De PvdA was tegen heug en meug akkoord gegaan, waar
door de kandidaat-ministers van de PvdA, onder wie Drees, de vrijheid 
kregen om zich met de formateur te verstaan over het toekomstig beleid. 
Drees liet zich door bemiddeling van Beel bij de regentes ontbieden voor 
een toelichting op de houding van de PvdA. Een meesterzet met verstrek
kende gevolgen. Al vrij snel na deze ontmoeting begon de regentes pressie 
uit te oefenen op Drees om eventueel zelf premier te worden, hetgeen Drees 
afhield omdat zijns inziens de KVP daar nog niet aan toe was. Ondertussen 
polste Beel ministeriabele figuren uit de vier partijen en pleegde hij voor 
zover het de PvdA aanging overleg met zijn vice-premier, Drees. De rol van 
Van der Goes van Naters was zo goed als uitgespeeld.

De PvdA mocht dan wel de verkiezingen verloren hebben, in de regering 
kon ze niet gemist worden. De opstelling van de ARP maakte een centrum
rechtse coalitie vrijwel onmogelijk. KVP, CHU en VVD beschikten tezamen 
over slechts 49 zetels. Met die wetenschap kon de PvdA het zich permitte
ren Beel wederom te laten mislukken, nu over de personenkwestie én over 
de PvdA-invloed op het Indonesiëbeleid. De PvdA weigerde Stikker te aan
vaarden en eiste één van de departementen op, die haar van rechtstreekse 
medezeggenschap over de Indonesische kwestie zouden verzekeren: Over
zeese Gebiedsdelen of Buitenlandse Zaken. Voor dat laatste departement 
had Van der Goes van Naters zelf belangstelling. Beel wilde de staatkundige 
hervormingen zelf afhandelen, waardoor de portefeuille van Overzeese 
Gebiedsdelen nogal dunnetjes werd. De sfeer verslechterde nog meer 
doordat Oud in de Tweede Kamer zich verzette tegen behandeling van de 
Grondwetsherziening in de afdelingen. Eerst diende er een nieuw kabinet te 
zijn, hetgeen wederom riekte naar politieke chantage. Dat deed voor de 
PvdA de deur dicht. Op 29 juli gaf Beel zijn opdracht terug.

Hierna trad het Drees-scenario in werking. Formateur Van Schaik wist in 
één klap de resterende problemen op te ruimen door Drees aan te wijzen als 
toekomstig premier. Stikker kreeg Buitenlandse Zaken en Beel zou Van 
Mook in Indonesië op volgen. Al in 1947 had Romme aan Beel laten weten 
dat Drees wellicht premier zou kunnen worden. Voor een vleugelpartij als 
de KVP borg een geprononceerd premierschap van een geestverwant het 
gevaar in zich dat daardoor de interne tegenstellingen aangescherpt werden. 
Op 7 augustus werden de ministers beëdigd en vijf dagen later legde Drees 
de regeringsverklaring af waarin hij zijn kabinet als een ’program-ministe- 
rie' aanduidde. Over de formatie weigerde de minister-president verant
woordelijkheid af te leggen: 'Met de andere Ministers draag ik slechts de 
verantwoordelijkheid van het feit, dat wij in het laatste stadium der forma
tie gemeend hebben, gezamenlijk deze taak te moeten aanvaarden.'9

Merkwaardig blijft het dat de PvdA een parlementair kabinet op brede ba
sis in de samenstelling 5 : 5 : 1 : 1 uitsloot. Juist de PvdA had belang bij zo
veel mogelijk politieke binding aan het program, dat naar eigen zeggen pro
gressief was. Zowel in het kabinet als in de Staten-Generaal verkeerde de 
PvdA in een minderheidspositie. Door een parlementair kabinet met CHU
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en VVD uit te sluiten, kreeg Romme alle ruimte om desgewenst naar rechts 
te gaan hangen en in die richting bij te sturen. Ook om tactische redenen 
had de PvdA een parlementair vier-partijen kabinet moeten beproeven. 
Ten onrechte speculeerde zij erop dat CHU en VVD in de prealabele fase 
van verkennen en aftasten overwegende bezwaren zouden opperen tegen 
het regeerprogram van Beel. Die bezwaren bleven door de handelwijze van 
de PvdA latent en hadden door onderhandelingen geactiveerd en aange
scherpt kunnen worden. Het argument dat haar verkiezingsbelofte: geen 
coalitie met roer-ommers, deelneming aan een parlementair vier-par tijen - 
kabinet in de weg stond, heeft slechts geringe betekenis. Voor de PvdA-aan- 
hang was het onderscheid tussen parlementair en extra-parlementair rijke
lijk ingewikkeld, zeker met Drees, Lieftinck, Mansholt, Joekes en In 't Veld 
in het kabinet, bij uitstek parlementaire figuren. Met de eerste socialistische 
minister-president in de staatkundige geschiedenis van Nederland, zou de 
PvdA uitstekend scoren, ook electoraal. In de persoon van Drees doemde 
met de jaren voor de KVP weer het doorbraak-spook op.

Lieftinck: superieur en vasthoudend

Tot de sterkste figuren in het kabinet-Drees-Van Schaik moet ongetwijfeld 
de minister van Financiën, Lieftinck, gerekend worden. Tijdens de formatie 
stond de prolongatie van zijn ministerschap van meet af aan vast. Zelfs de 
CHU en de VVD, die met veel verbaal geweld het financiële beleid afge
kraakt hadden, deden geen poging hem te wippen. De geslaagde sanering 
van het geldwezen en van de staatsfinanciën in de voorafgaande periode 
hadden hem gezag en krediet verschaft, ook bij zijn opponenten. Dat kon 
hij goed gebruiken, omdat de komende jaren zijn beleid een bijdrage moest 
leveren aan de doelstellingen van het kabinet: vergroting van de produktie 
met behoud van de sociale gerechtigheid. Indien enigszins mogelijk, diende 
de begroting sluitend gemaakt te worden. Bovendien moest gestreefd wor
den naar herstel van het evenwicht op de betalingsbalans, die een structu
reel tekort vertoonde, hetgeen slechts tijdelijk door de Marshall-hulp opge
vangen kon worden. Binnen enkele jaren moest Nederland weer op eigen 
benen kunnen staan. Exportbevordering door industrialisatie en verster
king van de concurrentiekracht was derhalve noodzakelijk. Ook de enorm 
snelle bevolkingsgroei dwong tot industrialisatie ten einde de komende ge
neraties van een baan te verzekeren.

Lieftinck bewaakte als een soort schaduw-premier de financiële keerzijde 
van het beleid van zijn collega's. Befaamd waren de nachtelijke seances, 
waarin de schatkistbewaarder de afzonderlijke ministers aan de tand voelde 
over hun begroting. Desondanks wist Lieftinck de uitgaven niet in de hand 
te houden, hoewel hij 'de neiging had de uitgaven wat te overschatten'.10 
De rekeningcijfers lieten in de periode 1948-1951 overschrijdingen zien van 
circa 15%, gedekt door suppletoire begrotingen. Deze overschrijdingen wer
den méér dan goed gemaakt door de meevallers in de inkomstensfeer. 
Samen met de tegenwaardegelden vloeiden 45% méér middelen in de
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schatkist dan door Lieftinck begroot. Zo vertoonde het begrotingssaldo van 
de gehele dienst in 1950 een tekort van ƒ781 miljoen, terwijl het rekening- 
saldo een overschot van ƒ404 miljoen liet zien. Een meevaller van bijna 
ƒ1,2 miljard op een begroting van ruim ƒ4 miljard!

De Rekenkamer wees het parlement erop dat het budgetrecht van de 
Staten-Generaal uitgehold werd door de suppletoire begrotingen. Tegen de 
achtergrond van bovenstaande realisatiecijfers en in de wetenschap dat de 
Kamer niets te vertellen had over de besteding van de tegenwaardegelden, 
ondanks pogingen van Schouten daarin verandering te brengen, kan de te
rechtwijzing van de Rekenkamer slechts onderschreven worden. De alge
mene financiële beschouwingen hadden nauwelijks realiteitswaarde en 
mede daardoor kon de Kamer nauwelijks gebruik maken van haar budget
recht. De facto kon Lieftinck vrijwel ongecontroleerd zijn gang gaan en bij
voorbeeld de torenhoge staatsschuld vervroegd aflossen. Wellicht hadden 
de parlementariërs daar vrede mee, omdat zij wisten dat Lieftinck een zui
nig beheer voerde, het geld goed besteedde en dat de ongewisse tijden tot 
voorzichtigheid maanden. De kamerleden morden wel, maar vielen 
Lieftinck niet echt lastig over de geringe betrouwbaarheid van de begro
tingscijfers.

Lieftinck rekende zichzelf tot de Keynesiaanse school. Deskundigen als 
C.A. van den Beid, J.L. van Zanden en R.T. Griffiths hebben afgerekend met 
de mythe als zou de overheid destijds door een actieve conjunctuurpolitiek 
de welvaart bevorderd hebben. Terecht stelden zij vast dat in de hoogcon
junctuur van die jaren een anti-cyclisch beleid volgens Keynes geboden was, 
maar dat het beleid van Lieftinck c.s. pro-cyclisch uitwerkte. Hier past een 
tweetal kanttekeningen bij. Lieftinck heeft in het parlement verschillende 
keren verdedigd dat de structurele onevenwichtigheden in de Nederlandse 
economie een actieve conjunctuurpolitiek onmogelijk maakten. Dan had 
hij inderdaad de overheidsuitgaven moeten verminderen en middelen 
moeten reserveren, maar een dergelijke politiek zou op dat moment ten 
koste zijn gegaan van de absoluut noodzakelijke produktiegroei en de so
ciale rust. De uiteindelijke realisatiecijfers van de begrotingen vertonen bo
vendien een anti-cyclisch beeld, hetgeen Lieftinck ongetwijfeld bekend was. 
Die cijfers waren Lieftinck om nog een andere reden welkom: de inflatie 
kreeg daardoor geen kans. Het voorkomen van inflatie rekende Lieftinck tot 
belangrijkste taken. Tegenstrubbelende kamerleden werden niet zelden met 
het inflatiespook tot de orde geroepen. De collega's van Lieftinck gaven 
hem de bijnaam Piet Paniek, omdat hij zich steeds in de meest sombere be
woordingen over 's lands financiën uitliet, terwijl de cijfers eerder opti
misme rechtvaardigden.

Eind 1949 besloot Groot-Brittannië het pond met 30% ten opzichte van de 
dollar te devalueren. Nederland moest wel volgen, maar de vraag was met 
welk percentage de gulden gedevalueerd zou worden. Lieftinck, gesteund 
door Joekes, wilde minder ver gaan dan Van den Brink en Drees. Met 27,5% 
gaf Nederland internationaal een signaal af dat het Groot-Brittannië slechts 
node volgde en konden bovendien de voorzienbare prijs- en loonstijgingen 
beter in de hand gehouden worden. Door voor 30,2% te kiezen, gaf het ka-
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binet prioriteit aan de exportpositie van met name agrarische produkten. De 
belangrijkste concurrent, Denemarken, had ook met 30% gedevalueerd. De 
econoom F. Hartog berekende dat voor dat doel 20% voldoende was ge
weest, zodat Nederland in feite een offensieve maatregel nam. De revalua
tie van de gulden in 1961 met 4,74% kon als een gedeeltelijke correctie 
hierop beschouwd worden.

Tot het politiek instrumentarium van bewindslieden behoorde ook de 
radio. Bij belangrijke gebeurtenissen zoals de devaluatie hield de verant
woordelijke bewindsman een radiorede waarin het hoe en waarom uitge
legd werden. Romme reageerde in de Kamer op de radiorede van Lieftinck 
over de devaluatie uitermate lovend: 'zo concreet als maar verlangd kan 
worden, en met een persoonlijk woord, dat de grootheid van deze veel
gesmade man ten voeten uit kenschetst. Geen pompa, geen camouflage, - 
moedige, naakte tragiek. Als één woord ons gisteren heeft opengesteld voor 
volle geneigdheid tot contructieve medewerking, dan is het dit.'11

De Korea-crisis gooide roet in het eten doordat de stijgende prijzen op de 
wereldmarkt van vooral grondstoffen en halffabrikaten in Nederland lonen 
en prijzen in beweging brachten en bovendien tot een ruilvoetverslechte
ring leidden. Dat laatste zou een vermindering van de reële lonen recht
vaardigen, maar daar wilde Drees nog niet aan. Binnen het kabinet kwam 
Lieftinck tegenover Van den Brink te staan. De minister van Financiën 
wilde geen risico nemen en wenste een terugkeer naar de geleide economie 
van vlak na de oorlog, compleet met deliberalisatie, contingenteringen, con
trole over produktie en consumptie. Zijn collega van Economische Zaken 
zag daardoor zijn industrialisatiepolitiek bedreigd. Voorwaarde voor het 
welslagen daarvan was voortgaande liberalisatie van het handels- en beta
lingsverkeer, die mede dankzij de Marshall-hulp goed op gang was geko
men. Van den Brink, gesteund door Drees, won het pleit en het kabinet vol
stond met een bestedingsbeperking met behulp van globale maatregelen. 
Achteraf terugkijkend, schreef Lieftinck: 'Zij hebben achteraf gelijk gekre
gen. We zijn uit de problemen gekomen zonder stringente maatregelen, die 
ik in gedachten had.'12

De troonrede van 1948 kondigde belastingverlichtingen aan voor de be
drijven en de gezinnen. Lieftinck wilde het ondernemings- en investe
ringsklimaat verbeteren door een betere definitie van het winstbegrip, ver
vroegde afschrijvingen en ruimere verliescompensatiemogelijkheden, ge
deeltelijke afschaffing van de ondernemingsbelasting en een verfijning van 
de dividendbeperking. Door toedoen van Van den Brink moest Lieftinck 
toestaan dat de ondernemingsbelasting in zijn geheel werd afgeschaft. 
Onder druk van de centrum-rechtse kamermeerderheid werd de verlies- 
compensatieregeling met een jaar verruimd en zou de dividendstop in 1952 
opgeheven worden. Bovendien dwong de kamermeerderheid hem de ver
hoging van de benzineaccijns te koppelen aan de lastenverlichting van het 
bedrijfsleven. PvdA en CPN hadden de grootste moeite met zowel de kop
peling als de afschaffing van de ondernemingsbelasting en de dividendbe
perking. Zij waren van oordeel dat het bedrijfsleven te zeer bevoordeeld 
werd ten koste van de loontrekkers. Hofstra, de belangrijkste woordvoerder
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van de PvdA, vertolkte op knappe wijze de onvrede van links en wist soms 
enige concessies van Lieftinck los te krijgen. In het debat over de onderne
mingsbelasting stond hij als gevolg van een eerdere publikatie, waarin deze 
heffing op alle denkbare gronden afgewezen was, nogal zwak, temeer daar 
het geschil over een luttel bedrag ging. Rip, senator voor de ARP, gaf een 
aardige kenschets van het dilemma waar Lieftinck voor stond: 'Ik had vroe
ger het genoegen konijnen te mogen houden. Dan kwam ik voor de vraag 
te staan: zal ik van mijn bescheiden zakgeld nog wat krachtvoer aankopen 
om bij te voederen, om het mogelijk te maken, dat zij nog wat dikker en 
vetter zijn, wanneer zij worden geslacht, of zal ik dat niet doen en ze direkt 
te gelde maken?'13

Van de lastenverlichting voor de burgers kwam per saldo maar weinig 
terecht. Lieftinck wilde een verschuiving van de belastingdruk naar de indi
recte heffingen teneinde meer evenwicht te brengen tussen produktie en 
consumptie. Dat zou de betalingsbalans ontlasten. De verlaging van de 
loon- en inkomstenbelasting zou de bedrijvigheid en arbeidslust bevorde
ren. Bovendien moest de verlaging compensatie bieden voor de voorge
nomen huurverhoging, de verlaging van de levensmiddelensubsidies en 
de verhoging van enige verteringsbelastingen. De verslechterde economi
sche situatie als gevolg van de Korea-crisis deed Lieftinck besluiten om de 
verlaging van de loon- en inkomstenbelasting méér dan volledig te com
penseren door verhogingen elders. De debatten kregen onverwachts een 
grimmig karakter en dreigden op een harde confrontatie tussen minister en 
kamermeerderheid uit te lopen doordat Lucas (KVP) op het laatste moment 
een amendement indiende, dat de middeninkomens méér wilde ontlasten. 
Lieftinck, gesteund door PvdA en CPN, liet een onaanvaardbaar horen, 
waardoor een ogenblik een crisissfeer ontstond. Kamervoorzitter Korten
horst greep in door nader overleg voor te stellen, hetgeen voor voldoende 
afkoeling en een compromis zorgde. Lucas had zijn positie verzwakt door 
een fout in zijn amendement, waardoor ook de hogere inkomens een 
belastingvoordeel kregen.

AI met al wist Lieftinck de belastingvoorstellen bekwaam door het par
lement te loodsen. Op onderdelen stemden CHU en VVD met de oppositie 
mee, maar ook dat bracht hem geen moment in de gevarenzone. Evenals 
zijn begrotingspolitiek ontmoette zijn belastingpolitiek wel kritiek, soms fel 
qua toonzetting, maar uiteindelijk wisten de parlementariërs weinig of geen 
alternatieven aan te reiken. De minister pareerde de kritiek bekwaam, liet 
bij herhaling het onaanvaardbaar horen en aarzelde niet om de kamerleden 
op hoge toon te kapittelen. De oud-minister van Financiën, De Wilde (ARP) 
maande zijn opvolger tot meer bescheidenheid. De minister wekte te vaak, 
ook in zijn publikaties, de indruk dat zijn werk niet voor verbetering vat
baar was. 'Voor zover de toestand slecht is, moet die uitsluitend geweten 
worden aan overmacht, aan oorzaken, onafhankelijk van zijn wil. Wie in 
dagblad of tijdschrift ernstige bedenkingen tegen zijn beleid inbrengt, krijgt 
te horen, dat de schrijver niet zal ingaan op het populaire geschimp van de 
conservatieve pers (...).'14
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Het gedrag van Lieftinck werd in de hand gewerkt door een volgzame 
parlementaire meerderheid: ’De PvdA, (...) at uit zijn hand en de KVP (...) 
blafte weleens, meer durfde niet te bijten en toen dr. Lucas het eindelijk 
toch waagde naar minister Lieftinck te happen, dreigde heel het kabinet in 
duigen te vallen (...).' De omgang van Lieftinck met de kamerleden verge
leek De Wilde met die van 'de liberalen in hun glorietijd tegenover het 
"nietdenkend deel der natie": Geen slechte burgers, maar enigszins be
krompen lieden, die van hun tijd niet al teveel begrijpen en op een enkele 
uitzondering na, de hoge vlucht, die de wetenschap der publieke financiën 
genomen heeft, niet kunnen volgen. Zij krijgen antwoord (...) maar dat 
antwoord is afwijzend, soms zelfs enigszins hautain.' Maar ook senator De 
Wilde had grote waardering voor de werkkracht en voor het parlementair 
optreden van Lieftinck, 'een geestelijke Enakiet (...), jammer dat hij zo ijse
lijk fiscaal is'.15

Kijken we naar de doelstellingen, verwoord in het program van het ka
binet, dan staat vast dat het beleid van Lieftinck deze hielp realiseren, zij het 
dat de belastingdruk onveranderd hoog bleef. Destijds legde de overheid be
slag op circa 25% van het nationaal inkomen, wat ook door Lieftinck als te
veel aangemerkt werd. Enkel de bijzondere omstandigheden rechtvaardig
den volgens hen dit hoge percentage. De Staten-Generaal wisten op onder
delen de voorstellen van Lieftinck te wijzigen, maar schikten zich door
gaans in de marges, welke Lieftinck aangaf. Achteraf bleken de begrotingscij
fers niet te kloppen, doordat uitgaven en inkomsten de verwachtingen 
verre overtroffen. De parlementariërs namen dat voor lief, waardoor de 
uitoefening van het budgetrecht feitelijk een wassen neus was. Lieftinck re
geerde, jongleerde met cijfers en argumenten en de kamerleden keken er
naar, met gemengde gevoelens van verwondering tot bewondering en een 
enkele keer met boosheid over zoveel eigenzinnigheid.

Van den Brink: minder overheid, meer markt

De jeugdige bewindsman op Economische Zaken was het paradepaardje van 
de KVP en in het kabinet de belangrijkste tegenspeler van Lieftinck. Onder 
zijn leiding 'heroverde' Economische Zaken het industriebeleid op Finan
ciën, werd de fiscale expertise binnen het departement versterkt bij wijze 
van tegenwicht tegen de alleenheerschappij van Lieftinck op dat terrein en 
onttrok Economische Zaken zich aan de preventieve controle van Lieftinck 
op zijn uitgaven. Van den Brink had in zoverre de wind mee dat indus- 
tralisatie en liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer algemeen be
schouwd werden als voorwaarden voor een levensvatbare toekomst voor 
Nederland. Bovendien viel de behandeling van de PBO-wetgeving onder 
zijn verantwoordelijkheid, hoewel hij de afdoening aan staatssecretaris Van 
der Grinten (KVP) toevertrouwde.

G. Brouwers, directeur-generaal voor de Prijzen, gaf in 1948 een beel
dende typering van de toestand van de Nederlandse economie: 'een water, 
dat jarenlang heeft stilgestaan, waarin zich dientengevolge een massa on
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kruid heeft vastgezet en waar nog maar een klein beetje stroom in komt’.16 
Desondanks tekende zich zeker evenwicht af tussen vraag en aanbod en een 
begin van economische groei. Het kabinet stond voor de vraag of de geleide 
economie met zijn ingrijpende overheidsbemoeienis moest worden voort
gezet naar het model van het Labourkabinet in Engeland, öf dat de tijd rijp 
was voor terugkeer naar een meer vrije, ondernemingsgewijze produktie, 
welke het initiatief en de verantwoordelijkheid aan het particuliere initia
tief overliet. Eigenlijk was die vraag al bij de formatie beantwoord ten gun
ste van meer vrijheid voor de ondernemers, maar over de wijze waarop en 
mate waarin dachten de coalitiepartijen verschillend. Van den Brink was 
zeker geen neo-liberaal, maar liet zich leiden door doelmatigheidsoverwe
gingen en het subsidiariteitsbeginsel. Dat maakte hem tot een pleitbezorger 
van een marktgeoriënteerde economie. De overheid moest met globale 
maatregelen het economisch leven sturen en de voorwaarden scheppen 
voor een maximale ontplooiing van het bedrijfsleven, waarbij de werking 
van de vrije markt niet gemist kon worden. Concurrentie was nu eenmaal 
een voorwaarde voor meer efficiency en vernieuwing in het produktiepro- 
ces, hetgeen de prijzen drukte en de exportpositie verbeterde.

Over de noodzaak van industrialisatie bestond consensus. In de vooraf
gaande jaren vertoonde de betalingsbalans een tekort van circa ƒ1,5 miljard. 
Dat tekort leek vooralsnog structureel omdat de oorlog een gat geslagen had 
in de vooroorlogse deviezeninkomsten (diensten, kapitaalopbrengst, Indo
nesië, handel op Duitsland) en het economisch herstel enorme importen 
gevergd had. Van den Brink koos voor het bevorderen van basisindustrieën 
(chemie, staal) omdat hij daarvan een olievlekwerking verwachtte in die 
zin dat andere bedrijvigheid daardoor aangetrokken werd. Bovendien 
bestond er een enorme vraag naar investeringsgoederen in Europa, terwijl 
de exportkansen van consumptiegoederen bij toenemende welvaart zouden 
stijgen. De keuze voor basisindustrieën had een nadeel: zij waren niet ar
beidsintensief. Nederland kende de snelste bevolkingsgroei van West- 
Europa. Vanaf 1900 groeide de bevolking met 92% tot 9.793.000 inwoners. 
Voor Denemarken was het groeipercentage 71%, voor België 28% en voor 
Frankrijk 6%. De industrialisatiepolitiek mag een succes genoemd worden, 
ten dele door het beleid van Van den Brink, maar zeker ook door de gun
stige internationale conjuctuur en de Marshall-hulp.

Aanvankelijk ontmoette de politiek van Van den Brink weerstand en 
achterdocht bij de PvdA en de CPN. Zij wilden de produktie ondergeschikt 
houden of maken aan maatschappelijke doelstellingen door een geleide 
economie. De irritaties binnen de PvdA-fractie over de houding van de 
KVP-fractie inzake Indonesië, over het benoemingsbeleid van het kabinet 
en over de koerswijziging in het economisch beleid, kwamen bij de alge
mene beschouwingen voor het dienstjaar 1950 tot uitbarsting. PvdA-fractie
voorzitter Van der Goes van Naters greep de eerste industrialisatienota aan 
voor een frontale aanval, waarbij hij meer economische ordening eiste en 
de KVP verweet af te glijden in conservatief-liberale richting. Hij eiste ge
noegdoening voor de PvdA op straffe van een kabinetscrisis. Romme nam 
een verzoenende houding aan door nadrukkelijk op de gemeenschappe-
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lijke doelstellingen van KVP en PvdA te wijzen welke het kabinet wilde 
verwezelijken. Tegelijkertijd sprak hij ondubbelzinnig uit dat Van den 
Brink het volledige vertrouwen van de KVP-fractie genoot. Zijn socialisti
sche tegenvoeter had wel een uiterst ongelukkig moment voor zijn con
frontatie gekozen. Hij dwong Drees en Lieftinck tot een verdediging van het 
gevoerde beleid, dat naar hun oordeel niet wezenlijk veranderd was ten op
zichte van het verleden. Enkel de uitwassen van de overheidsbemoeienis 
als gevolg van de schaarste-economie waren verwijderd.

Romme sprak fijntjes zijn verwondering uit over de uitspraak van Van 
der Goes van Naters. Een dergelijke uiting van politiek misnoegen zou bij 
de behandeling van de begroting van Economische Zaken beter op zijn 
plaats zijn geweest. Al snel bleek dat de PvdA-fractievoorzitter te hoog had 
ingezet. De PvdA durfde niet door te bijten en liet Hofstra bij de financiële 
beschouwingen de aftocht blazen. Hofstra greep de handreiking van 
Romme aan om namens de PvdA het subsidiariteitsbeginsel te omhelzen. 
Bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken hield de PvdA zich 
muisstil. Het kabinet gooide het jaar daarop olie op de golven door coördi
natie van overheidswege van de financiële, agrarische en sociale politiek 
een vereiste te noemen en te verwijzen naar de internationale samenwer
king, die ook een element voor ordening bevatte. Deze beweging naar de 
PvdA had stellig met de Korea-crisis te maken, waardoor de prijzen stegen 
en de arbeidsonrust toenam. PvdA-woordvoerders hadden al eerder het ka
binet onderhouden over de relatieve achteruitgang van het arbeidsinko
men als deel van het nationaal inkomen. Ook de vakbeweging vond deze 
achteruitgang onaanvaardbaar. Tegelijkertijd drong Van den Brink aan op 
bestedingsbeperking door vermindering van de koopkracht. De uitbarsting 
van Van der Goes van Naters vertoont een treffende gelijkenis met de felle 
aanval van Nederhorst (PvdA) op Huysmans (KVP), de voorganger van 
Van den Brink in het kabinet-Beel. Ook toen bond de PvdA in, hetgeen fei
telijk de weg vrijmaakte voor een liberaliserende economische politiek, 
zoals de KVP en de rechterzijde die wensten.

Tot de belangrijkste en meest besproken politieke thema's behoorde on
getwijfeld de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De indiening van het 
wetsontwerp vlak voor de verkiezingen en de behandeling ervan in het 
parlement vormden het eindpunt van jarenlange intensieve discussies 
over de meest wenselijke vorm van maatschappij-ordening. Van het 
wetsontwerp werden in korte tijd 30.000 exemplaren verkocht en het werd 
in brede kring bestudeerd en bediscussieerd. Het PBO-model bleek ook toe
pasbaar voor andere sectoren van de samenleving zoals het onderwijs. 
Toen het wetsontwerp door de Tweede Kamer aangenomen was, stak de 
KAB de vlag uit. Steenkamp omschreef de PBO als 'een orgaan van samen
werking, een permanente ontmoetingsplaats van ondernemers en arbeiders 
en als zodanig voor onze tijd bij uitstek geschikt om niet alleen de gewenste 
synthese tussen vrijheid en gebondenheid te concretiseren, maar ook om de 
verzoening van de maatschappelijke tegenstellingen te bewerkstelligen'.17 
De raamwet-PBO schiep de mogelijkheid om bij wet produktschappen in 
het leven te roepen, dus zowel een horizontale als verticale ordening van
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het bedrijfsleven. Deze schappen kregen publiekrechtelijke bevoegdheden 
en werden overkoepeld door de Sociaal-Economische Raad (SER). De ver
dediging van het wetsontwerp liet Van den Brink goeddeels aan zijn staats
secretaris Van der Grinten over. De opeenvolgende fases in de parlemen
taire behandeling gingen vergezeld van adressen van werkgevers en werk
nemers en van economen, waaronder J. Zijlstra. Deze economen waar
schuwden voor monopolievorming binnen de schappen met als gevolg in
efficiënte produktie en prijsverhogingen. De schappen mochten huns in
ziens geen bevoegdheden ten aanzien van de prijsvorming krijgen, hetgeen 
Drees in de ministerraad ook ontraden had. Kennelijk voelde Van den 
Brink zich door dit adres uitgedaagd en hij gaf in het parlement een van 
zijn befaamde colleges ten beste met als strekking: het gevaar van monopo
lievorming was niet denkbeeldig, maar op voorhand diende de overheid 
vertrouwen te stellen in de bedrijfsgenoten. De behandeling van het 
wetsontwerp kenmerkte zich door sterk ideologisch gekleurde beschouwin
gen over het aloude strijdpunt van de mate van overheidsinvloed, zowel 
op de instelling van de schappen als binnen de schappen.

Uiteindelijk voltrok de scheiding der geesten zich op het punt van de in
stelling van bedrijfsschappen bij amvb, hetgeen ARP, CHU en VVD strijdig 
achtten met de Grondwet. Zij zouden tegen het wetsontwerp stemmen, 
naar eigen zeggen om staatsrechtelijke redenen, maar de indruk bestond dat 
de bezwaren dieper staken: zij wilden geen PBO in deze vorm en vertolkten 
de groeiende weerstand in het bedrijfsleven tegen de overheidsinvloed, - 
dwang en -bureaucratie. De wijze waarop de jeugdige jurist (36 jaar) Van der 
Grinten het wetsontwerp verdedigde oogstte weinig waardering, vooral ook 
omdat hij nogal vrijmoedig omsprong met gerespecteerde veteranen als 
Oud en Schouten. Zelfs de KVP-fractie in de Eerste Kamer verweet hem ge
brek aan prudentie door de grondwettelijke bezwaren weg te wuiven, waar
door de kans op een breder politiek-maatschappelijk draagvlak verspeeld 
was.

Behoudens in de landbouw, kwam de PBO niet van de grond. Van der 
Goes van Naters had met pijn en moeite het wetsontwerp gesteund, hoewel 
het zijns inziens teveel naar corporatisme rook en in ieder geval weinig bij
droeg aan het socialistische ideaal van een planmatige produktie, door func
tioneel gedecentraliseerde schappen uitgevoerd. Vele jaren later liet hij zich 
ontvallen: 'Nou, en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is jammerlijk 
mislukt. De naam alleen al is een lachertje: er is niets publieks aan! Ooit ge
hoord dat het Landbouwschap waarschuwde tegen de melkplas, die zo lek
ker gesubsidieerd werd? Het is een misselijke boerenpummelclub die niks 
doet in het algemeen belang, de meest lage belangenorganisatie die je kunt 
hebben.'18 Steenkamp zocht de verklaring voor het mislukken van de PBO 
in de vrees bij werkgevers voor medezeggenschap van werknemers op on- 
dernemersgebied. De overheid was bovendien in gebreke gebleven door in 
onvoldoende mate taken af te stoten: 'Het is duidelijk, dat de denkers over 
de bedrijfsorganisatie onvoldoende rekening hebben gehouden met de dy
namiek in het bedrijfsleven, met de taaiheid van de tegenstellingen en met 
de onvoorziene ontwikkeling van de EEG.'19 Van Rhijn, destijds staatsse-
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cretaris van Sociale Zaken, meende evenwel dat de teloorgang van de PBO 
het gevolg was van het te lage niveau waarop problemen aangepakt konden 
worden. De belangrijkste economische doelstellingen lagen buiten het be
reik van de bevoegdheden van de bedrijfstak en vereisten een nationale 
aanpak.20

Bij de behandeling van de PBO viel nog eens op hoe de CPN als politieke 
paria behandeld werd, met wie elke aanraking uit den boze was. Wagenaar 
diende een amendement in met de bedoeling de werknemers van pariteit te 
verzekeren in de besturen van de produktschappen. Suurhoff (PvdA) 
diende daarop een gelijkluidend amendement in, dat werd aanvaard, ter
wijl het amendement-Wagenaar zonder veel omhaal weggestemd werd. De 
CPN werd geen enkel succesje gegund. Voorts viel het op dat in financiële 
en economische kwesties ARP, CHU en VVD veelal één lijn trokken, ook 
bij de stemmingen. Niet zelden konden ze volstaan met steun aan de KVP- 
fractie, die met de PvdA-fractie in een voortdurend gevecht verwikkeld was 
over de mate en wijze van overheidsbemoeienis met het economisch le
ven. De invloed van het parlement op het economisch beleid was beperkt. 
Ten dele hadden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen hun invloed 
doen gelden bij de formatie en het beleid was doorgaans de resultante van 
het streven naar een compromis. Dat de KVP-fractie herhaaldelijk wat van 
de PvdA-kant van het compromis afknabbelde, stoorde de PvdA-fractie 
merkbaar.

Een zeer belangrijk deel van het beleid van Van den Brink betrof de libe
ralisatie van het handels- en betalingsverkeer, hetgeen zich goeddeels ont
trok aan de directe bemoeienis en controle van het parlement. De instruc
ties voor de onderhandelingen met bijvoorbeeld de OEES-partners werden 
vastgesteld in de REA. Veelal voerde de minister van Buitenlandse Zaken 
de onderhandelingen of traden, namens hem, hoge ambtenaren van het 
Bureau voor het Economisch-Herstelprogramma op. Het resultaat van de 
onderhandelingen kreeg het parlement aangeboden 'k prendre ou k laisser'. 
Het parlement uitte herhaaldelijk zijn ongenoegen over dit gebrek aan in
vloed en controle op regelingen en besluiten, die vaak van groot belang wa
ren voor de samenleving. De algemene en vrijblijvende informatie, die de 
leden van de commissie voor de Handelspolitiek ontvingen van Van den 
Brink bood enig soelaas, maar bevredigde de kamerleden niet.

Van den Brink maakte in de Kamer een sterke indruk en ondervond uit
eindelijk ook waardering bij de PvdA-fractie. Op één onderdeel evenwel 
bleef hij duidelijk in gebreke: het middenstandsbeleid, dat hij in 1949 in de 
portefeuille van Van der Grinten stopte. De aangekondigde wetgeving liet 
telkens op zich wachten. De kamerleden gromden wel dreigend, maar beten 
de jeugdige bewindsman niet in zijn pantalon. Daarvoor stond Van den 
Brink politiek te sterk door zijn succesvolle industrialisatie- en liberalisatie
politiek. Zonder kleerscheuren overleefde hij een stevige stap in de richting 
van méér markt en minder overheid. Hoewel, de PBO schiep een soort 
pseudo-overheid met nogal wat bevoegdheden. Zijlstra vergoelijkte deze 
'jeugdzonde' door op zijn katholieke omgeving te wijzen en op de gedre
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venheid van Romme, voor wie de PBO het katholieke antwoord op socia
lisme en liberalisme was, geheel conform Quadragesimo Anno.

Joekes: een schaduw van Drees

Drees had als minister van Sociale Zaken een grote reputatie opgebouwd. 
Zijn opvolger, Joekes, bleef in velerlei opzichten in de schaduw van Drees 
staan. Zowel in de REA als in de ministerraad mengde Drees zich in de dis
cussies over sociale kwesties, soms nog voordat Joekes zich had laten horen. 
De loon- en prijspolitiek was een aangelegenheid van het gehele kabinet, 
terwijl de sociale wetgeving al onder Drees was voorbereid en door Joekes 
moeizaam door het parlement geloodst werd.

De schaarste na de oorlog maakte een beheerste loon- en prijspolitiek ab
soluut noodzakelijk, omdat anders een loon- en prijsspiraal met een hol
lende inflatie de economie ontwricht zou hebben. Bij het aantreden van het 
kabinet-Drees-Van Schaik leken vraag en aanbod inmiddels in evenwicht te 
zijn, hetgeen Van den Brink aangreep om de prijsbeheersing in 1949 goed
deels los te laten. Bovendien schafte het kabinet de distributie van produk
tie- en consumptiegoederen vrijwel geheel af en verminderde het de subsi
dies op consumptiegoederen. Het gevolg was dat de prijzen stegen en dus de 
kosten van levensonderhoud, welke bepalend waren voor de vaststelling 
van de lonen. Het kabinet besloot na overleg met de Stichting van de 
Arbeid om de lonen met één gulden te verhogen, de zogenaamde 'Joekes- 
gulden'. Devaluatie en Korea-crisis dwongen tot nieuwe aanpassingen van 
de lonen.

De geleide loonpolitiek kwam met de jaren onder hogere druk te staan. 
De stijgende prijzen en gunstige winstcijfers schiepen een klimaat, waarin 
de vakbeweging grote moeite had om de arbeidsrust te handhaven. Na de 
Korea-crisis eisten de centrales een prijsstop, hetgeen door de PvdA bij 
monde van Suurhoff in het parlement op hoge toon overgenomen werd. 
Maar ook nu weer week de PvdA-fractie voor de vastberadenheid van Van 
den Brink, die zich beriep op zijn 'effectieve, aan de omstandigheden aan
gepaste prijspolitiek'.21 Een omzichtig geformuleerde motie van Suurhoff 
legde hij uit als ondersteuning van zijn beleid. De CPN weigerde de 'ter 
dood veroordeelde' motie te ondersteunen. Vanuit de Kamer drongen 
vooral de KVP en de rechterzijde aan op meer verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven voor het loonbeleid. Dat kon dan overgelaten worden aan 
de Stichting van de Arbeid of de PBO. De PvdA daarentegen wilde de loon
en prijsbeheersing handhaven als onmisbaar element van de geleide eco
nomie. Het kabinet liet de lonen niet los omdat and ers wellicht de export 
en de industrialisatie in gevaar kwamen, hetgeen met het tekort op de beta
lingsbalans een te groot risico was.

Het parlement had nauwelijks greep op het loonbeleid, dat het resultaat 
was van het tripartiet overleg. De kamerleden durfden daaraan niet te mor
relen, bang als ze waren voor onrust en commotie bij de sociale partners. 
Het ging immers om vaak moeizaam bereikte compromissen. Als het par-
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lement al eens ingreep, dan ging het veelal om een verruiming van de 
doelgroep en conform het advies van de Stichting van de Arbeid. Eind 1950 
moest de PvdA een nieuwe tegenvaller incasseren doordat Joekes besloten 
had de huurverhoging voor grote gezinnen te compenseren door een ver
hoging van de kinderbijslag. Van Vliet (KVP) begroette deze maatregel als 
een succes van de katholieke gezinspolitiek, maar met Van den Born 
(PvdA) was hij van oordeel dat ook de ouden van dagen en de andere uit
keringsgerechtigden een financiële tegemoetkoming hard nodig hadden.

Joekes moest het wetsontwerp op de Ondernemingsraden in het parle
ment verdedigen, hetgeen hem niet al te moeilijk viel omdat het ontwerp 
de vrucht was van tripartiet overleg, hetgeen de minister een wapen in de 
hand gaf om onwelgevallige amendementen af te raden. De ondernemings
raad (OR) kreeg tot taak 'naar vermogen bij te dragen tot een zo goed moge
lijk functioneren der ondernemingen, zulks onder erkenning van de zelf
standige functie van de ondernemer'.22 De OR was bedoeld als een orgaan 
van samenwerking en overleg tussen enerzijds de ondernemer en ander
zijds een vertegenwoordiging van het personeel. De ondernemers kregen 
de verplichting opgelegd een dergelijk orgaan in het leven te roepen, maar 
een sanctie op nalatigheid ontbrak. Dat laatste zinde de PvdA niet. 
'Onwillige honden worden meestal door een harde dressuur beter getemd 
dan door zachte dwang', aldus Kievit (PvdA).23 De OR kreeg een zeer be
perkt aantal bevoegdheden toegekend en de CPN had groot gelijk toen ze 
vaststelde dat van waarachtige medezeggenschap van de arbeiders geen 
sprake was. De PvdA had wel verder willen gaan, maar erkende het primaat 
van het zelfstandig ondernemerschap.

De kamerleden gingen met de minister en met elkaar in de clinch over 
de vraag of ongeorganiseerden ook aan de verkiezing tot raadslid konden 
deelnemen. De wet schiep daartoe een beperkte mogelijkheid, afhankelijk 
van de organisatiegraad in de onderneming. De vakbeweging had graag het 
monopolie op kandidaatstelling en verkiezingen gekregen, ook al omdat de 
ondernemingsraad in zekere zin als een concurrent gezien werd. De PvdA 
billijkte de claim van de centrales, terwijl de VVD daar falikant op tegen 
was. Joekes liet een onaanvaardbaar horen, waarop de Kamer zweeg. 
Overigens lagen de meningen over deze kwestie ook binnen de partijen 
verdeeld, al naar gelang de werkgevers- of werknemersachtergrond van de 
fractieleden. Een ander omstreden punt betrof de incorporatie van de OR in 
de PBO. Door toedoen van de Kamer werden de wettelijke bevoegdheden 
van de overheid overgeheveld naar de SER, zoals de KVP-fractie voorge
steld had. De PvdA kreeg haar zin doordat in de wet een termijn van drie 
jaar gesteld werd, waarbinnen de ondernemingsraden ingesteld moesten 
zijn.

Twaalf jaar later bleek van de bedrijven met 25 tot 50 werknemers slechts 
19,2% een ondernemingsraad ingesteld te hebben. Voor bedrijven met 51 tot 
100 werknemers was dat percentage 41,9%. De wet kon derhalve moeilijk als 
een succes worden beschouwd, vermoedelijk omdat de achterliggende har- 
moniegedachte tezeer de eigenaardige positie van het personeel in een on
derneming miskende. Windmuller wees erop dat in bepaalde gevallen op
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initiatief van de werknemers vastgehouden werd aan 'een ouderwets, maar 
goed functionerend systeem van vertegenwoordiging van het personeel'.24 
Gewoonlijk betreft dit gevallen waarin het vooroorlogse systeem gezorgd 
heeft voor een bevredigende, soms zelfs strijdvaardige personeelsvertegen
woordiging. De vooraanstaande leden in die oude kernen zagen geen en
kele dwingende reden om een gevestigd kader van zakelijke relaties met de 
werkgever te verlaten voor de onzekere beloften van een harmonieuze be
drijfsgemeenschap.

Op het terrein van de sociale zekerheid bracht Joekes met medewerking 
van de Staten-Generaal twee wetten tot stand. Het wetsontwerp betreffende 
de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds haalde weliswaar de 
eindstreep, maar de Kamer had de inhoud ervan fors uitgehold. De kern be
stond uit de mogelijkheid om alle of bepaalde groepen van bedrijfsgenoten 
te verplichten zich bij het betreffende pensioenfonds te verzekeren, hetgeen 
de minister zo nodig ambtshalve kon opleggen. Deze kern werd door de 
centrum-rechtse kamermeerderheid in zijn geheel uit het wetsontwerp ge
licht, hetgeen de PvdA niet kon verhinderen, hoewel Suurhoff tijdens het 
debat nog optimistisch was: 'Allerlei gezochte argumenten en gewrongen 
redeneringen zijn in het Voorlopig Verslag bijeengebracht tegen deze op 
zichzelf toch eenvoudige regeling. Ik meen hierin iets te zien als een herha
ling van de geschiedenis met de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Ook 
toen is betoogd dat er eigenlijk niets van deugde en het slot is geweest, dat 
de Kamer het wetsontwerp met algemene stemmen heeft aanvaard.'25 
Vooral het zogenaamde groene front liet zich bij de behandeling van dit 
wetsontwerp gelden, ten dele bij wijze van wraak dat Mansholt geweigerd 
had gelden te reserveren uit het Landbouw-Egalisatiefonds (LEF) ten gunste 
van de zelfstandige boeren.

Joekes had de Kamer gewezen op de ontwikkelingen in de landbouw, 
waardoor het ontwerp een urgent karakter had gekregen, hoewel hij geen 
uitsluitsel kon geven over de vraag of de bedrijfspensioenfondsen een bo
dem- of een aanvullende verzekering moesten verzorgen. Die vraag kon 
pas beantwoord worden nadat een definitieve regeling getroffen was voor 
de ouderdomsvoorziening. Nadat de wet in maart 1949 in werking was ge
treden diende de Stichting voor de Landbouw bij de minister een verzoek 
tot verplichtstelling in voor de arbeiders in de land- en tuinbouw, maar niet 
voor de zelfstandigen. In de ministerraad liet Drees zijn verwondering en 
irritatie blijken, want hij herinnerde zich maar al te goed dat tijdens de be
handeling van de Noodwet Ouderdomsvoorziening in de Tweede Kamer 
van verschillende zijden aangedrongen was op de verzekeringsvorm en 
wel via het bedrijfsleven. Nu nam datzelfde bedrijfsleven een beslissing, 
waardoor de verzekering van een grote groep zelfstandigen in de landbouw 
onmogelijk gemaakt werd.

Het wetsontwerp tot verplichte verzekering van werknemers tegen de 
geldelijke gevolgen van werkloosheid, kortweg de Werkloosheidswet, was 
al in januari 1948 bij de Tweede Kamer ingediend. De regering wenste ge
bruik te maken van de relatief geringe werkloosheid, waardoor reserves 
voor de toekomst gevormd konden worden. Ook in dit geval was sprake
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van een produkt van het tripartiet overleg, waarin secretaris-generaal Van 
Rhijn, later als staatssecretaris de rechterhand van Joekes, als voorzitter een 
voorname rol had gespeeld. Ook in dit geval zou de minister in de Staten- 
Generaal dit vooroverleg gebruiken om zich lastige parlementariërs van het 
lijf te houden. Het wetsontwerp maakte onderscheid tussen twee fasen in de 
werkloosheid. In de eerste fase werd de werkloze gerekend tot de arbeidsre
serve van zijn bedrijfstak, die ook de kosten van deze verzekering moest 
dragen door een premieheffing waaraan werkgevers en werknemers gelij
kelijk zouden bijdragen. De werkloze kreeg dan wachtgeld voor minimaal 
acht weken, mits hij in de twaalf maanden voorafgaand aan de werkloos
heid 156 dagen gewerkt had. Mocht hij nog geen werk gevonden hebben, 
dan kreeg de werkloze een uitkering uit het algemeen werkloosheidsfonds 
(AWF), omdat hij gerekend werd tot de algemene arbeidsreserve. Alles bij
een was de werkloze verzekerd van een uitkering voor circa zes maanden, 
mede afhankelijk van de cao's, waarin verruiming van de termijnen, maar 
dan op kosten van de bedrijfsgenoten, mogelijk bleef. De uitvoering zou in 
handen van het bedrijfsleven worden gelegd.

De Werkloosheidswet zou tot 1986, zij het met de nodige aanpassingen, 
van kracht blijven. Het parlement wijzigde het wetsontwerp op twee on
derdelen: de premiekosten voor de werkloosheidsfase werden verdeeld 
over de overheid en de bedrijfsgenoten in de verhouding 50% voor de 
overheid, 25% voor werkgevers en 25% voor werknemers. Het ontwerp 
ging uit van eenderde voor overheid, werkgevers en werknemers. Boven
dien werden de DUW-arbeiders onder de werking van de wet gebracht, 
tenzij de minister om redenen van algemeen belang bepaalde groepen zou 
uitzonderen. Het betrof hier een principiële kwestie, omdat van meet af aan 
de DUW-arbeider als een gewone werknemer was aangemerkt, hetgeen 
hem juist onderscheidde van zijn collega's in de vooroorlogse werkver
schaffing. Door allerlei oorzaken zou de wet pas op 1 juli 1952 in werking 
treden.

Bij de begrotingsbehandeling in december 1950 maakten de kamerleden 
de balans op. De ARP-fractie merkte op: 'Een voorzichtig sociaal beleid kan 
toch wel een sterk en doelbewust beleid zijn. Tot hun leedwezen meenden 
deze leden te moeten uitspreken dat dit laatste in het beleid van de minister 
te vaak wordt gemist.'26 Krol (CHU) sloot zich hierbij aan en wraakte vooral 
het uitblijven van een definitieve regeling van de oudedagsvoorziening. 
Van den Born (PvdA) drong eveneens aan op meer daadkracht: 'Wij drei
gen, zo zou ik willen zeggen, onze voorsprong op sociaal gebied te verlie
zen, ja zijn hier en daar reeds ten achter.'27 De fraaiste beeldspraak kwam uit 
de mond van Hoogcarspel (CPN), die het departement van Sociale Zaken 
vergeleek met een rammelende postkoets, die zich moeizaam voortbewoog 
in het moderne verkeer, waaronder veel rollend en rijdend hyper-modern 
militair materieel: 'De Minister van Sociale Zaken, die de plaats op de bok 
heeft ingenomen, als de leider van het geheel, zoals bij een museumstuk 
past, gestoken in een verschoten rood jasje, met naast zich op de bok als 
palfrenier de Staatssecretaris; de Minister knalt af en toe met de zweep om 
de paardjes eens te laten steigeren; de Staatssecretaris toetert op de
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postiljonshoorn en zo wekken zij samen de indruk, alsof de zaak inderdaad 
hard vooruitgaat. (...) Achterop, u kent dat wel Mijnheer de Voorzitter, is 
nog een plaats, daar zit de derde man; die bedient de remmen, dat is een 
man in het zwart; die gebruikt elke keer, als de paarden teveel dreigen te 
gaan steigeren en de vaart te groot schijnt te gaan worden, de remmen om 
de paarden in te houden. Deze sombere man is de Minister van Financiën 
(...). En dan zie ik in die oude postkoets de passagiers; ik zie daarin de blin
den, de ouden van dagen, de werklozen boven een bepaalde leeftijd, de 
DUW-arbeiders, die allen in dat langzame tempo voortsukkelen, terwijl 
naast hen het moderne verkeer voorbijraast en de middelen verslindt, die 
nodig zouden zijn om hen aan hun bestemming te brengen, nl. een rede
lijke welvaart.'28

Cornelissen (VVD) verweet de minister juist een gebrek aan economisch 
bewustzijn omdat hij voortging met het scheppen van sociale voorzienin
gen 'of er geen vuiltje aan de lucht was'.29 Joekes greep deze opmerking 
dankbaar aan om zich tegen de forse kritiek te verweren en verwees boven
dien naar de zestien wetsontwerpen die op dat ogenblik aanhangig waren. 
Zijn staatssecretaris, Van Rhijn, viel hem bij: 'Het lijkt wel, alsof wij een 
veel steilere weg hebben te gaan, ook op het gebied van de sociale voorzie
ningen, dan die, welke wij tot nu toe konden bewandelen, een steilere weg, 
waarbij wij voortdurend de betalingsbalans en het begrotingstekort ontmoe
ten als moeilijkheden, die wij hebben te ontzien'.30

Ook bij Sociale Zaken zien wij het vertrouwde beeld van een PvdA die 
regelmatig hoog inzet en weer terugkrabbelt; ARP, CHU en VVD die de 
overheid op afstand willen houden; de KVP die de neiging heeft een mid
denpositie in te nemen zonder de PvdA van zich te vervreemden en een 
CPN, die hevig tekeer gaat, maar geen poot aan de grond krijgt. De parle
mentaire bemoeienis met het loonbeleid en de sociale wetgeving had het 
karakter van een marginale toetsing van compromissen, die door het tripar
tiet overleg waren voorbereid. Joekes maakte bij de verdediging van deze 
compromissen geen sterke indruk: een schaduw van Drees.

Mansholt: de rode boer

'Het is haast onvoorstelbaar dat een klein land als Nederland één van 's we
relds grootste exporteurs is van landbouwprodukten. De produkten zijn in 
verhouding tot veel van die van andere EEG-landen van hoge kwaliteit, 
breed gediversificeerd, een lange tijd van het jaar beschikbaar, en relatief 
goedkoop.'31 Aan de basis van dit inmiddels niet onomstreden 'succes' staat 
Mansholt. Door de illegaliteit was hij in aanraking gekomen met de poli
tiek. Hij organiseerde gedurende de bezettingsjaren de voedselvoorziening 
en wapentransporten voor het verzet: 'Zo heb ik ook Drees een flesje olie 
en een zakje tarwe bezorgd. Ik voelde dat die man hongerde.'32 In 1945 trad 
Mansholt tot het kabinet-Schermerhorn-Drees toe, als de jongste minister 
in de staatkundige geschiedenis van Nederland. Uit cijfers van het ministe
rie bleek dat de oorlog ook de Nederlandse landbouw ontredderd had.
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Vruchtbare landbouwgronden stonden onder water, het grootste deel van 
de veestapel was opgegeten en er was een tekort aan veevoeders, meststof
fen en landbouwwerktuigen. In de jaren 1945-1946 bracht de landbouw on
geveer de helft op van hetgeen in 1938 was geproduceerd. Desondanks 
maakten landbouwprodukten destijds ongeveer de helft uit van de 
Nederlandse export. Onderzoek van recente datum toont aan dat de startpo
sitie van de Nederlandse landbouw na de Tweede Wereldoorlog nog lang 
zo slecht niet was.

Na drie jaar ministerschap toonde Mansholt weinig animo voor nog 
eens een termijn: Romme had Mansholts politieke leven verzuurd door 
diens 'politieke secretaris' Van Dam, tot ontslag te dwingen. Een represaille 
voor zijn bemoeienis met de Indonesië-politiek en zijn vertrouwelijke rela
tie met Schermerhorn, die door Mansholt op de hoogte werd gehouden van 
hetgeen in het kabinet speelde. Bovendien had hij de buik vol van Van den 
Brink, die naar herstel van de vrije markt koerste, terwijl Mansholt juist 
een verdere ontplooiing van de geleide economie voorstond. Wij kunnen 
'op verschillende punten door beheersing van boven af en met medewer
king van het bedrijfsleven allerlei wantoestanden uitbannen'. Ook met 
Drees had hij een moeizame relatie. De premier had weinig begrip voor de 
landbouw en liet nogal eens doorschemeren dat de boeren het relatief te 
goed hadden. Burger (PvdA) zei hierover: 'Drees heeft geen benul van het 
platteland. Boeren zijn voor hem mensen die alleen maar subsidie willen 
en de arme stadsmensen moeten er voor opdraaien. Alles wat zij van land
bouw afwisten was dat er wel eens grassprietjes tussen de straatstenen 
groeien. Gelukkig konden zij niet tegen Sicco op, want als zij het voor het 
zeggen gehad zouden hebben, dan waren we op een drafje teruggehold naar 
de crisissituatie van de jaren dertig. Drees en Suurhoff, dat waren asfalt-so- 
cialisten.'33 Desondanks stond Mansholt sterk in de ministerraad. Hij ge
noot de steun van het machtige groene front en zorgde voor deviezen, het
geen hem voor Lieftinck interessant maakte. Door de oorlogsverliezen van 
de scheepvaart, de financiële sector en de handel was het belang van de ei
gen landbouw als welvaartsbron relatief toegenomen.

De crisisjaren waar Burger over sprak hebben de naoorlogse politiek 
overschaduwd. 'Dat nooit meer', zo dacht en sprak eenieder. In de land
bouw hadden de crisisjaren tot een omvangrijk systeem van beschermende 
wetgeving geleid, voornamelijk bestaande uit afzetgaranties tegen vooraf 
vastgestelde minimumprijzen. Dit werd gecombineerd met produktiebe- 
perkende maatregelen. De zes 'verzuilde' centrale landbouworganisaties 
sloten zich op aandringen van de overheid aaneen en werkten sedert 1945 
samen in de Stichting voor de Landbouw, waarmee Mansholt maandelijks 
overleg pleegde. De boeren hadden zich verzoend met een zekere afhanke
lijkheid van de overheid, die op haar beurt borg stond voor bestaanszeker
heid. Ook de schaarste-economie met zijn intensieve controle op het eigen 
erf en de vele aanwijzingen van de overheid verdroegen de boeren redelijk, 
hoewel de winstmarges klein en de prijzen 20% lager waren dan in de om
ringende landen. De voedselvoorzieningspolitiek van Mansholt tot 1948, 
want daar ging het in die jaren van herstel om, was een succes. De
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Nederlandse bevolking was sinds 1938 met 12% toegenomen, maar dronk 
gemiddeld 30% meer melk, at 20% meer groente, 30% meer fruit en 70% 
meer vis. Naarmate de verhoudingen zich normaliseerden, nam het ver
langen naar meer vrijheid en hogere winstmarges toe. Die marges werden 
berekend op basis van een goedkoop producerend bedrijf van gemiddelde 
grootte, gelegen op vruchtbare grond. Van de bedrijven viel 70% daarbui
ten: zij waren klein en meestal op arme zandgronden gevestigd in regio's 
waar de KVP traditioneel veel aanhang had. Dat maakte het ongenoegen 
politiek explosief: was Mansholt uit op een koude sanering?

Tot het instrumentarium van Mansholt behoorden naast het overleg 
met het landbouwkartel, verenigd in de Stichting voor de Landbouw, het 
LEI en het LEF. Het Landbouw-Economisch Instituut, een joint-venture van 
overheid en bedrijfsleven, heeft veel bijgedragen aan de toepassing van de 
economische wetenschap in de Nederlandse landbouw. Een denk-tank, 
planbureau en rekenkamer. Het berekende de prijzen voor de verschillende 
produkten door alle kosten bij elkaar op te tellen, waar dan een winstmarge 
van 20% bovenop kwam. De cijfers van het instituut bepaalden de politieke 
ruimte, met name voor de parlementariërs. Het verschil tussen de 'lonen
de' prijzen voor de producenten en de veel lagere prijzen voor de consu
menten werd bijgepast door het Landbouw-Egalisatiefonds, dat een eigen be
groting kende onder verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening. Deze opvolger van het Landbouw-Crisis- 
fonds diende vooral ter ondersteuning van de lage lonen-politiek, bedoeld 
om de export te bevorderen. Het fonds kocht broodgraan, veevoer, suiker, 
koffie, vlees, oliën en vetten aan, die met verlies aan de verbruikers werden 
doorverkocht. De tekorten werden aangevuld uit de schatkist. Mansholt en 
het groene front hadden het LEF veel liever ten behoeve van de pro
ducenten laten functioneren, maar op dat punt week het kabinet niet voor 
de aandrang van Mansholt. De voedselsubsidies bleven onmisbaar.

In het parlement moest Mansholt zijn beleid verdedigen tegenover het 
zogenaamde groene front. Liefst zeventien kamerleden, waarvan zes in de 
Eerste Kamer, hadden een agrarische herkomst en bekleedden tal van be
stuursfuncties in de landbouworganisaties. Andere kamerleden mengden 
zich vrijwel nooit in de discussies. Freule Wttewaall van Stoetwegen (CHU) 
vertelde bijvoorbeeld dat fractiegenoot De Ruiter altijd de goedmoedigheid 
zelve was, behalve bij interrupties op zijn specialiteit: de landbouw. Eens 
stelde zij een vraag en kreeg botweg te horen dat ze haar mond moest hou
den omdat ze van landbouw geen verstand had. Fractievoorzitter Tilanus 
zei hierop: 'Laat hem nou maar!'34 Deze anekdote tekende de parlementaire 
monopoliepositie van de landbouwrepresentanten. Voor Mansholt had dit 
het voordeel dat hij de Kamer gemakkelijk kon mobiliseren tegen zijn col
lega's, maar tegelijkertijd moest hij voortdurend rekening houden met een 
gesloten front. Desondanks trotseerde hij bij herhaling dat front, zoals in 
1950, toen hij de melkprijs verlaagde. De landbouw, die zich beklaagde over 
de dienstbaarheid aan de industrialisatie, 'de landbouw als pakezel', was 
zich er ter dege van bewust dat in de samenleving met enige afgunst en irri
tatie naar deze sector gekeken werd, deels door minder aangename herinne-
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ringen aan de zogenaamde 'hongertochten' in de hongerwinter van 1944- 
1945. De PvdA had nauwelijks een achterban in de landbouwwereld, maar 
leverde wel de minister.

In 1948 gaf Mansholt gehoor aan de roep om meer vrijheid en zelfstan
digheid voor de landbouwers, maar met behoud van zekere garanties tegen 
de wisselvalligheden van natuur en conjunctuur. Zijn 'nieuwe landbouw
politiek' garandeerde de prijzen van een klein aantal belangrijke produk
ten, waardoor de markt van een veel groter aantal produkten beïnvloed 
werd. Door deze prijzen te manipuleren stuurde Mansholt indirect de pro
duktie in de gewenste richting: minder afhankelijkheid van kostbare im
porten en meer export. Zo remde hij bijvoorbeeld de boterproduktie af om
dat kaas veel meer opleverde. In de zuivel deed Mansholt al snel een stap 
terug door de mogelijkheid te openen boter, kaas en melkpoeder in te leve
ren tegen een vaste prijs. Zo legde hij een bodem in de markt. De schaarse 
tarwe bleef geheel een overheidsmonopolie en soms intervenieerde hij 
rechtstreeks in de markt zoals tijdens de aardappelcrisis van 1949. Hij nam 
een hoeveelheid uit de markt om de prijsval te stuiten. De parlementaire 
debatten waren doorgaans schermutselingen over het prijsbeleid. Het 
groene front wenste steeds prijsgaranties, hetgeen de regering afwees omdat 
dan elke prikkel tot verbetering en modernisering zou wegvallen. Waar de 
overheid geen bodem in de markt wilde leggen, deed het bedrijfsleven dat 
zelf met behulp van particuliere produktiefondsen. Van de aangekondigde 
wetgeving kwam weinig terecht. De landbouw was al dat geregel voorlopig 
beu, zo lieten de kamerleden weten. Het was voldoende dat de minister 'de 
bestaanszekerheid voor economisch en sociaal verantwoorde, goed geleide 
bedrijven' waarborgde.

Mansholt was ervan overtuigd dat wetenschap en praktijk juist in de 
landbouw samen moesten gaan. Vooral de ingenieurs uit Wageningen 
speelden een belangrijke rol. Door onderwijs, voorlichting, onderzoek, cul
tuurtechnische werken en bestrijding van landbouwziekten verbeterde de 
kwaliteit van de landbouw en werd de bodem rationeler gebruikt. Ook de 
kleine boeren werden meegenomen in de hoge vlucht van de landbouw. 
Tussen 1949 en 1953 nam de melkveebezetting op de kleine bedrijven toe 
met 11%, de varkensstapel met 186% en de pluimveestapel met 75%. De 
vraag naar arbeid nam met 15% toe. Louwes, met Vondeling een van de 
weinige visionaire specialisten, voorspelde in 1950 een revolutionaire groei 
van de landbouwproduktie. Bij gelijkblijvende import van krachtvoer zou 
Nederland op korte termijn 1 miljard liter melk méér produceren. De pro
duktie bedroeg op dat moment 5 miljard liter melk per jaar. De landbouw 
profiteerde enorm van het open gaan van de Duitse markt. Zo was de vraag 
naar varkensvlees zo groot dat een contract met Engeland niet nagekomen 
kon worden. In 1950 bestond 73% van de totale export naar Duitsland uit 
landbouwprodukten tegen 53% in 1936. Zo droeg de landbouw bij aan het 
herstel en de groei van de Nederlandse economie. De kunstmatig laag ge
houden prijzen drukten de loonkosten, hetgeen de Nederlandse concurren
tiepositie versterkte. De 'pakezels' van de Nederlandse economie klaagden

822



Mansholt: de rode boer

wel, maar de herinnering aan de crisisjaren verzoende hen met de politiek 
van Mansholt, die door markt-ordening bestaanszekerheid verschafte.

Met dergelijke resultaten was het niet verwonderlijk dat Mansholt veel 
lof oogstte in en buiten de Kamer. De Stichting voor de Landbouw schreef 
in 1950: 'Men overdrijft waarschijnlijk niet, indien men zegt, dat de waar
dering van de bedrijfsgenoten voor hun minister voortdurend toeneemt.’ 
In zijn eigen partij was Mansholt één van de paradepaardjes. Het Vrije Volk 
stelde vast, 'dat geen minister of regering voor de oorlog zoveel voor de 
boeren heeft gedaan als minister Mansholt in de vijf jaren van zijn be
wind'. Paraat zei het zo: 'Van huis uit was minister Mansholt misschien 
niet in de eerste plaats een redenaar, maar hij heeft zich de kunst van het 
contact met de Kamer voortreffelijk eigen gemaakt. Het is altijd een genoe
gen hem te horen. Hij verdedigt zijn beleid zonder veel omhaal of overbo
dige fraaiigheden. Zijn betogen getuigen van kennis van zaken en van de 
rustige zekerheid van de man, die weet waar hij voor staat.'35

Blijft de vraag wat de PvdA in de landbouw eigenlijk te zoeken had en 
waarom zij Mansholt zo lang op zijn post handhaafde. In geen enkele sector 
waren de kansen op een electorale doorbraak zo gering als juist daar. De 
spreekwoordelijke verbondenheid van agrariërs met hun religie en hun 
grond maakte hen volstrekt ontoegankelijk voor socialistische idealen. 
Zonder eigen achterban in de landbouw was Mansholt in zekere zin de ge
vangene van de verzuilde organisaties en hun politiek verlengstuk: het 
groene front. Daar en in de andere partijen werd de herinnering aan zijn so
cialistische herkomst bewust bij de landbouwers levendig gehouden. De 
landbouw als oefenplaats voor de geleide economie, ondersteund nog wel 
door de bedrijfsgenoten? Daar lijkt het op, want de PvdA beriep zich voort
durend op het succesvolle beleid van Mansholt, dat gekenmerkt werd door 
leiding en ordening. Overigens doorbrak ook Mansholt de rigide geleide 
economie door een zekere mate van liberalisatie, hetgeen partijgenoot 
Vondeling in de Kamer tot waarschuwingen en alternatieve voorstellen 
prikkelde. Voorstellen, die de greep van de overheid op de landbouw wil
den versterken in plaats van verzwakken. Kortom, liberalisatie en sociale 
ordening, ook in de landbouw.
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Enkele biografische gegevens van de belangrijkste woordvoerders *

1. opleiding
2. vroegere functies
3. functies 1948-1951
4. kamerlidmaatschap en parlementaire functies
5. politiek verleden
6. karakterisering door derden
7. typerende uitspraken

Andriessen, W J. (Utrecht) KVP (TK) *24-2-1894
1. lager onderwijs; RK Arbeidersbeweging
2. textiel- en bouwbedrijf
3. voozitter KVP; lid d.b. RKWV
4. EK 1933-1937; TK sinds 8-7-1937; lid vaste kamercommissie voor 

openbare werken, verkeer en waterstaat; idem voor sociale 
verzekeringen in 1948-1949; idem voor wederopbouw en volkshuis
vesting vanaf 1950-1951

5. 1924 voorzitter RK Bouwvakarbeidersbond 'St. Joseph'; 1926 be
stuurslid RKWV; vertegenwoordigde RKWV in partijraad RKSP; 
in 1941 als een van de eersten door de bezetter uit het RKWV gezet; 1946 op aandrang van 
A.C. de Bruijn voorzitter van de KVP; 1951 polemiek met F.J.F.M. Duynstee over de koers 
van de partij

6. diep gelovig katholiek met een wat gesloten karakter; kende zijn eigen kwaliteiten en 
beperkingen; bedankte daarom enkele keren voor een ministerschap (BWN)

Anema, A. (Haarlem) ARP (EK) *10-2-1872
1. gymnasium; klassieke letteren UvA en VU; rechten RU Leiden; 1894 

promotie
2. advocaat-procureur; journalist; raadsheer-plv. Gerechtshof Amster

dam; hoogleraar VU (1904-1945); hoofdredacteur De Standaard
3. rustend lid Koninklijke Academie van Wetenschappen; lid Perma

nent Hof van Arbitrage
4. 20-9-1921; fractievoorzitter
5. Vele juridisch-staatsrechtelijke publikaties; pleit (vóór Schouten in 

de TK) in febr. 1950 voor een nationaal kabinet
6. De EK-fractie onder Anema vergaderde haast nooit; Algra: 'Anema had het land aan 

zulke bijeenkomsten en bovendien was hij doods-benauwd dat iemand te lang van stof zou 
worden. (...) Hij wilde niet dat de Eerste Kamer het politieke voortouw nam of bij 
kabinetsformaties betrokken werd. (...) Een wijs en voorzichtig man met een enigszins 
gevoelige inslag (...) maar hij had een vreselijke hekel aan preken'. (Puchinger, Algra) 
'(...) zijn stem (...) is van zulk een volume, zijn woorden zijn van zulk een indringende 
kracht, dat zij de ganse zaal vullen (...) hier is een man aan het woord, die aan een 
onwrikbare beginselvastheid

• Samengesteld door J.C.F.J. van Merriënboer en J.J.M. Ramakers. De foto’s zijn afkomstig uit 
Keesings Historisch Archief 1948, p. 7666 a-f
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een bijzondere breedheid van visie weet te paren.' (Abspoel) 'Zijn kamerredevoeringen 
waren doorwrocht en zijn invloed was groot. (...) Hij was vroom maar verder zeer 
onafhankelijk; met de taal speelde hij, liefst voor een shockeffect.’ (BWN)

Bachg, F J.H . (Den Haag) KVP (TK) *5-9-1902
1. gymnasium; rechten RU Groningen
2. redacteur De Maasbode; secr. Katholieke Middenstandsbond
3. lid Middenstandsraad; Raad van Toezicht Rijksverzekeringsbank; 

vaste commissie economische raad Benelux; voorzitter Centrale 
Raad Consumentenkrediet

4. 8-6-1937; woordvoerder culturele zaken en middenstandspolitiek; lid 
vaste kamercommissie voor privaat- en strafrecht; idem voor de 
middenstand

5. Was lid hoofdbestuur NVB; Ruitenbeek: Bachg behoorde tot de 
groep katholieken die wel principieel de antithese als richtlijn 
voor de Nederlandse politiek verwierpen, maar die geen kans zagen 
deze stellingname praktisch-politiek te verwezenlijken.

6. Een spontane persoonlijkheid (Wttewaal van Stoetwegen)
7. 'De positieve cultuurpolitiek is op zich helemaal geen feest. Integendeel, zij is veeleer een 

ziekteverschijnsel, in de zin, waarin een dokter een betreurd, maar noodzakelijk begelei
dingsverschijnsel van de ziekte is. (...) We staan voor een geestelijke en sociale des
integratie; wij zitten in een cultuurcrisis als nooit tevoren. Als puntje bij paaltje komt, 
vermag de Staat tegenover die cultuurcrisis niets.' (Smiers) 'Houdt zich in zijn vrije tijd 
gaarne bezig met lectuur, muziek, toneel, tennis en wandelsport.' (Persoonlijkheden)

Beernink, H.K.J. (Rijswijk, ZH) CHU (TK) *2-2-1910
1. gymnasium; rechten RU Utrecht
2. gemeente-ambtenaar
3. gemeentesecretaris Rijswijk; secretaris hoofdbestuur CHU
4. 4-6-1946
6. 'Nu was Beernink wel een stroef man om mee te onderhandelen.’

(Wttewaal van Stoetwegen); 'Een ijverig kamerlid. Wat hij behan
delt, doet hij goed, met nuchter inzicht en grote accuratesse.' (Ab
spoel); Nuchter zakelijk, miste de gemoedelijkheid en vriende
lijkheid van Tilanus. (Van Spanning); 'Een strijdersnatuur, maar 
zelden gelukkig in de keuze van zijn slagvelden.' (De Opmars, 3 okt.
1948)

Bierema, S.E.B. (Usquert) W D  (EK) *12-11-1884
1. gymnasium; universiteiten Halle, München, Leipzig; 1909 promotie 

magna cum lauda in de landbouwwetenschappen
2. voorzitter Groningse Maatschappij voor Landbouw
3. bestuurslid diverse landbouworganisaties en coöperatieve produktie- 

verenigingen; voorzitter Coöperatieve Centrale Raiffeisen Bank 
Utrecht; leider van een groot landbouwbedrijf dat al eeuwen lang in 
de familie was

4. TK 1922-1948 (m.u.v. 1925-1927); EK 27-7-1948; landbouwspecialist
5. tot 1948 fractievoorzitter Liberale Staatspartij resp. Partij van de 

Vrijheid in de TK; afkomstig uit de kring van de oude liberale unie
6. 'Een typische Groninger liberaal, een sympathiek man, rustig en evenwichtig, iemand die 

zich nu nooit op de voorgrond zou plaatsen.' (Tilanus) Liefhebberij: studie klassieke talen 
(Persoonlijkheden)
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Biewenga Wzn., A.W. (Garsthuizen, Gr) ARP (TK) *28-4-1903
1. mulo; landbouwschool
3. landbouwer; voorzitter hoofdafdeling Sociale Zaken van de 

Stichting voor de Landbouw, e.a. bestuursfuncties in de landbouw; lid 
bestuur Stichting van de Arbeid

4. EK 1946-1948; TK 27-7-1948; landbouwspecialist; lid vaste kamer
commissie van wederopbouw en volkshuisvesting

5. aktief bij Trouw  en de ondergrondse ARP tijdens de bezetting; ver
wierf bij de verkiezingen van 1948 opmerkelijk veel voorkeur
stemmen in het hele land

7. Sprak liever van een redelijke bestaansm ogelijkheid  voor de boeren dan van 
bestaanszekerheid omdat het laatste woord niet getuigde van afhankelijkheidszin 
tegenover een hogere macht. (HTK  1948-1949, p. 1608)

Bom, H.J. van den (Amsterdam) PvdA (TK) *10-3-1889
1. lager onderwijs; ambacht- en burgeravondschool
2. metaalbewerker; lid gemeenteraad Utrecht
3. vanaf 1930 voorzitter Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond
4. 25-9-1945

Borst, C. (Hilversum) CPN (TK) *1-2-1891
1. lager onderwijs ...................................
2. tuinder
3. redacteur Echo van het land
4. 11-4-1946; lid vaste kamercommissie voor landbouw
5. kwam uit de kring van boeren en tuinders; sloot zich djdens de 

bezetting bij de partij aan; werd in zijn onderduiktijd CPN- 
contactman voor boeren en tuinders
Borst hield zich vooral bezig met theoretische zaken. Hij 'heeft ons 
ervoor behoed al te sectarisch te denken over groeperingen in de 
maatschappij zonder welke de arbeidersklasse niet tot regeren in 
staat is’. (Reuter)
'Het doordraaien en vernietigen van voedsel is in strijd met de christelijke moraal en het 
bewijs dat de regeringen in de kapitalistische landen hun taak niet naar behoren kunnen 
vervullen. Opvoering van de produktie kan alleen maar tot resultaat leiden in 
socialistische landen, daar, waar geproduceerd wordt naar behoeften, niet naar winst.' 
(HTK  1948-1949, p. 1602)

Brongersma, E. (Heemstede) PvdA (EK) *31-8-1911
1. gymnasium; rechten UvA; 1940 promotie te Nijmegen
3. advocaat en procureur; redacteur Nederlands Juristen Blad
4. 23-7-1946
5. Politiek relevante geschriften: De opbouw van de corporatieve staat. 

Staatkundige en maatschappelijke grondbeginselen der Portugese 
Grondwet van 19 maart 1933 (1940). Praeadviezen over de juridische 
constructie der corporaties in onze rechtsorde (Den Haag 1941), 
Personalistisch socialisme naar katholiek inzicht (Rotterdam 1945), 
Katholicisme en rationele staats- en maatschappijleer (Utrecht
1948), De bekrompenheid van het katholicisme (Utrecht 1948)
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Bruijn, A.C. de (Utrecht) KVP (EK) * 5-11-1887
1. lager onderwijs, ambachtsschool; opleiding in metaalbedrijf; op

leiding maatschappelijk werk KAB; zelfstudie sociale en eco
nomische wetenschappen

2. secretaris en voorzitter RK Metaalbewerkersbond; lid gemeenteraad 
en Provinciale Staten Utrecht; 1920 lid Hoge Raad van de Arbeid;
1926 lid DB van de RKSP

3. voorzitter KAB
4. 18-9-1929
5. lid Stichting van de Arbeid; maakte zich zeer sterk voor de 

terugkeer van de katholieke politieke partij na de bezetting; 
dreigde meer dan eens met de oprichting van een katholieke arbei
derspartij o.a. tijdens het conflict met F.J.F.M. Duynstee over de 
koers van de partij in 1951

6. in eigen kring gewaardeerd voor zijn jarenlange handhaving van de arbeidsvrede; als 
KAB-voorzitter soms lastig; zelfverzekerd, vastberaden, onstuimig, in de politiek weinig 
plooibaar. (BWN) Blijft tot zijn einde geloven in de PBO als ’een laatste genade', het 
enige ware alternatief voor kapitalisme en communisme (Jan Roes, 'A.C. de Bruijn' in: 
Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland III p. 
23-26)

Cornelissen, J.G.H. (Amsterdam) VVD (TK) *22-8-1897
1. handelsschool
3. eigenaar levensmiddelenzaken; lid Provinciale Staten Noord- 

Holland; voorzitter Algemene Nederlandse Kruideniersbond
4. 27-7-1948;; lid vaste kamercommissie voor de middenstand
6. ’Een man van brede ervaring in zijn maatschappelijke groep.’

(Abspoel)

Deckers, J.H.F. (St. Oedenrode) KVP (EK) *3-1-1888
1. landbouwhogeschool Wageningen; promotie 1927
2. rijkslandbouwconsulent Oost Noord-Brabant; produktie-commissaris Noord-Brabant; lid 

Provinciale Staten Noord-Brabant
3. watergraaf van een waterschap
4. 2-11-1945; landbouwspecialist
7. 'Het is de taak van de overheid om regelend op te treden met betrekking tot behoorlijke 

prijzen in de landbouw.' (HEK 1949-1950, p. 421)

Dis, C.M. van (Den Haag) SGP (TK) *23-8-1893
1. HBS; TH Delft; scheikundig ir.
2. assistent TH; chemische industrie; directeur dagbladdrukkerij; 

redacteur dagblad; lid gemeenteraad Rotterdam
3. lid Provinciale Staten Gelderland; lid gemeenteraad Ermelo; 

hoofdbestuurslid en scecretaris SGP
4. 1929-1937; 4-6-1946.
6. 'Wanneer men Van Dis in zijn denkwijze een eindje wil volgen - helemaal is helaas onmo

gelijk - dan moet men ervan uitgaan dat de mens zo rot is als een mispel, door en door 
slecht en verdoemlijk in Gods ogen. In zijn ellendigheid moet iedereen bereid zijn 
vervloekt te wezen. Zalig worden is een kwestie van uitverkoren zijn en dat ben je of dat 
ben je niet en als je het bent dan kom je dat te weten. Van Dis is het en weet het sinds 1939. 
Christus is gestorven voor de Happy Few en niet voor iedereen, zoals de katholieken en 
ook de remonstranten wel prediken. Dat zou immers de algemene verzoening betekend 
hebben, zo stelt Van Dis met enige afschuw vast. Uitverkorenen heb je overigens overal 
zitten, ook in andere kerkelijke groeperingen, hoewel betwijfeld moet worden dat zij ook 
onder de Roomsen voorkomen. Het kan natuurlijk, maar Van Dis vreest het ergste.' 
(Algemeen Handelsblad)
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7. ’Het karakter van het loterijspel is juist getekend door oude Engelse theologen, die 
uitgesproken hebben, dat bij loterij en spel de drieëenheid des duivels, namelijk het 
toeval, de fortuin en het noodlot betrokken wordt.' (De Opmars, 1 dec. 1950)

Droesen, W.J. (Roermond) KVP (TK) *3-3-1898.
1. gymnasium; Landbouwhogeschool Wageningen; promotie 1927
2. landbouwleraar; rijkslandbouwconsulent Limburg
3. lid Raad van de Pachtkamer en Centrale Grondkamer; hoofdre

dacteur Land en Vee; bestuurder Limburgse Katholieke Boeren- en 
Tuindersbond; voorzitter commissie voor kleine boerenproblemen 
van de Stichting voor de Landbouw

4. 9-4-1933; lid vaste kamercommissie voor de landbouw; idem voor 
handelspolitiek

6. Droesen is de beste man van het groene front in de KVP-fractie 
(Paraat) 4(1949) nr. 35

7. 'Naar mijn mening moet niet het voorbeeld van de Communistische fractie gevolgd worden 
nl. om hier moties rond te strooien, ik ben bevreesd dat men op deze wijze te veel zou 
ontkrachten.' (HTK  1948-1949, p. 307)

Emmens, J. (Naaldwijk) PvdA (TK) *7-12-1897
1. mulo; land- en tuinbouwonderwijs
3. tuinder
4. 12-8-1948; landbouwspecialist m.n. tuinbouw
6. een goed spreker, die meer doet dan alleen van papier lezen (Paraat bij de maidenspeech 

van Emmens in nov. 1948)

Engelbertink, B.A.A. (Oldenzaal) KVP (TK) *26-7-1902
1. kw eekschool; hoofdakte, land- en tuinbouwakten, akte 

staatsinrichting en economische akten
2. hoofd lagere tuinbouwsschool; leraar MTS
3. lid Provinciale Staten Overijssel; voorzitter Stichting voor de 

Landbouw Overijssel
4. 30-10-1946; landbouwspecialist
7. 'Minister Mansholt is een beminnelijk en practisch man, doch ik 

wens niet dat hij de blijvende positie krijgt van opperkok van de 
Nederlandse huishoudens.’ (HTK  1948-1949, p. 1606)

Fortanier-De Wit, A. (Overveen) VVD (TK) *19-4-1907.
1. HBS; opleiding onderwijzeres
2. onderwijzeres lager onderwijs; secretaresse Vereniging van 

industriescholen voor meisjes; gemeenteraadslid Rotterdam; lid 
hoofdbestuur Eenheid door Democratie (1937-1940)

4. 4-6-1946; kampioene van het openbaar onderwijs; deskundige op het 
gebied van de techniek van de onderwijswetgeving; lid vaste 
kamercommissie voor onderwijs; idem voor de rijksuitgaven; idem 
voor sociale verzekeringen (vanaf 1950-1951)

6. zeer ad rem, charmant, 'jeugdig aandoende levendigheid', populair 
in de Kamer; 'Men ziet mevrouw Fortanier dan ook zelden op haar 
vaste plaats zitten, maar nu eens in druk discours gewikkeld met de 
Kamervoorzitter, dan weer soms geheel ter rechterzijde van de 
Kamer bijgeschoven om te trachten medestanders voor een bepaald denkbeeld te winnen 
of, ten slotte, een andermaal weer in een der nissen achter de Ministerstafel een Minister 
stillekens interpellerend over de niet nakoming van een gedane toezegging of over de 
schending van een belang.' (Abspoel)
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Goes van Naters, M. van der (Wassenaar) PvdA (TK) *21-12-1900
1. gymnasium; rechten RU Leiden; promotie 1930
2. advocaat; adviseur arbeidersbeweging Heerlen; 1940-1944 gijzelaar 

in Buchenwald en St. Michielsgestel
3. secretaris voorlopige Natuurbeschermingsraad
4. 8-6-1937; fractievoorzitter; lid kamercommissie buitenlandse zaken
6. Burger over Van der Goes' fractievoorzitterschap: 'Van der Goes

wist het van tevoren en vertelde het ook van tevoren. Nou, dan 
vraag je om verzet. Want dan viel iedereen die het er niet mee eens 
was over je heen.' (Van Esterik, Van Tijn) 'Van der Goes van Naters 
was altijd een beetje een kribbebijter.' (Bruins Slot) 'Salonnatuur- 
beschermer.' (De Ruiter in De Opmars, 3 okt. 1948)

Gortzak, H. (Amsterdam) CPN (TK) *25-4-1908
1. lager onderwijs; nijverheidsonderwijs
2. timmerman
3. gemeenteraadslid Amsterdam
4. 27-7-1948; lid vaste kamercommissie voor onderwijs; idem voor 

wederopbouw en volkshuisvesting
6. 'Met een scherp verstand uitgerust, weet de heer Gortzak, met een 

aangeboren welsprekendheid over onderwerpen van de meest 
onderscheiden aard in de Kamer het woord voerend, iedere voor 
hem ongunstige situatie en elke mogelijke zwakke stee in een 
Ministerieel betoog op soms verbluffend-puntige wijze uit te buiten.
Hij speelt ook het "parlementaire spel" correct mee. Tussen de Kamervoorzitter en de heer 
Gortzak bestaat dan ook zeker geen permanente gespannen verhouding.' (Abspoel); Paul 
de Groot verweet Gortzak diens 'kleinburgerlijke misvatting inzake de rol van de 
parlementaire democratie.' (Gortzak, Hoop zonder illusies)

7. 'Als we spraken over de noodzaak van "hogere lonen, lagere prijzen" dan deden we dat uit 
ervaring.' (Gortzak, Hoop zonder illusies); Gortzak: 'Mijnheer de Voorzitter, na deze 
terdoodveroordeling van een motie...’ Voorzitter: 'Niet debateren, mijnheer Gortzak. U 
moogt alleen een korte verklaring afleggen.’ Gortzak: '... heb ik geen behoefte aan lange 
verklaringen.' (De Opmars, 20 okt. 1950).

Groen, Azn., J. (Alkmaar) KVP (TK) *16-4-1887
1, lager onderwijs
3. voorzitter RK Tuindersvakbond in het bisdom Haarlem; lid 

Provinciale Staten en buitengewoon lid Gedeputeerde Staten Noord- 
Holland; lid hoofdbestuur Stichting voor de Landbouw

4. 9-4-1933; tuinbouwspecialist; lid vaste kamercommissie voor land
bouw

5. verwierf bekendheid met de motie-Groen uit 1947, waardoor de 
boeren ƒ87 miljoen overheidssteun ontvingen; bij de verkiezingen van 
1948 lijsttrekker in vijf kiesdistricten in Holland en Zeeland

Haken, J. (Amsterdam) CPN (TK) *13-10-1912
1. lager onderwijs
2. landarbeider
3. propagandist CPN
4. 4-6-1946; lid vaste kamercommissie voor de middenstand
6. Gortzak en Haken waren nogal afhankelijk van Hoogcarspel om het 

parlementaire werk onder de knie te krijgen. Van hem leerden ze 
genoeg om aan de behandeling van de wetsontwerpen deel te nemen.
(Gortzak) Zij golden als de 'workaholics' van de fractie. Zij hadden 
de naam 'gek genoeg (te zijn) om geen neen te zeggen'. (Gortzak)

7. Goedhart: 'Tijdens de betogingen die op 1 mei in Djakarta plaats vonden, werden 
levensgrote portretten van Stalin en van Mao meegedragen.' Haken: 'Had u dan gedacht 
dat ze met uw portret zouden rondlopen?' Goedhart: ’Men krijgt de indruk dat een van de 
293 Russische storingszenders ook in deze Kamer is opgesteld.' (De Opmars, 16 juni 1950)
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Hartog, F. den (Hoog-Blokland) W D  (TK) *23-2-1898
1. mulo; landbouwschool
2. veehouder; landbouwbedrijf Frankrijk; landbouwfuncties; lid 

gemeenteraad en wethouder
3. dijkgraaf; voorzitter Hollandse Maatschappij van Landbouw; 

bestuurslid Koninklijk Nederlands Landbouw Comité; voorzitter 
Grondkamer Zuid-Holland

4. 4-6-1946; pleitbezorger van de grote Hollandse veehouders; lid 
vaste kamercommissie voor landouw

7. Klaagt zowel bij de landbouwbegroting voor 1950 als bij die voor 
1951 over het feit dat de schriftelijke behandeling zo uitvoerig was, 
zodat de mondelinge behandeling eigenlijk een (overbodige) 
herhaling is.

Heuvel, Chr. van den (Leiden) ARP (TK) *12-2-1887
1. lager onderwijs; landbouwonderwijs
2. landbouwer; lid gemeenteraad Haarlemmermeer en Heemstede
3. voorzitter Christelijke Boeren- en Tuindersbond; directeur-hoofd- 

redacteur Nieuioe Meerbode; lid Raad Pachtkamer
4. 12-10-1922; lid vaste kamercommissie voor landbouw; idem voor 

belastingen
5. schreef o.m. Handboekje voor de huisbezoekers voor de verkiezingen 

van 1948 (Den Haag 1948), Gedenkboek CBTB 1918-1949 (Den Haag
1948), De land- en tuinbouwcrisis en de regeringsmaatregelen (Kam
pen 1933)

6. net zo'n persoonlijkheid als fractievoorzitter Schouten met wie hij het politiek en theolo
gisch geheel eens was; toch kwamen zij nogal eens met elkaar in botsing. (Bruins Slot) 'Eén 
van de meest conservatieve figuren in de fractie, die overigens in het persoonlijke vlak 
slecht met zijn voorzitter overweg kon.' (Bosscher) Hij hield 'vlotte en geestige speeches' 
met een 'combinatie van scherpe opmerkingsgaven en luchtige spot'. (Abspoel) ’De man op 
wie het woord "socialisme" alleen al om de een of andere reden werkt als de bekende lap 
op de stier.’ (Paraat 4 (1949), nr. 35)

Heuvel, N.H.L. van den (Den Bosch) KVP (TK) *21-1-1907
1. gymnasium; rechten Leiden; promotie Nijmegen
3. advocaat-procureur; directeur RK Middenstandsbond; lid gemeente

raad
4. 27-7-1948; woordvoerder voor middenstandszaken en vervoers-kwes- 

ties; lid vaste kamercommissie voor de rijksuitgaven; idem voor de 
middenstand

5. publikaties: Rapport van het Nijmeegs congres inzake het jeugd- 
w erkloosheidsvraagstuk  (Den Bosch 1936), Een halve eeuw zelf
standige middenstand in het bisdom 's-Hertogenbosch (Den Bosch 
1952)

6. Van den Heuvel spreekt met een onmiskenbaar Brabants accent.
(Abspoel)

Hofstra, H.J. (Wassenaar) PvdA (TK) *28-9-1904
1. HBS; opgeleid tot surnumerair bij de belastingdienst
2. belastinginspecteur; belastingconsulent
3. adjunct-directeur NV De Centrale Arbeiders Verzekerings en 

Deposito Bank; directeur NV De Centrale Algemene Verzekering 
Maatschappij

4. 20-11-1945; lid vaste kamercommissie voor belastingen
5. publikaties: Wie moet dat betalen? (1948), Socialistische belas

tingpolitiek (1946)
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6. 'Ontegenzeggelijk een knap financier, wiens socialisme in de praktijk nogal meeviel. Hij 
wist wel dat hij knap was.' (Tilanus) 'De best geklede man van de Kamer. Een der 
hechtste steunpilaren van Lieftincks financiële politiek.' (Abspoel) 'Ik kreeg af en toe de 
indruk dat ze (Lieftinck en Hofstra) aan het kaarten waren, dat de heer Hofstra de vuile 
kaarten speelde om de minister van Financiën tenslotte de winst te laten binnenhalen.' 
(Hoogcarspel geciteerd in De Opmars, 19 mei 1950)

Hoogcarspel, J. (Rotterdam) CPN (TK) *6-4-1888
1. HBS; MO akten economie, staatsinrichting, statistiek
2. ambtenaar Maatschappij ter exploitatie van Staatsspoorwegen; 

leraar HBS Zaltbommel
3. leraar HBS economie
4. 4-6-1946; lid vaste kamercommissie voor de rijksuitgaven; idem voor 

belastingen
5. Tribunist van het eerste uur; 1909 geroyeerd uit de SDAP; 

publikaties: De inrichting van het Nederlandsche staatsbestuur 
(1936), Inleiding tot de theorieën der staatshuishoudkunde (1937); 
oprichter van het Genootschap Nederland-Rusland na de bevrijding

6. 'Jan Hoogcarspel bleek, behalve een opgewekt en vriendelijk partijgenoot, een schoolvoor
beeld van de begaafde jongen die door sociale belemmeringen niet aan een academische 
vorming was toegekomen. Overigens kwam de universiteit daar meer aan te kort dan hij, 
die zich alle kwaliteiten die die vorming kan opleveren dubbel en dwars op eigen 
gelegenheid verworven had zonder daarvan ook maar iets van een autodidactencomplex 
over te houden.' (Romein-Verschoor); 'Hoogcarspel heeft me wegwijs gemaakt (in het 
parlement). Ook toen hij geen kamerlid meer was, konden Jan Haken en ik altijd bij hem 
terecht.' (Gortzak); 'Buiten de beschouwingen van de heer Hoogcarspel is het niet veel 
soeps wat de heren (communisten) te vertellen hebben.' (De Opmars, 22 april 1949)

Hoogland, J.L. (St. Anna Parochie) PvdA (EK) *29-4-1896
1. mulo; landbouwonderwijs
3. landbouwer; bestuurslid van diverse landbouworganisaties; lid 

Gedeputeerde Staten Friesland; voorzitter Coöperatieve Zuivel
bond; bestuurslid Centrale Raffeisenbank; ondervoorzitter Zuider
zee Raad

4. 23-7-1946; landbouwspecialist
5. publikatie: Landbouwcoöperatie in het bijzonder de coöperatieve 

aankoop van landbouiobenodigheden in Nederland (Wageningen
1923)

Hooij, Th.S.J. (Haarlem) KVP (TK) *24-10-1904
1. handelsschool
3. wijnhandelaar; vice-voorzitter Katholieke Middenstandsbond; lid 

bestuur Stichting van de Arbeid; lid gemeenteraad; voorzitter KVP 
Haarlem; lid partijbestuur en dagelijks bestuur KVP

4. 4-6-1946; woordvoerder middenstandsbeleid; maakt zich sterk voor 
de regeling van de principiële kwestie van de kinderbijslag voor het 
natuurlijke kind

Janssen, M.M.A.A. (Zeist) KVP (TK) *13-6-1903
1. HBS; economie en accountancy Economische Hogeschool Rotterdam
2. accountant Philips; lector Economische Hogeschool Tilburg
3. accountant; lid Zuiderzee Raad en gemeenteraad
4. 27-7-1948; lid vaste kamercommissie voor belastingen
5. rede bij aanvaarding van het lectoraat te Tilburg: De plaatsbe

paling van den accountant bij de komende organisatie van het be
drijfsleven (Tilburg 1947)

6. 'Heeft de accuratesse en bezadigheid, welke voor de leek de 
typerende eigenschappen van een goede accountant zijn.' (Abspoel)

832



Biografische gegevens

Kieft, J. van de (Bussum) PvdA (EK) *21-5-1884
1. HBS; privaatlessen moderne talen, economie, boekhouden
2. werkzaam in de handel; accountant
3. directeur De Arbeiderspers; lid raad van beheer ANP; lid radio- 

persraad
4. 18-10-1945; fractievoorzitter; lid defensiecommissie; persdes

kundige, financieel specialist
5. tot in de Tweede Wereldoorlog lid van het partijbestuur van de 

SDAP

Kievit, A. (Rotterdam) PvdA (EK) *25-1-1882
1. lager onderwijs; cursussen SDAP en N W
2. voorzitter Bond van Transportarbeiders
3. lid gemeenteraad; hoofdbestuurder Bond van Transportarbeiders
4. TK 1937-1946; EK 14-4-1948

Kikkert, H. (Zeist) CHU (TK) *23-10-1912
1. lager onderwijs; akte godsdienstonderwijzer Nederlands Hervormde 

Kerk
2. land- en veenarbeider; propagandist Nederlandse Christelijke 

Landarbeidersbond
3. hoofdbestuurder NCLB; lid verschillende landbouwcommissies
4. 4-6-1946; landbouwdeskundige, speciaal landarbeiderszaken; lid 

vaste kamercommissie voor sociale verzekeringen
6. 'Zijn typisch gedragen toon is wellicht een uitvloeisel van zijn 

opleiding tot godsdienstonderwijzer.' (Abspoel)

Koersen, Th.DJ.M . (Amsterdam) KVP (TK) *13-1-1901
1. handelsschool; rijksschool kunstnijverheid; grafische opleiding
3. drukker-uitgever; lid defensiecommissie en (vanaf 1949) vaste 

kamercommissie voor de handelspolitiek
4. 4-6-1946
5. werkte als drukker in de illegaliteit; kwam voort uit de Christo- 

foor-groep; was in 1946 mede verantwoordelijk voor het feit dat 
Welter op een niet-verkiesbare plaats terecht kwam

Kolff, G. (Geldermalsen) CHU (EK) *22-1-1879
1. gymnasium; rechts- en staatswetenschappen RU Utrecht; promotie
2. (kanton)rechter; voorzitter waterschap Beneden-Linge; voorzitter 

veiling Geldermalsen; bestuurslid Landbouw-crisisorganisaties
4. 14-3-1935; fractievoorzitter
7. 'Het is bekend dat ik nu niet een zeer groot bewonderaar ben van al 

te straffe regelingen op het gebied van het economisch leven.' (HEK 
1948-1949, p. 235)

Kort, W.L.P.M. de (Goirle) KVP (TK) *4-6-1909
1. sociale en politieke wetenschappen, Thomistische wijsbegeerte 

(Leuven); 1940 promotie (cum laude)
2. adviseur RK politievakbond; directeur GAB Tilburg; inspecteur 

Rijksarbeidsbureau
3. uitgever; hoofdredacteur Documentatie en Handleiding voor A r

beidsrecht
4. 20-11-1945; lid West-Indische kamercommissie; idem voor sociale 

verzekeringen (vanaf 1949-1950)
6. ’ln een bepaalde periode moesten wij werken met De Kort als 

voorzitter (van zijn fractie): een man, van wie de indruk die hij toen 
op mij maakte, later volkomen bevestigd is door financiële - nooit 
tegengesproken - onthullingen.' (Van der Goes van Naters);
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Hij is 'een bedaard mens en als zodanig voorwaar geen witte raaf in de Nederlandse 
politieke volière.’ Hij vertoont 'een noodzakelijke en gedisciplineerde behoedzaamheid, 
waarachter een wat zuidelijker temperament schuil gaat; maar èrg schuil.’ (...) 'Veel aan 
De Kort is middelbaar. Zijn lengte, zijn leeftijd, zijn politieke overtuigingen. Over de 
laatste spreekt hij omzichtig.' (...) 'Als hij eens iets opzienbarends zegt, stuurt hij er 
meestal onmiddellijk een paar amendementen achteraan. Kleine sober gebarende handjes 
wuiven het resultaat na; vaak is het dan niet zoveel meer. Hoewel niet autoritair, heeft 
hij iets patriarchaals en kennelijk het bij zovele rooms-katholieken sterk ontwikkelde 
gevoel voor gezag.' (...) 'Politiek gezien geldt hij voor mede- en tegenstanders als een 
exponent van het midden, hetgeen iets wil zeggen in een partij, die zelf het midden houdt 
in het vaderlandse politieke denken.' (Algemeen Handelsblad)

Kortenhorst, L.G. (Den Haag) KVP (TK) *12-11-1886
1. gymnasium; rechten Universiteit van Amsterdam; promotie 1913 

(De bevoegdheid van de rechter om ongestraft te laten)
2. juridisch verslaggever De Telegraaf; leraar staathuishoudkunde; 

secretaris voogdijraad Amsterdam; lid Provinciale Staten Noord- 
Holland

3. advocaat; curator RU Leiden; lid Raad van Toezicht Katholieke 
Economische Hogeschool; verschillende functies in het bedrijfsleven

4. 15-9-1925; kamervoorzitter sinds 1948; voorzitter kamercommissie 
buitenlandse zaken; lid kamercommissie voor de handelspolitiek

5. was algemeen secretaris van de Algemene Katholieke Werkgevers 
Vereniging; korte tijd gijzelaar St. Michielsgestel; leverde bij
dragen aan de illegale pers; ophefmakende brochure Was samen
werking met den vijand geoorloofd? ('s-Gravenhage 1945) verdedigt opvatting dat de col
laboratie van het Nederlands bedrijfsleven eerder begrip en waardering verdiende dan 
kritiek en vervolging; het feit dat hij ook als kamervoorzitter omstreden advocatenwerk 
bleef verrichten (bv. voor Menten) ontlokte kritiek aan de Kamer. (BWN)

6. 'Hen geestig en slagvaardig man, wars van alle formalisme, bereid ieder het zijne te 
geven, die opgaat in het "politieke spel" (...) (hij) weet bij de leiding der debatten altijd 
die prettig aandoende opgewektheid en bonhommie ten toon te spreiden, welke, zonodig, 
als olie op mogelijk te hoge politieke golven werken, zonder zijn representatieve 
waardigheid als Kamervoorzitter uit het oog te verliezen.' (Abspoel) 'Kortenhorst was 
een charmante gannef (...) een door en door politiek man.' (Duynstee)

7. 'Het ligt niet altijd in mijn macht de bedding van de stroom van parlementaire 
welsprekendheid effen te doen verlopen. Zo nu en dan komen er oneffenheden voor, 
waardoor het mij niet mogelijk is de door de Kamer te behandelen werkzaamheden 
geleidelijk, dus zonder horten, stoten en hollen en stilstaan te doen behandelen.' (D e  
Opmars, 19 mei 1950)

Korthals, H.A. (Voorschoten) VVD (TK) *3-7-1911
1. HBS; Economische Hogeschool Rotterdam
2. redacteur N R C ; ambtenaar departement Handel, Nijverheid en 

Scheepvaart (1940-1945); voorzitter Bond Jonge Liberalen
3. lid hoofdbestuur VVD
4. 20-11-1945; plaatsvervangend fractievoorzitter; lid defensie-com- 

missie; idem vaste kamercommissie voor de handelspolitiek;
5. tijdens de bezetting actief in illegale pers; afkomstig uit linker

vleugel Liberale Staatspartij; haalt samen met Stikker Oud binnen 
in de Partij van de Vrijheid

6. 'Een stemgeluid dat klinkt als een klok' (Abspoel); ’Een vooruit
strevend liberaal met werkelijk sociaal besef.’ (Tilanus)
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Kranenburg, R. (Leiden) PvdA (EK) *8-9-1880
1. HBS; gymnasium; rechten RU Groningen; promotie 1909
2. advocaat; secretaris Kamer van Koophandel; rechter Tiel, Utrecht; 

hoogleraar Amsterdam, Leiden; lid Provinciale Staten Zuid- 
Holland; een van Nederlands belangrijkste staatsrechtsgeleerden

4. 1929-1935, 9-6-1937; kamervoorzitter
5. tot 1946 lid van de VDB
6. 'Heeft belangstelling voor de zeilsport.' (Persoonlijkheden)

Krol. Tj. (Haren, Gr.) CHU (TK) *4-9-1888
1. opleiding gemeente-administratie
2. gemeente-ambtenaar; burgemeester Uithuizermeeden; lid Gedepu

teerde Staten Groningen
3. lid Provinciale Staten Groningen; lid Raad van Toezicht Ongeval

lenwet; Nationale Landstormcommissie; lid bestuur NCRV
4. 24-10-1935; lid vaste kamercommissie voor openbare werken, ver

keer en waterstaat
5. hoofdredacteur Christelijk Historisch Weekblad Gezag en Vrij

heid; schreef over gezinspolitiek, werkloosheidsbestrijding en 
christendom en werkloosheid

6. 'Tj. Krol was de gezelligste (in de fractie). Vader Krol doopte ik hem. Hij had een heel 
eigen manier om zijn mening te verkondigen. Soms riep hij: "Je kunt me nog meer vertellen, 
Tilanus, maar dèt doe ik niet, daar stem ik niet voor".' (Wttewaal van Stoetwegen);'(...) 
doortrokken van de sfeer van het gemeentelijke en provinciale bestuur en de grote belangen 
welke deze besturen hebben bij de vraagstukken van verkeer en vervoer, te water en te 
land.' (Abspoel)

7. 'Ik heb mij nimmer als een belangrijk lid van deze Kamer beschouwd of het moest zijn, dat 
ik naast mijn vrouw met God en met ere tien kinderen heb grootgebracht.' (HTK  1950-1951, 
p .1049)

Kropman, G.C.J.D. (Amsterdam) KVP (EK) *5-10-1887
1. rechten RU Utrecht
2. wethouder Amsterdam (1929-1941); politiek redacteur De Tijd 

(1914-1919); hoofdredacteur De Nieuwe Eeuw (1919-1925)
3. advocaat-procureur
4. 18-9-1935
5. schreef: De taak der katholieken in en door de politiek. Wat zij 

kunnen en moeten doen (1933)
7. Het zuiden en het oosten schijnen 'voor de kunst als het ware niet te 

bestaan' (Smiers)

Lienden, C.J. van (Eindhoven) PvdA (TK) *20-8-1897
1. lager onderwijs
2. fabrieksarbeider; bestuurder NVV
3. voorzitter Centrale Bond van Ziekenfondsen; lid Provinciale Staten 

Noord Brabant; lid gemeenteraad
4. 8-6-1937
5. met de komst van Van Lienden naar Eindhoven in de jaren twintig 

begon zich daar een eigen socialistische leefwereld af te tekenen; 
werd in 1944 voorzitter van de Raad van Vakcentralen in bevrijd 
Zuid-Nederland, wat tot grote spanningen leidde tussen hem en de 
KAB-bestuurders die vonden dat zijn invloed te groot was (Van 
Oudheusden)

6. centrale figuur van de ziekenfondsorganisaties (Abspoel); vriend van Van der Goes van 
Naters (Van der Goes); traditionale SDAP'er (De Jong)
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Lieshout, H.M. van (Eindhoven) KVP (EK) *9-11-1902
1. lager onderwijs; zelfstudie talen, boekhouden, cursussen  

psychologie, neurologie, sociologie, apologie KAB
2. psychiatrisch verpleger; lid gemeenteraad Vught; lid voorlopige 

Raad van Vakcentralen
3. hoofdbestuurder Katholieke Bond van Overheidspersoneel; wet

houder Sociale Zaken Eindhoven
4. 6-8-1946.

Louwes, H.D. (Ulrum) VVD (EK) *15-8-1893
1. HBS; landbouwschool
2. v.a. 1923 bestuurder en v.a. 1930 tot 1947 voorzitter van de Groningse 

Maatschappij voor de Landbouw; deelnemer aan het illegaal over
leg tussen boeren en landarbeiders tijdens WO II

3. voorzitter KNLC (1938-1950), Cebeco, Nationale Coöperatieve 
Raad, Stichting voor de Landbouw, Landbouw Economisch Instituut; 
lid d.b. Nederlandse Heide Maatschappij; eerste vice-president 
van de International Federation of Agricultural Producers; hoofd
bestuurslid Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden; akkerbouwer

4. TK 1933-1937 (Liberale Staatspartij); EK 1950; landbouwspecialist
5. volgt Bierema op in de EK als deze in 1950 overlijdt; broer van S.L. Louwes (SG van de 

Voedselvoorziening); neef van Mansholt
6. 'Hij had de akte van godsdienstonderwijzer en hij sprak graag in de kerk een stichtelijk 

woord (...) En als hij in de Eerste Kamer de begroting van Landbouw behandelde, dan kon 
je er wel van op aan, dat hij bijvoorbeeld ook de profeet Jesaja er bij te pas bracht of een 
andere profeet uit het Oude Testemant. Hij was een vrijzinnig protestant, die ook best 
begreep wat vrijzinnig betekende.' (Puchinger, citaat Algra) bijnaam: 'de priester', voor 
zijn broer: 'de veldheer'; liefhebberij: meteorologie en studie van de vogeltrek (Persoon
lijk h ed en )

7. 'De georganiseerde landbouw zal zich tot in de grenzen, die in een democratisch bestel zijn 
geoorloofd, verzetten tegen iedere aanslag op het levenspeil en de gelijkberechtigheid in 
beloning welke is bereikt! De landbouwende bevolking heeft in dezen een moreel recht 
omdat onze landbouw vrijwel tegen de laagste kostprijs in geheel Europa produceert.' 
{HEK  1949-1950, p. 570)

Lucas, A.M. (Rotterdam) KVP (TK) *11-10-1892
1. promotie Economische Hogeschool Rotterdam 1936: De doelstel

lingen van de Duitsche kartelwetgeving in de jaren 1923-1934 in het 
bijzonder met betrekking tot den strijd tusschen de kartels en hun 
buitenstaanders

2. leraar HBS
3. docent Economische Hogeschool Rotterdam
4. 4-6-1946; financieel specialist van de KVP; lid vaste kamer

commissie voor belastingen
6. 'Als de Minister van Financiën aan het woord is, maakt hij de 

indruk van een leraar, die met professioneel-critische inslag luistert 
naar een leerling die zijn les opzegt. Hij doet moeite om de Minister 
rustig te laten uitspreken, maar soms wordt het hem te machtig en 
komt er een naar het lijkt wat meewarig lachje op zijn anders meestal strakke gelaat of 
plaatst hij, nog wat meer naar voren komend, een corrigerende opmerking.'C..) een terrier 
die zijn prooi niet loslaat en deze nijdig heen en weer schudt.' (Abspoel)
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Molenaar, A.M. (Wassenaar) VVD (EK) *20-4-1888
1. HBS; rechten Leiden; 1916 promotie: Het rechtskarakter der 

begrotingswet
2. commies griffier; secretaris en vice-voorzitter Verbond Nederlandse 

Werkgevers; docent arbeidsrecht
3. hoogleraar sociale wetgeving
4. 23-7-1946; fractievoorzitter
5. maakt enige naam buiten eigen vakkring met het tijdens de bezetting 

geschreven brochuurtje Staatkundige perspectieven: de nieuwe tijd 
zal aan de regering de eis stellen snel te handelen: '(...) dit sluit in, 
dat een te ver gaande bemoeiing van de volksvertegenwoordigers 
met de Regering worde vermeden'. (Smiers)

7. geestelijke vader van de term Stichting van de Arbeid (Stikker); 'Als een minister "neen” 
zegt, betekent dat dikwijls: houd maar aan met uw vraag, en als de minister "misschien” 
zegt, dan is hij waarschijnlijk bereid het gevraagde te doen, want een goed minister zegt 
natuurlijk nooit direct "ja".’ (De Opmars, 22 april 1949)

Nederhorst, G.M. (Gouda) PvdA (TK) *17-10-1907
1. HBS; economie Universiteit van Amsterdam
2. adjunct-directeur wetenschappelijk bureau SDAP; secretaris Stich

ting van de Arbeid
3. lid College van Rijksbemiddelaars
4. 10-1-1946; vanaf 1949-1950 lid vaste kamercommissie voor de han

delspolitiek
5. vooroorlogs plansocialist; antimilitarist; tegenstander van de 

politionele acties; publiceerde met B.W. Schaper, Vrede in Europa?
Een studie over internationale vredespolitiek (Amsterdam 1939)

6. 'scherp-vernuftig theoreticus met nogal wat "linkse" inslag’; 'Ver
staat op bijzondere wijze zijn visie ook op zeer moeilijke vraag
stukken uiterst helder weer te geven.’ (Abspoel)

7. 'Wij kunnen de communisten afbreken, men moet ons in staat stellen dit proces ten einde te 
voeren.' (bij de formatie van 1948) (Visser)

Oosterhuis, H. (Amsterdam) PvdA (EK) *20-4-1893
1. lager onderwijs; zelfstudie
2. (land)arbeider; bouwvakker; bestuurder Nederlandse Vereniging 

van Fabrieksarbeiders
3. voorzitter NVV
4. 23-7-1946

Oud, P.J. (Rotterdam) W D  (TK) *5-12-1886
1. HBS; rechten Universiteit van Amsterdam; promotie 1917
2. kandidaat-notaris; belastingambtenaar; minister van Financiën 

onder Colijn (1933-1937)
3. burgemeester van Rotterdam; voorzitter Vereniging van Neder

landse Gemeenten
4. 28-6-1917 m.u.v. de jaren 1933-1937 en 1938-1948; fractievoorzitter 

lid vaste kamercommissie voor buitenlandse zaken
5. tot 1946 lid van de VDB; 1946-1948 lid PvdA; autoriteit op het 

gebied van de parlementaire geschiedenis; maakte zich weinig 
populair met de bezuinigingen onder Colijn

6. had de naam de partij op semi-dictatoriale wijze te leiden (40 jaar vrij en verenigd)-, 
'sterke, strijdbare persoonlijkheid’ (Vonhoff in: ibidem); 'iemand die bij uitstek doel
gericht dacht en opvallend weinig rekening hield met de gevoelens en ideeën van 
anderen' (Van Riel in: ibidetn); 'een bijzonder onaangename Streber' (Van der Goes van 
Naters); 'was een van onze grootste staatsrechtsgeleerden, maar af en toe werd de 
professor door de politicus op sleeptouw genomen' (Stikker); 'In de Kamer is hij, met zijn
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grote redenaarsgaven, zijn fenomenale kennis der parlementaire historie en zijn scherp 
inzicht in volkomen uiteenlopende problemen een der meest gezaghebbende en somtijds 
ook wel een der meest gevreesde figuren.' (Abspoel); 'Oud was een van de laatste grote 
parlementariërs.' (BW N )

Ploeg, C.J. van der (Zoeterwoude) KVP (TK) *15-12-1907
1. lager onderwijs; zelfstudie; cursussen Katholieke Sociale Actie
2. landarbeider; deelnemer aan het illegaal overleg tussen boeren en 

landarbeiders tijdens WO II
3. voorzitter Nederlandse Katholieke Landarbeiders Bond; vice- 

voorzitter Stichting voor de Landbouw
4. 2-11-1949; specialisme: PBO, landarbeidersproblematiek

Pollema, R. (Leeuwarden) CHU (EK) *19-4-1890
1. gymnasium; rechten Vrije Universiteit; promotie 1914
2. lid Provinciale Staten Friesland; hoofdredacteur Land en Volk
3. advocaat-procureur
4. 12-6-1928
5. oorspronkelijk van AR-huize; profileerde zich in de jaren dertig als 

tegenstander van de ordening van het bedrijfsleven, een standpunt 
waarop hij omstreeks 1939 terug komt

6. 'een machtig man in Friesland' (Wttewaal van Stoetwegen); 
stichtte na '45 in Friesland De Christelijk Historische Nederlander 
waarvan hijzelf de inhoud bepaalde' (ibidem); 'ondanks het feit 
dat hij in het gebruik van zijn handen gehandicapt was, heeft hij 
(het kamerlidmaatschap) op voortreffelijke wijze vervuld.'
(Herinneringen aan de Unie)

7. 'De christelijk-historischen duiken dieper in het beginsel dan in hun portemonnee (t.b.v. 
de partij).'

Posthumus, S.A. (Delft) PvdA (TK) *29-4-1910
1. HBS; TH Delft
2. assistent TH; ingenieur aardewerkfabriek
3. lid commissie vergunningen personenvervoer; lid gemeenteraad; 

fractiesecretaris
4. 6-6-1946; lid vaste kamercommissie voor openbare werken, verkeer 

en waterstaat
5. tot 1946 lid van de VDB; speelde belangrijke rol in Vrijzinnig 

Democratische Jongeren Organisatie

Regout, L.F.M. (Meersen) KVP (EK) *3-4-1891
1. rechten RU Utrecht; promotie 1922 (Het rentevraagstuk)
2. attaché te Londen; aardewerk en glasfabrikant
3. voorzitter Mijnraad
4. 27-7-1948; vertolkt in de EK in de regel het werkgeversstandpunt: 

het sociale leven moet niet te veel aan regels worden gebonden
6. 'Een conservatieve man, in zoverre dat hij een goede conservator is 

van de parlementaire verrichtingen van zijn voorgeslacht.' (De 
Opmars, 2 april 1949)

7. over zijn voorouders: 'Hij (de vader van L.F.M.) hield zijn maiden-speech in het jaar 1905 
(...). Zijn vader was op zijn beurt Eerste Kamerlid in een voorafgaande periode. De 
maidenspeech van dit Kamerlid viel in het jaar 1882 (...). En nu ga ik nog een generatie 
terug, tot de vader van de juist genoemde, dan heeft deze (...) zijn debuut in deze zelfde 
Kamer gemaakt in het jaar 1849, derhalve juist 100 jaar geleden.’ (De Opmars, 8 april
1949)

838



Biografische gegevens

Rip, W. (Voorburg) ARP (EK) *13-11-1903
1. christelijke landbouwschool; rechten VU
2. secretaris Grondkamer Zuid-Holland
3. algemeen secretaris Christelijke Boeren- en Tuinders Bond; voor

zitter Bond van Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersorganisaties; 
bestuurslid Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank Utrecht

4. 23-7-1946; landbouwdeskundige
7. stelde zich teweer tegen de 'zuiver humanistische gedachtenwereld' 

van de Vereniging voor Bodemgezondheid die meende dat de mens 
beslissende invloed kon uitoefenen op de vruchtbaarheid van de 
bodem en op de oogstopbrengst: 'Men denkt niet aan een hogere 
leiding.* (HEK  1949-1950, p. 429)

Ritmeester, G. (Den Helder) VVD (TK) *29-12-1885
1. HBS
2. surnumerair directe belastingen; controleur grondbelasting; 

schoolopziener; wethouder van financiën Leeuwarden
3. burgemeester Den Helder tot 30-3-1950; lid hoofdbestuur W D
4. 27-7-1948; lid vaste kamercommissie voor belastingen; idem voor 

wederopbouw en volkshuisvesting
5. verbleef tijdens de bezetting i.v.m. verzetsdaden in de concen

tratiekampen Sachsenhausen en Buchenwald
6. ’Een der oudere afgevaardigden, niet groot, maar breed in de 

schouders, met nog opvallend heldere ogen in een rond gezicht met 
ietwat rossige gelaatskleur.' (Abspoel) 'Wanneer de geachte afge
vaardigde de heer Ritmeester aan het rekenen gaat, heb ik altijd 
moeite hem te volgen.' (minister In 't Veld)

7. over Hofstra en zijn 'stiefbroer’ Hoogcarspel: 'Het is altijd zo dat stiefbroers onder elkaar 
gevoelig aan het twisten raken. De heer Hoogcarspel gaat de heer Hofstra te lijf en straks 
de heer Hofstra de heer Hoogcarspel en zij trachten mij er tussenin te duwen, opdat ik de 
slagen zal opvangen maar ik heb wel zo lang gevoetbald, dat ik weet hoe daartussen uit 
te komen.' (De Opmars, 2 juni 1950)

Romme, C.P.M. (Rijswijk, Z-H) KVP (TK) *21-12-1896 r -
1. gymnasium; rechten Universiteit van Amsterdam; promotie 1919 

(stellingen)
2. advocaat; gemeenteraadslid Amsterdam; lid Provinciale Staten 

Noord-Holland; minister van Sociale Zaken 1937-1939; hoogleraar 
staats- en administratief recht Tilburg; voorzitter College van 
Rijksbemiddelaars; commissaris Amsterdamsche Bank

3. staatkundig hoofdredacteur De Volkskrant
4. 4-6-1946; fractievoorzitter; lid Indonesische en West-Indische 

kamercommi ssie
5. tijdens ministerschap omstreden i.v.m. gedwongen spaarregeling voor werklozen ('kwartje 

van Romme’) en pogingen gehuwde vrouw uit het arbeidsproces te weren; legde grondslag 
voor wettelijke kinderbijslagregeling; had al vroeg belangstelling voor ordenings- 
vraagstukken; pleitte voor corporatieve staat en maatschappij van uitgesproken katho
lieke signatuur en met een sterk monarchaal gezag; politieke stokpaarden: PBO, bezits
vorming, vernieuwing van het ondernemingsrecht; bewerkstelligde samen met o.a. 
Stokman de terugkeer van de KVP na de oorlog; raakte bij de formatie van 1946 in 
problemen door betrokkenheid bij collaborerende bedrijven tijdens de bezetting

6. 'Een vijand van de democratie, ook al maskeerde hij dat later heel handig.' (Van der Goes 
van Naters); 'Romme zat altijd op de laatste bank van de tweede rij KVP-banken met een 
enorme stapel stukken voor zich (...) las alle stukken, wat bijna een fysieke onmo
gelijkheid was.’ (Wttewaal van Stoetwegen); hij sprak in een 'bijna overrompelende 
woordenstroom (...) met zijn volumineuze stem en zijn ingewikkelde zinsconstructies, 
waarin hij nochtans zelf nimmer verstrikt raakte'. Een tacticus zonder weerga en een 
meester op vele wapenen. (Abspoel); een man met groot geestelijk overwicht, een 
verzoener; in publieke uitspraken vaak schimmig, een sfinx (BWN); 'Hij liet ze (zijn
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fractiegenoten) maar praten, tot hij ineens iemand die dat verdiende, een tik kon geven, 
dat het niet mooi meer was.' (Tilanus) 'Romme was een flauwe afspiegeling van Nolens, 
maar wel een schaker van formaat. Hij was altijd voor de brede basis terwijl hij 
vermoedelijk op elk punt antisocialistisch was (...). In de trein reisde hij altijd eerste 
klas, deed z'n normale handschoenen uit en als hij de krant ging lezen speciale 
handschoenen aan, zodat z'n handen niet vuil zouden worden. (...) Hij had een geweldige 
geldingsdrang omdat hij een rijke vrouw trouwde.' (Duynstee) Heeft een grote voorliefde 
voor het toneel en verkwikt zich in zijn vrije tijd gaarne met literatuur, schaatsenrijden en 
het maken van wandeltochten (Persoonlijkheden)

Ruiter, J. de (Balk, Fr.) CHU (TK) *22-3-1893
1. kweekschool; hoofdakte; akten land- en tuinbouw; diploma 

pluimveeteelt
2. directeur landbouwschool
3. lid Provinciale Staten Friesland
4. 20-11-1945; lid vaste kamercommissie voor landbouw
6. 'zeer collegiaal, goedmoedig' (Wttewaal van Stoetwegen)
7. 'Waarom moeten we blauwe melk drinken en verkopen we onze boter 

tegen zeer lage prijzen aan Engeland, terwijl we zelf gesubsidieerde 
margarine eten. Kan dat niet anders?' (HTK 1949-1950, p. 2418)

Santen, J. van (Amsterdam) CPN (EK) *7-3-1908
1. MO staatshuishoudkunde en statistiek
2. leraar; lid gemeenteraad Amsterdam
4. 23-7-1946
6. 'In de Eerste Kamer is er ook één communist (naast Hoogcarspel in de 

Tweede Kamer) op wie men niet kwaad kan worden, te weten de 
heer Van Santen.' (De Opmars, 22 april 1949)

7. 'Hij was leraar economie en sterk filosofisch aangelegd, je zou bijna 
zeggen: een hegeliaan. En die zei een keer tegen mij: "Wij kunnen wel 
met elkaar praten, maar niet met elkaar discussiëren, want in het 
laatste geval staat de taal tussen ons als scheidsmuur. Als ik over 
waarheid spreek, over vrijheid, over recht, over democratie, dan 
bedoel ik met elk woord iets wezenlijk anders dan u er mee 
bedoelt."' (citaat Algra in Puchinger)

Schalker, J.P. (Rotterdam) CPN (EK) *16-12-1914
1. HBS
3. werkzaam in de CPN; gemeenteraadslid
4. 13-7-1948
7. 'Als de arbeidersklasse in Nederland de macht in handen zal 

nemen, zal ook hier voor de kleine boeren de wens in vervulling 
gaan, dat ze bezitter zullen zijn van een eigen bedrijfje, waarop zij 
zich met hun gezin een welvarend leven zullen kunnen opbouwen, 
zoals dat reeds vewezenlijkt is in de Sovjet-Unie, de landen in Oost 
Europa en China.’ (HEK  1949-1950, p. 417)
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Schilthuis, J. (Den Haag) PvdA (TK) *17-4-1882
1. HBS; handelshogeschool Leipzig
2. graanimporteur te Rotterdam
3. lid Kamer van Koophandel Rotterdam; adviseur bedrijfs-organi- 

saties; bestuurslid internationale Kamer van Koophandel; consul- 
generaal Unie van Zuid-Afrika

4. 13-6-1933; specialist in vervoerskwesties; lid vaste kamercommissie 
voor de rijksuitgaven; idem voor de handelspolitiek; idem voor de 
middenstand; idem voor verkeer en waterstaat (vanaf 1950-1951)

5. tot 1946 lid van de VDB; zorgde er mede voor dat de VDB in de 
tweede helft van de jaren dertig haar ontwapeningsstandpunt 
verliet; na de oorlog lid van de Nationale Advies-Commissie tot 
zuivering en aanvulling van de Staten-Generaal en van de Voor
lopige Tweede Kamer; lid Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940- 
1945; mede-oprichter Economisch-Statistische Berichten

6. begiftigd met een grote werkkracht, punctualiteit en een scherp analystisch verstand 
(BW N )

Schipper, J. (Utrecht) ARP (EK) *3-2-1890
1. lager onderwijs; zelfstudie
2. typograaf; secretaris Christelijke Typografenbond en CNV; lid 

Synodale Commissie Nederlands Hervormde Kerk
3. secretaris CNV; mede-redacteur De Gids (orgaan van het CNV) en 

Christelijk Sociaal Dagblad
4. 23-7-1946; onderscheidde zich door als enige ARP-er in de EK voor 

de Wet op de PBO te stemmen
6. Algra: 'Hij was gepensioneerd als secretaris van het CNV en dat is 

bepaald geen weelde!’ (Puchinger)

Schmal, J.J.R, (Voorb ..rg) CHU (TK) *24-2-1894
1. HBS; MO akten economie en staatsinrichting; rechten RU Utrecht; 

promotie 1943: Tweeërlei staatsbeschouwing in het Réveil
2. referendaris ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
3. lid Gedeputeerde Staten Zuid-Holland; algemeen secretaris 

Economisch Instituut voor de Middenstand; voorzitter Fins-Neder- 
landse Vereniging; consul van Finland

4. 20-11-1945; lid vaste kamercommissie voor de handelspolitiek; 
idem voor de middenstand

5. redactielid van de brochurereeks Tijdseinen. Stemmen uit Chris
telijk Historische kring; in: Christelijk-Historisch en Anti-Revo- 
lutionair verwierp hij principieel de antithese; nam in Indo
nesische kwestie openlijk stelling tegen Tilanus

6. meer theoretisch, beschouwend ingesteld dan Tilanus; zeer belezen, erudiete persoon
lijkheid; verhouding met Tilanus mogelijk ook getroubleerd omdat Schmal zich door 
Tilanus geblokkeerd wist in zijn polideke ambides (Van Spanning); Schmal, gekozen om 
zijn sociale bewogenheid, werd steeds rechtser; kwam daardoor regelmatig in aanvaring 
met bv. Wttewaal van Stoetwegen; voelde zich gepasseerd toen niet hij maar W.F. 
Schokking minister werd; 'Een buitengewoon begaafd man met een zeer moeilijk karakter.' 
(Wttewaal van Stoetwegen) Studeerde Scandinavische talen in zijn vrije tijd en schreef 
een Deens woordenboek (Persoonlijkheden)
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Schouten, ƒ. (Rotterdam) ARP (TK) *12-8-1883
1. lager onderwijs; akte boekhouden
2. werkzaam bij bloemisterij; lid gemeenteraad; wethouder; lid 

Provinciale Staten Zuid-Holland; directeur Rotterdamsche Boaz- 
Bank

3. directeur Vereniging voor hoger onderwijs op Gereformeerde grond
slag; voorzitter Centraal Comité van Antirevolutionaire kies
verenigingen

4. 22-10-1918; fractievoorzitter
5. veel meer dan zijn voorganger Colijn was Schouten een typische 

representant van het milieu waaraan hij politieke leiding gaf; 
combineerde uitzonderlijke leiderscapaciteiten met een principiële 
instelling; door zijn verzetsverleden (hij zat gevangen in Maut- 
hausen en Sachsenhausen) genoot hij immens prestige bij jongeren; 
hem werd ook wel steriele oppositie tegen de regering verweten 
zonder alternatief te ontwikkelen; tot 1952 was zijn gezag in de ARP 
onaantastbaar; mede-oprichter van Trouw (BWN)

6. 'Met zijn stentorgeluid bereikte hij alle hoeken van de Tweede Kamer zonder van de 
microfoon gebruik te maken. Met rollende stem sprak hij over "ordonnantiën" en "het 
verbond".' (Van den Berg); 'Schouten had er eens een paar jaar uit gemoeten en rechten 
moeten gaan studeren. Dat zou hem en de AR-partij zeer ten goede zijn gekomen.' (Anema 
geciteerd in Bruins Slot); geen gevoel voor humor; ’een van de meest sublieme produkten 
van de gereformeerde jongelingsvereniging'; 'Hij is verloofd geweest en zijn verloving brak 
stuk op het feit dat bij hem principieel politieke zaken voor het meisje gingen en daarom 
is hij altijd ongetrouwd gebleven.’ (ibidem) 'Een principieel geharnaste tweede Kuyper 
die de geest der eeuw trotseerde.' (Bosscher); 'Een bullebak in vergaderingen, een 
charmante figuur in de persoonlijke omgang; bovendien: een groot verzetsman.' (Van der 
Goes van Naters); 'gespierde en gedragen, nu en dan naar het dramatische overhellende 
taal' (Abspoel)

7. 'Het duümviraat van de heer Drees met de heer Schermerhorn vlak na de bevrijding ligt 
mij nog steeds wat zwaar op mijn politieke maag.’ (De Opmars, 24 febr. 1950)

Sleen, H. van (Brielle) PvdA (TK) *1-12-1890
1. normaalschool Meppel; onderwijzersakte; hoofdakte
2. onderwijzer; lid Provinciale Staten Zuid-Holland; hoofd school 

zwakzinnigen Rotterdam
3. burgemeester Brielle
4. 8-6-1937; specialismen: onderwijs- en personeelszaken; lid vaste 

kamercommissie voor onderwijs
6. 'Als Van Sleen in de katheder verschijnt, kan men er vrijwel 

verzekerd van zijn, dat er wat te beleven valt, dat er gelachen zal 
worden en dat er interrupties zullen klinken.'; spontaan; brengt 
leven in de brouwerij (Abspoel)

7. na een interruptie van Tilanus over de vraag waarom er zo veel openbare scholen moeten 
komen: 'Ik geloof niet dat pater Stokman zijn kinderen graag bij u op school zou doen.' 
(Abspoel)

842



Biografische gegevens

Stapelkamp, A. (Utrecht) ARP (TK) *27-2-1886
1. lager onderwijs; zelfstudie
2. arbeider; secretaris Christelijke Fabrieks- en Transport-arbeiders- 

bond; secretaris en voorzitter CNV; lid EK; wethouder Utrecht
3. lid Provinciale Staten Utrecht
4. 4-6-1946; lid vaste kamercommissie voor sociale verzekeringen
5. was tijdens de bezetting gegijzeld in St. Michielsgestel
6. 'Zijn soms originele en vaak typisch nuchtere Hollandse ironie om 

de dingen aan te pakken, dwong ook van tegenstanders waardering, 
zo geen bewondering af.' (Sociale Voorlichting 3 (1947) nr. 2)

7. 'De sociaal-economische situatie van na de Tweede Wereldoorlog bewijst, dat de leniging 
van de sociale nood niet altijd kan wachten op economisch herstel, dat zich over een reeks 
van jaren uitstrekt.' (Bosscher); onttrok zich aan de stemming over de PBO wet, terwijl 
alle ARP-ers - op oud CNV-secretaris Schipper na - tegen stemden

Steinkühler, A.M.C.J. (Eindhoven) KVP (EK) *5-10-1900
1. gymnasium; rechten RU Utrecht
3. advocaat; voorzitter Vakgroep sigarenindustrie; voorzitter Neder

landsche RK Vereeniging van Sigarenfabrikanten; secretaris Be
drijfsgroep Tabakverwerkende Industrieën; secretaris Kamer van 
Koopphandel Oostelijk Noord-Brabant; lid Electriciteitsraad; ver
schillende functies op sociaal en economisch terrein in de industrie

4. 23-7-1946
5. adviseerde het Militair Gezag in 1944 over de zuivering van het 

bedrijfsleven (De Jong); behoorde met Philips en Van Doorne tot de 
Eindhovense fabrikantenkring (Van Oudheusden)

Stokman, J.G. (kloosternaam: Siegfried) (Utrecht) KVP (TK) *20-3-1903
1. gymnasium; filosofie en theologie Wychen, W eert, Leuven; 

promotie kerkelijk recht (1932 en 1935)
2. professor ethiek Venray; directeur Ontwikkelingscentrale RKWV; 

gedelegeerde van de Nederlandse regering op de Internationale 
Arbeidsconferenties in 1946,1947,1948,1949

3. secretaris en vice-voorzitter Centrum voor Staatkundige Vorming; 
hoofdredacteur Katholiek Sociaal Maandblad; curator Universi
teit Groningen

4. 26-3-1946; lid vaste kamercommissie voor onderwijs
5. was lid van het College van Vertrouwensmannen; lid Nationale Adviescommissie; een 

van de initiatiefnemers en belangrijkste strateeg van de wederopbouw van het katholieke 
organisatiewezen; speelde jarenlang de rol van partij-ideoloog in principiële kwesties

6. koele rekenaar, begiftigd met overredingskracht en vasthoudendheid (BWN); 'stem, 
intonatie en opbouw van zijn betoog, verraden de filosofisch geschoolde, geestelijke 
leraar' (Abspoel)

Suurhoff, J.G. (Amsterdam) PvdA (TK) *23-7-1905
1. mulo; zelfstudie
2. werkzaam op verschillende handelskantoren; werkzaam bij NVV
3. bestuurder N W
4. 21-9-1939; lid vaste kamercommissie voor sociale verzekeringen
5. maakte carriere in SDAP en NVV; 1939 lid Amsterdamse 

gemeenteraad; juli 1940 uit NVV ontslagen; sloot zich aan bij 
Nederlandse Unie maar bedankte toen deze het werkend lidmaat
schap aan joden verbood; mei 1942 - juni 1943 gijzelaar St. Mi
chielsgestel; medewerker aan illegale Je Maintiendrai; gaf voor
keur aan volkspartij boven klassepartij; mei 1945 lid voorlopig 
hoofdbestuur NVB
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6. typische bestuurder; vakbondswerk lag hem beter dan kamerlidmaatschap; leed aan 
gebrek aan geduld en tact; in kleine kring hartelijk en attent, daarbuiten soms hooghartig 
en sarcastisch (BWN); 'Een jongen uit het volk, nog in de stijl van de oude SDAP: iemand 
die de vakbewegingstaal nog verstaat en spreekt, maar ook iemand die ’t kan.' (Tilanus)

7. ‘Ik ben een vakbewegingsman en degenen die mij in de weg staat, die probeer ik weg te 
slaan.’ (geciteerd door Burger)

Teulings, F.G.C.J.M. (Vught) KVP (EK) *15-11-1891 f
1. gymnasium; rechten Universiteit van Amsterdam; promotie 1916
2. directeur dag- en weekbladen uitgeverij C.N. Teulings; secretaris 

RKSP (1921-1942)
3. penningmeester KVP; voorzitter Ons Middelbaar Onderwijs Noord- 

Brabant
4. TK 1929-1948; EK 1948
5. auteur van o.a.: Organisatievraagstukken in de RSKP (Den Bosch 

1928); wordt op 20 sept. 1949 minister van Binnenlandse Zaken; 
bouwde na de bevrijding van Zuid Nederland in 1944 de RKSP 
opnieuw op en was mede oprichter van de Katholieke Staatkundige 
Vereniging

6. verschillende bladen opperden dat het verschil van inzicht tussen Teulings en Lieftinck 
op het gebied van financiën van invloed zou zijn op het regeringsbeleid en dat door de 
nieuwe benoeming de positie van Van den Brink ten opzicht van Lieftinck versterkt werd 
(Keesings Historisch Archief, 18-24 sept. 1949, p. 8333) Volgens zijn buurman (!) E.M.J.A. 
Sassen dacht Teulings ook na de oorlog nog geheel in de geest van Nolens en Ruys de 
Beerenbrouck (Van Oudheusden)

Thiel, F.J.F.M. van (Helmond) KVP (TK) *19-12-1906
1. gymnasium; rechten KU Nijmegen
2. advocaat en procureur
3. industrieel; voorzitter Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant; 

lid gemeenteraad Helmond; voorzitter van de Centrale Raad voor 
de Gezinsverzorging in Nederland

4. 27-7-1948; lid vaste kamercommissie voor privaat- en strafrecht
5. hield zijn maidenspeech bij het debat over de ondernemingsraden

Tilanus, H.W. (Den Haag) CHU (TK) *5-10-1884
1. kadettenschool; KMA Breda
2. artillerie-officier; leraar KMA; secretaris Centrale commissie geor

ganiseerd overleg ambtenarenzaken; secretaris Onderwijsraad; voor
zitter Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs; voorzitter CHU

4. 25-7-1922; fractievoorzitter; lid defensiecommissie; lid kamer
commissie buitenlandse zaken; idem voor onderwijs

6. ’Een zeer verstandige en beminnelijke man, die het in de heterogene 
CHU soms wel moeilijk had.' (Puchinger); als Tilanus er in 1945 niet 
geweest was, zou de CHU niet in stand gebleven zijn (Beernink in:
Herinneringen aan de Unie); hield niet van veel fractievergaderingen; 
deed veel zelf af en luisterde af en toe eens naar de mening van anderen; bij stemmingen 
gunde hij iedereen zijn vrijheid; napraten lag niet in zijn aard (ibidem); 'Hij heeft zijn 
eigen stijl, die volkomen harmoniseert met zijn bescheiden wezen, zijn antipathie voor 
wat hij meent te zien als "scherpslijperij" en zijn diep geloof.' (Abspoel); Tilanus behoorde 
zeker niet tot de politici die binnen en buiten eigen kring nieuwe banen hebben gewezen; 
veeleer werd zijn politieke optreden gekenmerkt door een zo krachtig mogelijk 
handhaven van de eenmaal bestaande politieke overtuiging van de partij (BWN). 
Ernstig teleurgesteld door het vertrek van de CHU-doorbrekers (Lieftinck, Van Walsum, 
Van Rhijn) en door het verlies van het dagblad De Nederlander door hun toedoen.
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Tjeenk Willink, M. (Den Haag) PvdA (EK) *5-6-1905
1. gymnasium; rechten Leiden
2. werkzaam bij Sociale Raad te Den Haag en Arnhem
3. bestuurder van verschillende instellingen voor sociale zorg; 

hoofdbestuurslid Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk 
Staatsburgerschap

4 . 23-7-1946; goede vriendin van regentes/koningin Juliana.
7. 'Wie vertrouwen heeft in de waarde der persoonlijke vrijheid, zal 

ook kunnen vertrouwen, dat de vrouw haar wezen zuiverder zal 
gaan ontplooien, naarmate zij vrijer is van uiterlijke geboden en 
verboden. Men vergete daarbij niet dat het juist Eva was, die de 
verboden vrucht plukte. Indien men wil, dat de vrouw haar aard 
niet verloochent, dan trekke men ook de consequentie dat zij juist 
haar hand het felst zal uitstrekken naar iets dat verboden is en dat 
zij zonder dit verbod misschien weinig zal begeren.' (De Opmars, 22 
april 1949)

Verhey, H.J.M. (Didam) KVP (EK) *26-4-1983
1. gymnasium; Landbouwhogeschool Wageningen
2. waarnemend Rijkszuivelconsulent in Limburg
3. directeur landbouwschool; ondervoorzitter Grondkamer Gelderland
4. 18-2-1948; landbouwspecialist
7. 'De uitvoering van nieuwe regels (mbt het vetgehalte van melk) 

moet niet politioneel worden, maar berusten op een stelsel van 
vertrouwen, dat opvoedend werkt. Anders kan er maar beter niets 
geregeld worden.' (HEK  1948-1949, p. 240)

Verkerk, E.P. (Boskoop) ARP (TK) *25-7-1899
1. gymnasium; rechten RU Utrecht; promotie VU Amsterdam
2. burgemeester Hedel en Kerkwijk
3. burgemeester Boskoop; lid Provinciale Staten Zuid-Holland; lid 

vaste kamercommissie voor de middenstand
4. 4-6-1946; specialismen: gemeentezaken, verkeer en vervoer, PTT
6. een typische vertegenwoordiger van het plaatselijke bestuurswezen; 

hoort niet tot de lang-praters (Abspoel)

Vixseboxse, G. (Holten) CHU (EK) *7-3-1884
1. HBS; Hogere Textielschool Enschede; rechtenstudie
2. twintig jaar lid directie katoenfabriek; voorzitter fabriekskern 

(HEK  1949-1950, p. 703)
3. gedelegeerd commissaris; plaatsvervangend rechter; voorzitter 

Nederlandse Weversvereniging; voorzitter Algemene Kerkvoogdij- 
raad NH Kerk

4. 23-7-1946

Vliet, F. van (Eindhoven) KVP (TK) *27-8-1902
1. lager onderwijs; voortgezet avondonderwijs; zelfstudie sociologie, 

economie en boekhouden
2 KAB-bestuurder; wethouder Eindhoven
3 directeur bouwspaarkas
4 4-6-1946
5 was na de bevrijding van Zuid-Nederland met o.a. Beel lid van de 

Eindhovense vernieuwingsbeweging Eenheid door Verscheidenheid; 
was kort daarop lid van het comité van actie tot herrijzing van de 
KAB (Van Oudheusden)
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Vondeling, A. (Leeuwarden) PvdA (TK) *2-3-1916
1. HBS; landbouwhogeschool Wageningen; promotie 1948
2. werkzaam bij de provinciale dienst Friesland (commissie Noord- 

Oost-Polder)
3. directeur Coöperatieve Centrale Landbouwboekhouding Leeuwar

den
4. 25-7-1946; in de periode 1948-1952 het jongste parlementslid; lid 

vaste kamercommissie voor de landbouw
5. tot 1946 lid VDB; was lid hoofdbestuur NVB
6. had een 'bijna on-Nederlands gevoel voor publiciteit’; hechtte 

weinig betekenis aan de instandhouding van de rode zuil; een harde 
werker met een niet overmatig ontwikkeld gevoel voor humor; 'een 
groot parlementariër’ (Burger); geen spoor van twijfel aan eigen 
kwaliteiten en inzichten; heeft zijn leven lang ambities gekend 
waarvoor zijn karakter en kwaliteiten niet ver genoeg reikten; 
sober, individualistisch; privé gesloten van aard (BWN); 'Het vol
maakte type van de bodemrationalist, die meent de bodem en het 
volk te kunnen verknippen en rubriceren op een wijze die in zijn brein is opgekomen. Zijn 
idealen vertonen weinig verschil met de totalitaire staatsopvattingen van Hitler.' (Chr. 
van den Heuvel, H TK  1949-1950, p. 507-508)

7. 'En het parlement is mijn eten en drinken.' (geciteerd in BWN)

Vorrink, J.J. (Amsterdam) PvdA (TK) *7-6-1891
1. kweekschool
2. onderwijzer; voorzitter SDAP; regeringsgemachtigde in algemene 

dienst
3. voorzitter PvdA
4. EK 1935-1946; TK 4-6-1946; lid defensiecommissie
5. bouwde AJC op; fel anti-communist en anti-marxist; verbleef tijdens 

bezetting in verschillende concentratiekampen; tijdens zijn SDAP- 
voorzitterschap stelde hij zich ten doel de partij te doen groeien van 
klassepartij naar volkspartij; cultuursocialist; na de bezetting 
slachtoffer van lastercampagne i.v.m. vermeende ambitie plaats
vervangend leider van Nationaal Front te willen worden

6. een vooraanstaande rol in de TK heeft hij niet gespeeld; het parlementaire werk was niet 
het lievelingsdomein van deze bezielende massaredenaar; hij vertoonde een duidelijk 
'post-concentratiekampsyndroom'; hij had een autoritaire stijl van leiding geven; voor 
veel partijleden was hij te rechts; grote emotionaliteit maakte hem als politicus 
kwetsbaar, te gemakkelijk te beïnvloeden en wispelturig; in principiële zaken was hij 
echter standvastig (BWN); 'Vorrink was een godsdienstig mens en socialisme definieerde 
hij als praktisch christendom.' (BW SAN ); 'In de PvdA onder leiding van Vorrink werden 
we permanent in een kruistochtstemming gebracht, waarbij het zwart-wit schema alle 
denken, spreken en handelen bepaalde.' (Buskes geciteerd in BW SAN).

Wagenaar, G. (Amsterdam) CPN (TK) *27-9-1912
1. ambachtsschool
2. gemeentelijk energiebedrijf; lid gemeenteraad
3. voorzitter CPN
4. 20-11-1945; fractievoorzitter; lid vaste kamercommissie voor 

openbare werken, verkeer en waterstaat
5. tijdens de bezetting actief in het verzet o.a. sabotagedaden onder de 

schuilnaam 'Freek'; leider van de 'militaire' poot van de CPN 
tijdens de bezetting; op 1 maart 1950 had hij een felle woorden
wisseling met kamervoorzitter Kortenhorst tijdens het debat over 
de Amerikaanse militaire hulp; uiteindelijk werd hij door de 
rijkspolitie 'aan handen en voeten de zaal uitgedragen' (KHA  26 
febr. - 4 maart 1950, p. 8630)
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6. 'Meer dan bij anderen dient de Kamervoorzitter op zijn qui vive te zijn om de spreker, 
eenmaal op het toppunt van zijn geladen betoog, binnen de perken van het parlementair 
geoorloofde te houden.' (Abspoel)
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op de formulering van de uitgangspunten van de PvdA

6. voor de oorlog een groot CH idealist, na de oorlog voor veel CH-ers 'oud vuil' omdat hij De 
Nederlander meenam naar de PvdA (Herinneringen aan de Unie); 'Het leek wel of alle 
predikanten meededen met Van Walsum, maar ze bleken toch generaals zonder leger.' 
(Wttewaal van Stoetwegen over de CH-doorbraak naar de PvdA); Van Walsum is wel 
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gemeenschap te dienen, verantwoordelijkheid te nemen, hem verleend gezag uit te 
oefenen. Hij stemde zijn politieke beslissingen af op een toekomstverwachting en stond 
kritisch tegenover het historisch gewordene ondanks alle begrip voor traditie. (BYJN)

Welter, Ch.J.M. ('s-Gravenhage) KNP (TK) *6-4-1880
1. HBS; groot ambtenaarsexamen voor de Indische dienst
2. ambtenaar Binnenlands Bestuur Indië; algemeen secretaris van het 

Gouvernement; lid en vice-president Raad van Nederlands Indië; 
minister van Koloniën (1925-1926,1937-1941)

4. 27-7-1948; lid vaste kamercommissie voor de Rijksuitgaven
5. brak met de KVP onder het motto 'de KVP is de aanhangwagen van 

de PvdA’; met name ontevreden over de Indische politiek
6. 'Het geheim van zijn welsprekendheid is gelegen in zijn uit een sterk 

sentiment als een krachtige fontein opspuitende spontaniteit. Zij 
doet hem nu eens verschijnen in de rol van aanklager, dan weer als 
boeteprediker en een volgend maal als de geestige causeur met 
originele beelden en invallen, die groeit in zijn betoog, naarmate 
men hem met interrupties bestookt, die dikwijls meer zijn bedoeld 
als aanmoedigingen dan als bestrijdingen.' (Abspoel)

7. 'Over zuurkool krijgen we uitvoerige inlichtingen, maar over de ondergang van het 
koninkrijk onder het kabinet-Drees horen we geen woord.' (De Opmars, 2 dec. 1949)

Wendelaar, W.C. (Den Haag) VVD (EK) *1-1-1882
1. gymnasium; rechten RU Utrecht
2. referendaris departement van Oorlog; burgemeester Alkmaar; lid Provinciale Staten 

Noord-Holland; voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten en van Liberale 
Staatspartij

3. voorzitter Raad van Commissarissen van twee grote levensverzekeringsmaatschappijen
4. TK 1933-1946; EK 25-8-1948
5. een weinig inspirerende vooroorlogse leider van de Liberale Staatspartij, gesteund door 

een sterke, conservatieve Amsterdamse afdeling
6. 'Door en door fatsoenlijk (...) oprecht emotioneel. Hij werd beschouwd als de voorman van 

het behoudende element van de partij.’ 'Zijn standpunt ten aanzien van Indonesië had 
vaste voet in onze partij en het zou, na een reeks crises en conflicten, uiteindelijk leiden tot 
mijn aftreden als minister.’ (Stikker)
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Wetering, F.M. van de (Amsterdam) CHU (TK) *7-9-1896
1. opleiding tot Indisch predikant
2. directeur van een theologische school in Indië; burgemeester 

Menado, Palembang; hoofdambtenaar departement van Binnen
lands Bestuur

3. gepensioneerd; werkzaam op sociaal en kerkelijk gebied
4. 27-7-1948; financieel expert CHU-fractie; lid Indonesische en West- 

Indische kamercommissie; idem voor de belastingen (vanaf 1949-
1950)

5. zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in een kamp
6. 'Op de katheder toont hij zich een vlot spreker, maar met een 

neiging naar het sarcastische, welke nogal eens prikkelend op de 
bewindslieden achter de regeringstafel pleegt te werken.' (Abspoel)

Weijden, M.P. van der (Zevenhoven) KVP (TK) *30-1-1900
1. middelbare landbouwschool; landbouwcursussen
2. lid Gedeputeerde Staten Zuid-Holland
3. lid Provinciale Staten Zuid-Holland; landbouwer; burgemeester Zevenhoven; lid 

Grondkamer Zuid-Holland; bestuurslid Centrale Raiffeisenbank Utrecht; bestuurslid 
Stichting voor de Landbouw; voorzitter boerenbond LTB bisdom Haarlem; bestuurslid 
verschillende andere landbouworganisaties

4. 27-6-1933; landbouwspecialist
6. 'Kruidt zijn sporadische betogen in de Kamer graag met wat "boertige" grappen.' 

(Abspoel)
7. 'Men moet zich hoeden voor het waandenkbeeld, dat men in laboratoria alleen in staat is 

de landbouwkundige problemen op te lossen.' (HTK  1949-1950, p. 504)

Wilde, J.A. de (Den Haag) ARP (EK) *7-1-1879
1. gymnasium; klassieke letteren VU Amsterdam; rechten; promotie 

1905 Universiteit van Amsterdam
2. advocaat-procureur; wethouder Den Haag (1919-1931); minister van 

Binnenlandse Zaken (1933-1937; minister van Financiën (1937-1939)
3. voorzitter Electriciteitsraad; commissaris bij een bank
4. TK 1918-1948 (m.u.v. 1933-1939); EK 27-7-1948
5. gelijktijdig met Drees wethouder in den Haag; De Wilde had Drees 

graag de eerste socialistische burgemeester van een grote stad zien 
worden; is er nooit van gekomen door Drees' bemoeienis met de 
landelijke politiek; tijdens de bezetting geïnterneerd; op financieel- 
economisch gebied uiterst conservatief en zuinig; stapte om die reden 
uit het vierde kabinet-Colijn

6. knap bestuurder, joviaal en spontaan in de omgang; daardoor en door zijn soms haast 
kinderlijke enthousiasme verwierf hij ook buiten de eigen kring sympathie; met zijn 
beginselen viel niet te marchanderen; zijn onvermogen zich aan te passen aan gewijzigde 
omstandigheden speelde hem in de politiek parten; na 1945 was er van enige 
ontwikkeling in zijn opvattingen en overtuigingen geen sprake meer; politieke rol dan 
vrijwel uitgespeeld (BWN); 'Wat kon hij spontaan zijn: voor al wat hem sympathiek was 
kon hij haast kinderlijk enthousiast zijn.' ’Een man die iedereen graag mocht: joviaal en 
spontaan. Hij sprak goed en hield in ieder geval in het parlement geen saaie 
redevoeringen. In zijn reacties kon hij primair, ja naïef, een enkele keer zelfs uitgesproken 
kinderlijk zijn, maar daar zat wel iets charmants in.' (Tilanus)
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Zaal, Th. van der (Ulrum) ARP (TK) *11-4-1893
1. Theologische School der Christelijk Gereformeerde Kerk
2. predikant Deventer; geestelijk verzorger Rijkswerkverschaffing
3. hulpprediker en gemeenteraadslid Ulrum; bestuurslid NCRV; vice- 

voorzitter Bond tegen het Vloeken; (vice-)voorzitter verschillende 
verenigingen m.b.t. geestelijke gezondheidszorg

6. een dynamisch persoon; kampioen der visserijbelangen; een minister 
die Van der Zaal in de wielen mocht rijden is nog niet van hem af 
(Abspoel)

7. 'Waarom pakt de minister de boer met fluwelen handschoenen en 
laat hij de visser hiervan de dupe worden?' (HTK  1950-1951, p. 586)

Zanden, H.H. van der (Eersel, N.Br) KVP (TK) *22-8-1894
3. hoofd en leraar landbouwschool; leraar middenstandshandels- 

avondschool
4. 16-8-1946; specialisme: landbouwonderwijs
7. stokpaardje: meer katholieke landbouwscholen; de verhouding 4:3:3 

(openbaar: protestant: katholiek) klopt niet meer

Zandt, P. (Delft) SGP (TK) *6-3-1880
1. gymnasium; RU Utrecht, theologie
3. Nederlands Hervormd predikant; lid Provinciale Staten Zuid- 

Holland
4. 15-9-1925; fractievoorzitter
6. 'Een der merkwaardigste figuren in de Tweede Kamer is dominee P.

Zandt (...) altijd in het zwart gekleed; meestal in jacquet of in een 
lange domineesjas van ouderwetse snit, een enkele maal ook wel in 
zwart colbert met gestreepte pantalon. Daar zit hij in een der 
achterbankjes van de buitenste rij ter rechterzijde, somber en in 
zichzelf gekeerd, de indruk wekkend, dat al hetgeen in de Kamer 
gebeurt eigenlijk buiten hem omgaat. Krijgt dominee Zandt het woord, dan schuifelt hij, 
zijn volgeschreven blocnote-velletjes haastig uit zijn binnenzak opdiepend, zo vlug als 
hem dat mogelijk is, naar het spreekgestoelte en begint dan moeizaam, met doffe, nu en 
dan hakkelende stem zijn betoog voor te lezen. Volledig volgen kan men hem, althans op 
de perstribune, niet, ondanks de geluids-versterking. Wie het onveranderlijke standpunt 
van dominee Zandt kent, heeft aan enige opgevangen brokstukken echter al voldoende. De 
gevaren van Rome’s toenemende macht, het goddeloze van de vaccinatie, de voortdurende 
ontheiliging van de zondag en Gods dreigende toom over al het verderfelijke in de wereld, 
vormen het vaste thema van zijn betoog.' (Abspoel) 'Hij is nooit van een zekere 
spreekangst vrijgekomen. Hij legde wanneer hij spreken moest soms vooraf zijn papiertjes 
op het spreekgestoelte klaar en liep dan tot hij aan de beurt was achter het gordijn zijn 
zenuwen te verlopen.’ (Tilanus)
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Werkgeversverbond 
Dam, van 706; 820 
Damme 55 
Daudt 182; 183 
Deckers 121; 708; 746; 768 
Delden, van 64 
Dercksen 401
De Nederlandsche Bank 208; 

218; 220; 221; 235;236;248; 
334; 423; 425; 566; 596; 604; 
771

Diepenhorst 54
Dijk, van 541
Dis, van der 112; 631; 648;

721; 745; 767 
DNB, zie De Nederlandsche 

Bank
Domela Nieuwenhuis 62; 705 
Donker 146; 147; 149; 154; 536 
Donner 129
Drees 1; 4; 8; 10; 11; 13; 43; 46- 

48; 53-55; 58; 60; 64; 67; 69; 
71; 72; 79; 85; 92; 96; 100; 
108; 109; 122; 128; 135; 142; 
143; 145-162; 164-167; 171- 
183; 193-195; 198; 199; 201; 
210; 220; 221; 229;231;232; 
234; 237; 246; 251; 252; 255; 
265; 271; 289; 314;334;335; 
340; 341; 360; 362; 366-368; 
375; 378; 380; 387; 388; 392; 
393; 398; 400; 406; 414; 416; 
420; 421; 427; 429; 436; 440; 
447-451; 481; 488; 492; 493; 
502; 504-506; 509-511; 529- 
532; 535; 536; 538; 539; 544; 
546; 549; 554; 555; 558; 559; 
561; 562; 566; 567; 584; 585; 
601; 603-606; 611; 612; 624; 
628; 631; 632; 638; 650; 651; 
655; 663; 667; 669; 673; 675; 
700; 704-708; 710-712; 715- 
717; 722; 724; 728; 730; 737; 
740; 741; 748; 759; 765; 768; 
769; 771; 779; 780; 800; 804- 
808; 812; 813; 815; 817; 819;
820 

Drion 31
Droesen 243; 645; 646; 650; 

708; 714; 718; 719; 726; 733; 
734; 736; 737; 739; 741; 754; 
755; 765; 777

Dubois 159 
Dumon 492 
Duynstee 1; 2; 37; 38 
Duynstee, CssR 391 
Eenheids Vakcentrale 98; 99;

103; 106; 583; 584; 629; 664 
Eijskens 748 
Eisenstein 104 
Emmens 708; 744; 745; 753;

767; 768 
Engels 106 
Engel 156
Engelbertink 646; 708; 719; 

733; 734; 736; 744; 752; 753; 
759;762 

Enthoven 130 
EVC, zie Eenheids 

Vakcentrale 
Eyskens 221
Fentener van Vlissingen 94 
Feuilletau de Bruyn 57; 83;

97; 99; 102; 131 
Fiévez 100; 142; 159 
Fockema Andreae416 
Fortanier-de Wit 90; 96; 97; 

101; 570; 575; 577; 640; 643; 
645-647; 655; 662 

Frederiks 269; 297 
Gaay Fortman, de 462; 470;

471; 473; 541 
Gasperi, de 23 
Geer, de 75; 84; 137; 257; 336;

542 
Gelissen 500
Gerbrandy 25; 37; 55; 57; 72; 

75; 78; 83; 95; 98; 114; 135; 
153; 175; 487; 542; 801 

Gerretson 25; 79; 88 
Gielen 24; 52; 100; 106; 114;

142; 154; 155; 157; 159; 802 
Gijn, van 211 
Gils, van 135 
Gispen 487 
Goebbels 55; 56; 96 
Goedhart 51; 52; 54; 65; 151; 

181
Goes van Naters, van der 24; 

39; 47; 48; 51-54; 58; 69; 71; 
80; 96; 98; 122; 127; 128;
133; 134; 137-142; 143; 144; 
147-152; 156-158; 165-167; 
171; 174; 175;177-180; 201; 
328; 360;395-397; 399; 414- 
416; 418; 419; 427; 435; 436; 
441; 442; 458 -460; 463; 467- 
469; 478; 505; 510; 511; 535; 
536; 539; 573; 600; 804; 805;
811-813 

Gogel 296

Golstein, van 164 
Gortzak 225; 331; 433; 475;

578; 589; 593; 597; 657; 658;
660; 661; 663; 665; 729 

Goseling 469 
Gottwald 22
Götzen 100; 146; 156; 158; 712 
Graaff, de 156 
Grapperhaus 10 
Greeve, de 33 
Griffiths 251; 807 
Grinten, J.H.P.M. van der 390 
Grinten, W.C.L. van der 389-

393; 438; 440; 446-454; 457;
459; 466-469; 472-478; 480;
481; 483; 487; 489-491; 498;
505; 506; 508; 512; 810; 813;
814

Groen Azn 31; 155; 640; 704;
708; 710; 714; 718; 720; 724;
738-741; 745; 753; 756-758;
765; 767 

Groen van Prinsterer 170; 174;
175; 361 

Groot, de 68; 105; 171; 802 
Haas, de 155 
Hagen 58 
Haitjema 85
Haken 563; 564; 577; 603; 654;

708; 721; 726; 767 
Hall, van 99 
Harmsen 104; 535 
Hartog 252; 808 
Hartog, den 708; 714; 719;

720; 725; 726; 737-739; 741;
744; 752; 754; 767; 768; 770 

Hatta 66; 113; 140 
Heek, van 94 
Heeren Zeventien 534 
Heldring 149 
Hen, de 360 
Hennipman 214 
Heuvel, Chr. van den 77; 256;

259; 260; 268; 269; 275; 277;
287-289; 308; 309; 312; 317;
323-325; 330; 332; 333; 339;
341; 424; 642; 645; 647-649;
708; 714; 719; 720; 725; 726;
730; 745; 749; 754; 755; 761;
770; 773 

Heuvel, N. van den 500 
Hirschfeld 219; 237; 366; 403;

438;486; 711 
Hitler 24; 58; 773 
Hoedemaker 82; 85 
Hoen, ’t64; 138 
Hofstra 47; 206; 207; 210-212;

224; 227; 228; 240; 243; 256-
259; 261; 263; 267-269; 271-
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279; 285; 286; 289-292; 310; 
311; 314; 316; 318; 319; 321; 
322; 324-333; 339-341; 412- 
414; 419; 420; 436; 510; 554; 
555; 715; 808; 812 

Hoge Raad van Arbeid 536;
608; 609 

Hollander, den 430; 434 
Hollandsche Maatschappij 

van Landbouw 738 
Holtrop 218-221; 224; 566;

567; 604 
Hoogcarspel 206; 225; 226; 

243; 268; 269; 272; 274-277; 
286;291; 312;314;325; 423; 
511; 641; 644; 665; 671; 818 

Hoogland 708; 723; 746 
Hooij 501; 503
Huysmans 200; 367; 388; 399; 

405; 406; 419; 430; 436; 501; 
510; 812 

IMF, zie Internationaal 
Monetair Fonds 

In 't Veld 100; 142; 147; 149;
154; 158; 301; 398; 447; 806 

Internationaal Monetair 
Fonds 217-219; 222; 370; 711 

Jacob, s' 146; 155 
Janssen 240; 243; 427 
Joekes 10; 13; 48; 51; 52; 54; 66; 

91; 92; 102; 140; 142; 147; 
149; 154; 155; 157; 158; 162; 
181; 220; 221; 224; 261;286; 
337; 341; 447; 448; 450; 489; 
529-531; 533-536; 538-542; 
545; 546; 556-558; 560-567; 
569; 570; 572-578; 580-582; 
584; 591;599-604; 616; 619; 
620; 624-629; 632; 634; 637; 
638; 640-648; 650; 656-658; 
660-675; 716; 806; 807; 815- 
819

Jong, A.M. de (auteur) 49 
Jong, A.M. de (directeur- 

secretaris DNB) 220; 566 
Jong, L. de 534 
Jongejan 149
Jonkman 65; 66; 80; 81; 88; 89; 

101; 109; 127; 142; 159; 182; 
800 

Joosten 31
Juliana 13; 26; 76; 122; 123; 

129; 134; 135; 146; 147; 152; 
153; 178; 803 

KAB, zie Katholieke 
Arbeidersbeweging 

Kadt, de 54; 65; 151 
Karnebeek, van 149

Katholieke
Arbeidersbeweging 31; 43; 
73; 103; 387; 483; 504; 555; 
565; 579; 586-588; 593; 613; 
630-632; 657; 728 

Katholieke Nederlandse 
Boeren- en Tuindersbond 
645; 649; 708 

Kautsky 48 
Keesing 200 
Kersten 111; 112 
Kerstens 40; 98; 154 
Keynes 190; 192; 198; 200; 251;

385;807 
Kieft, van de 212; 213; 246;

280;281; 291; 336 
Kievit 634; 768; 816 
Kikkert 79; 80; 86; 427; 478; 

570; 594; 599; 600; 622; 628; 
633; 640; 641; 646; 647; 654; 
708

Kleffens, van 2 
KNBTB, zie Katholieke 

Nederlandse Boeren- en 
Tuindersbond 

KNLC, zie Koninklijk 
Nederlands Landbouw 
Comité 

Koersen 449; 454; 462; 474 
Koeverden, van 708 
Kohnstamm 405; 406 
Kolff 418; 723; 746; 768 
Koning 405
Koninklijk Nederlands 

Landbouw Comité 649; 705; 
708; 739; 741 

Kors 114
Kort, de 561; 637; 640; 645;

646;647 
Kortenhorst 164; 223; 279; 

329; 330; 341; 569; 589; 625; 
733;809 

Korthals 90; 96; 97; 101; 174; 
244; 433; 449; 450; 463; 464; 
473; 475; 597-599; 620; 622; 
626; 629 

Kossmann 3; 4 
Kranenburg 40; 47; 48; 123;

124; 447; 535 
Kravtsjenko 81 
Krol 655; 668; 818 
Kropman 770 
Kuin 405 
Kupers412
Kuyper 67; 71; 72; 76; 82; 111;

112;175;361; 472; 801 
Lamsweerde, van 33 
Landbouw Economisch 

Instituut 702; 703; 706; 712;

716; 720; 721; 738-740; 743; 
749; 753; 754; 759; 774; 776; 
777; 821 

Lasswell 4 
LEI, zie Landbouw 

Economisch Instituut 
Lenin 104; 105
Lieftinck 10; 13; 20; 21; 42; 48; 

53; 54; 56; 60; 65; 67; 69; 79; 
88; 99; 127; 142; 147; 150- 
152; 154-158; 160-162; 169; 
178; 180-182; 194-196; 198- 
202; 204-206; 208-212; 214- 
216; 219-224; 226; 228-234; 
237-245; 247; 248; 250-256; 
258; 260-263; 265; 266; 268; 
269; 271; 272; 274-279; 281- 
295; 297-304; 306-319; 321- 
328; 330-341; 372; 375; 388; 
390; 398; 414; 420; 428; 429; 
434; 436; 447; 496; 497; 507; 
510; 511; 538; 558; 566; 567; 
584; 595; 605; 651; 655; 662; 
663; 667; 707; 716; 728; 736; 
737; 741; 757; 758; 760; 761- 
765; 772; 776; 779; 780; 806- 
810;812; 820 

Lienden, van 655 
Lieshout, van 662; 663 
Lodewijk Napoleon 484 
Lodewijk XIV 359 
Loeff 32 
Logemann 66 
Looi, van 64
Louwes, H.D. 708; 728; 746;

751; 773; 774; 822 
Louwes, S.L. 705; 716; 727;

771; 777 
Lovink 130
Lucas 201; 205; 207-209; 211; 

224; 229;230; 256; 261; 266- 
269; 275; 278; 287; 288; 291; 
304; 307; 309;314-319; 321- 
333; 335-337; 339-341; 715; 
809; 810 

Lunshof 70; 87-89; 144; 160;
398;801 

Maarseveen, van 31; 100; 142; 
146; 152; 154; 155; 157-159; 
180; 451; 638; 747; 804 

Maenen 729 
Malan 24; 25 
Mandele, van der 90; 94 
Manning 1;387 
Mansholt 10; 13; 53; 54; 127; 

142; 152; 154; 155; 158; 181; 
219; 237; 388; 398; 447; 538; 
558; 563; 566; 571; 576; 584; 
585; 590; 595; 605; 700; 701;
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703-772; 775-781; 806; 817; 
819-823 

Mao 22 
Marchant 534 
Marken, van 607 
Markos 25 
Marshall 374; 424 
Marx 103; 106; 165; 175 
Masaryk 22 
Maurits 4 
Meuleman 33 
Michael (koning van 

Roemenië) 22 
Michiels van Verduynen 142;

143; 155; 159 
Mindszenthy 22 
Mol 31
Molenaar 98; 246; 336; 483;

540; 555; 556; 659; 664 
Mook, van 75; 109; 130; 146; 

149;154; 155; 158; 159; 163; 
169; 175; 805 

Moorman 416 
Mozer 46; 69; 162 
Multatuli 705 
Muntendam 539 
Nederhorst 243; 367; 399; 405; 

412; 413; 423-425; 427; 428; 
436; 449; 450; 456^58; 467; 
471; 472; 474-476; 478; 479; 
510; 511; 592; 597; 728; 812 

Nederlands(ch)e 
Christelijke 
Landarbeidersbond 478; 
628; 654; 708 

Nederlandse Katholieke 
Middenstandsbond 501 

Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen 48; 49;
55; 103; 393; 412; 413; 415; 
421;441; 442; 455; 504; 556; 
560; 563-565; 573; 582; 587- 
589; 593; 609; 612; 613; 626; 
627; 630-632; 657; 667; 724 

Neher 108; 109; 140; 154; 163 
Niftrik, van 85 
Nijdam 34; 36; 45 
NVV, zie Nederlands 

Verbond van 
V akverenigingen 

OEES, zie Organisatie voor 
Europese Economische 
Samenwerking 

Oldebarnevelt 4 
Oosterhuis 393; 482; 556; 557;

563; 564; 581 
Organisatie voor Europese 

Economische 
Samenwerking 209; 236;

365; 372; 384; 413; 421; 431;
434;511 

Oud 2; 5; 13; 34; 40; 44; 56; 71;
72; 79; 81; 89-92; 94; 101;
102; 110; 131; 137; 139-142;
144; 150-154; 157; 159; 161;
163; 164; 166; 167; 169; 170;
174; 175; 181; 182; 201; 202;
225; 328; 334; 336; 339; 396;
397; 417; 429; 440; 442; 463;
464; 471; 472; 477; 481; 483;
512; 534; 535; 540; 555; 562;
603; 715; 765; 802; 804; 805;
813 

Palar 81; 535 
Pelkmans 401 
Peschar 627 
Petain 75
Pierson 94; 293; 297
Pius XII 23
Pius X I41
Ploeg, van der 708
Poedovkin 104
Pollema 201; 245-248
Posthumus 147; 154; 276; 433
Postma, H. 269; 297
Postma, N. 60
Pot 97
Presser 24
Quay, de 27; 386; 387 
Raad van Vakcentralen 567;

583; 585-587; 592 
Raad voor Economische

Aangelegenheden 200; 223;
237; 255; 261; 265; 326; 340;
341; 366; 378; 411; 428; 429;
499; 511; 538; 545; 549; 558;
561; 563; 566; 584; 599; 604;
711; 716; 717; 724; 728-730;
737; 738; 760; 761; 763; 764 

Raai te, van 122; 145 
Randwijk, van 64; 65 
REA, zie Raad voor

Economische
Aangelegenheden 

Regout 245; 483; 632; 633; 634;
660; 663 

Reijnaerts 545 
Rekenkamer 191; 230-235;

760;807 
Rhijn, van 43; 84; 498; 506;

536; 538-545; 558; 563; 567;
568; 582; 584; 606; 608; 611-
615; 624; 628; 632; 671; 675;
776; 813; 818; 819 

Riel, van 92 
Righart 3; 4 
Riphagen 109

Rip 246; 280; 290; 482; 708;
722; 723; 746; 755; 768; 772;
809

Ritmeester 208; 256; 275-277;
286; 287; 289; 292; 312; 313;
315; 317; 331; 341 

RK Landarbeidersbond 708 
RK Tuindersvakbond 31 
RK Werkliedenverbond 27 
Rooertson 22 
Roemers 442; 455 
Römer 94
Romme 8; 23; 27; 31; 32; 35-45;

61; 71; 72; 77; 80; 82; 85; 88;
89; 109; 110; 122; 125-127;
130; 131; 134-138; 140; 144-
149; 152-154; 157-159; 161;
162; 165; 166; 169; 171; 173-
175; 177-180; 183; 201; 202;
228; 252; 326-328; 333; 341;
342; 388; 392; 396; 397; 418-
420; 436; 440; 442; 449-451;
455; 456; 459; 462-464; 470;
471; 473; 474; 476-480; 494;
498; 505; 508; 510; 511; 601;
653; 706; 799; 804-806; 808;
811; 812; 815; 820 

Roosjen 73; 83 
Royen, van 155; 159 
Ruijs de Beerenbrouck 137;

153; 255; 359; 582 
Ruiter, de 708; 709; 714; 720;

733; 734; 736; 737; 739; 744;
752-754; 762; 764; 767; 821 

Ruler, van 81; 82 
Ruppert 72; 73 
Rutgers 88; 91; 95 
Rutten 155; 158; 302; 538 
Ruygers 35-37; 47; 48; 58 
Samkalden 708 
Santen, van 280; 337; 579; 582 
Sassen 36; 137; 146; 154; 156;

158; 161; 162; 164; 416 
Savomin Lohman, de 84; 335 
Say 189 
Schaepman 61 
Schagen van Leeuwen 22 
Schaik, van 8; 10; 11; 13; 92;

124; 125; 137; 143; 146; 149;
152-164; 166; 167; 171-174;
176; 179; 180; 183; 193; 198;
199; 231; 234; 246; 251; 271;
289; 360; 362; 366; 367; 375;
378; 380; 387; 388; 392; 393;
398; 406; 440; 447; 492; 493;
502; 505; 509; 529; 531; 536;
543; 546; 559; 673; 700; 704;
705; 708; 712; 740; 765; 768;
769; 804-806; 815
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Schalker 746; 768; 775 
Scheps 47; 53; 54; 64; 156 
Schermerhorn 1; 47; 51; 53;

54; 65; 96; 135; 143; 150;
151; 156; 159; 180; 194; 195;
198; 271; 341; 368; 386; 430;
530; 549; 611; 704-706; 800;
819; 820 

Scheurer 72
Schilthuis 489; 490; 499; 500;

502; 719; 722 
Schimmelpenninck 296 
Schipper 393; 482; 555; 556;

580; 581; 631; 632; 664 
Schmal 85; 245; 434; 449; 461;

470; 473; 477; 485; 497-499;
507; 595 

Schmalenbach 197 
Schokking 150; 154; 156-158;

161; 162; 169; 416 
Scholten 10
Schouten 71-73; 75-78; 83-85;

92; 95; 129; 167-170; 174;
175; 206; 210; 211; 224; 226;
228; 233; 241-245; 252; 334;
339; 417; 449; 460; 461; 467-
470; 473; 474; 476-481; 512;
539; 646; 715; 801; 807; 813 

Schreieder 64 
Schuman 427; 433; 436 
SER, zie Sociaal

Economische Raad 
Shinwell 97 
Sjahrir 536 
Sleen, van 96; 600 
Smallenbroek 73 
Smeenk 75 
Smith 165 
Smuts25
Sociaal Economische Raad

369; 370; 393; 437; 439-443;
445; 446; 448-450; 453-455;
457; 458; 473; 474; 478; 489;
491; 492; 504-506; 579; 580;
613-619; 624-626; 636; 637;
641; 663; 667; 674 

Soekamo 12; 19; 34; 77; 113;
160; 801 

Soetardjo 113 
Sokolovski 22 
Spaak 128 
Spellman 23 
Spitzen 158 
Spoor 109; 132; 146; 149 
Sprenger van Eyk 297 
Staal, van 64 
Stafford Cripps 565 
Stalin 23; 104; 579

Stapelkamp 414; 433; 461; 
468; 474; 476; 478; 558; 569; 
570; 593; 599; 600; 621-626;
628-633; 640; 647; 656; 661; 
668

Starkenborgh Stachouwer, 
van 130; 133 

Steenberghe 131; 542 
Steenkamp 437; 506; 507; 812; 

813
Steinkühler 280; 336 
Steinmetz 43 
Steltenpool 37 
Stichting Nederlandse 

Visserij 766 
Stichting van de Arbeid 90; 

99; 221; 223; 369; 440-442; 
445; 446; 448; 450; 453; 455; 
458; 504; 505; 529; 530; 536; 
545; 547; 548; 555-561; 563- 
572; 574; 576-579; 582; 584; 
587; 591; 592; 599; 601; 603- 
606; 611; 612; 635; 637; 638; 
640; 650; 653; 664; 666; 673; 
675; 815; 816 

Stichting voor de Landbouw 
645; 649; 654; 700; 704; 706; 
708; 709; 719; 720; 722; 723; 
725; 727-730; 732; 736; 738- 
740; 743; 746-748; 757; 759; 
769; 770; 779; 817; 820; 821; 
823

Stikker 13; 80; 90; 91; 92; 94; 
142; 149-165; 167; 169; 170; 
178; 182; 219; 246; 265; 364; 
390; 427; 428; 436; 487; 510; 
558; 585; 630; 712; 749; 750; 
802; 805 

Stokman 27; 30; 35; 36; 459;
460; 630 

Stokvis 771 
Stork 607 
Sudirman 25
Suurhoff 276; 399; 458; 474; 

475; 479; 480; 589; 591-597; 
605; 641-643; 647; 648; 707; 
724; 725; 814; 815; 817; 820 

Sybesma 34 
Tak van Poortvliet 293 
Talma 62 
Telders 90
Tellegen 125; 147; 149; 156; 

158
Tempel, van den 542 
Terpstra 164
Teulings 42; 70; 214; 215; 257; 

263; 287; 299; 300; 387; 635; 
757

Thiel, van 433; 623; 626; 629; 
633

Thomassen, A. 48 
Thomassen, W. 48; 49; 53; 61; 

94
Thomas van Aquino 391 
Thorbecke 5; 97; 170; 175 
Tienhoven, van 293 
Tilanus 44; 72; 79; 80; 84-89; 

92; 129-131; 137; 139-142; 
144; 151; 154; 167-170; 174; 
181; 182; 202; 210; 227; 230; 
335; 417; 494; 535; 540; 543; 
560; 709; 711; 764; 801; 804;
821

Tinbergen 224; 663; 705; 737;
769

Tjeenk Willink 149; 151-153;
540 

Togliatti23 
Tomski 57 
Toomstra 64 
Treub 429; 430 
Trip 194
Troelstra 47; 55; 91; 108; 705 
Truman 21; 25; 103; 630 
Uyl, den 63; 64; 70 
Ven, van der 369; 370; 401; 

440-442; 447-450; 452; 457; 
461; 462; 467; 468; 473; 475; 
479; 504; 623; 632 

Veraart 361; 470; 481; 610 
Veraghtert 376 
Verbond van

Nederlands(ch)e 
Werkgevers 454; 455; 478; 
612;620 

Verbond van Protestants- 
Christelijke Werkgevers 
441

Verheij 708; 723
Verkerk 73; 488; 493; 499; 503;

507 
Vermeend 11
Vermeulen 3; 560; 564; 630 
Visser 182; 183; 768 
Vixseboxse 540; 555; 633; 663 
Vliet, van 31; 601-603; 816 
Vondeling 48; 703; 708; 714; 

719; 721; 725; 726; 733; 739; 
744; 745; 749; 752; 754; 757; 
759; 761; 763; 764; 770; 773; 
777; 778; 781; 822; 823 

Vonk 80; 81; 142 
Vorrink 33; 46-48; 51-54; 58; 

63-66; 70; 91; 105; 108-110; 
143; 145; 147; 151; 152; 155; 
157; 162; 178; 398; 800
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Vos 47; 53; 54; 100; 142; 159; Zijlstra 179; 492; 505; 813; 814 
368; 369; 388; 389; 399; 404; Zwaan, de 40; 86 
405; 430; 439; 440; 455; 457;
593; 605;705 

Voskuil 52 
Vredeling 708 
Vredenburch, van 109 
Waart, de 44
Wagenaar 64; 106; 110; 132;

170; 171; 441; 460; 470; 474;
475;560; 569; 574; 579; 627;
629-631; 633; 711; 802; 814 

Walsum, van 47; 48; 63; 64;
84; 507 

Weijden, van der 259; 646;
708; 737-739; 744; 749; 755;
770

Weisglas 376
Welderen Rengers, van 2; 3; 5 
Welter 30-32; 36; 37; 42-45;

55; 57; 61; 70; 72; 75; 83; 97;
99; 102; 109; 110; 113; 114;
133; 168-170; 174; 228; 240;
287; 474; 476; 478; 506; 574;
578; 595; 799; 803 

Wendelaar 483; 768 
Wereldbank 219; 711 
Wetering, van de 205; 224- 

226; 240; 256; 268; 269; 275;
286; 287; 311; 312; 317; 321;
323; 325; 330; 341; 715 

Wijers 154; 158; 404; 640; 712 
Wilde, de 71; 75; 200; 201;

212-215; 335; 336; 338; 758;
809; 810 

Wilhelmina 19; 21; 26; 87;
122; 159; 178; 180; 801 

Willem (van Oranje) 4 
Willems 47; 48; 58 
Willem I 88
Windmuller 611; 635; 816 
Winkelman 25; 542 
Winsemius 389 
Witteman 23; 24; 100; 142;

154; 159 
Witte 30
Woltersom 368; 391; 486; 487;

491
Woudenberg 150; 151; 705 
Wttewaall van Stoetwegen 

87; 542; 709; 821 
Wulfften Pal the, van 533 
Zaal, van der 766-769 
Zanden, van 251; 807 
Zanden, van der 646; 708 
Zandt 112; 132; 171; 462; 708;

715 
Zeben, van 2 
Zegering Hadders 101
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