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De deva luatie van de gulden in september 1949 en enkele gevolgen daar
van, door drs. K. de Vries, medewerker van het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis. 

Nederland ne.em,t he.t devaluatiepercen-tage van· het Britse pond over. 

Op prinsjesdag, 20 september 1949, bestond de activiteit van de minister 
van Financiën, Lieftinck, niet slechts uit het aanbieden van de Rijks
begroting 1950. De PvdA-minister legde tevens een verklaring af inhou
dende het gemotiveerde besluit van de Nederlandse regering de gulden t.o.v. 
de dollar met ruim dertig procent te devalueren, waardoor de dollar I 3,80 
waard werd. Dit Nederlandse besluit stond niet op zichzelf, veel meer Euro
pese landen en ook enkele niet-Europese landen gingen in dezelfde week tot 
devaluatie over. 
Deze devaluatiegolf had als oorzaak vooral de zgn. "dollarschaarste", waar
mede de meeste Europese landen sinds de tweede wereldoorlog werden geconfron
teerd. Onder meer voor hun economische opbouw hadden deze landen - het ene 
land meer dan het andere - produkten nodig uit de zgn. "dollar area". De ter 
financiering daarvan benodigde dollars kwamen in onvoldoende mate uit de 
export ter beschikt~ng. Zo vertoonden de gezamenlijke handelsbalansen van de 
17 O.E.E.C.-landen

2
) in 1947 en in 1948 tekorten van 8,8 respectievelijk 

7,5 miljarè. dollar . Deze tekorten zouden niet bestaan hebben, indien niet 
de Verenigde Staten financiëel waren bijgesprongen. Vanaf medio 1948 geschied
de dit via de Marshall-hulp. De bedoeling was echter dat deze hulp voor het 
laatst zou worden toegekend in 1952. Dit betekende dat de Q.E.E.C.-landen er 
alles aan gelegen was om voordie.n, op eisen kracht, hun betalingsbalans te 
doen sluiten. 
Volgens persberichten had de Amerikaanse regering de nodige druk, vooral 
op Groot-Britannië, uitgeoefend om via koersaanpassingen van de Europese 
valuta tot gunstiger handelsbalansen te geraken3). Ook in het jaarverslag 
van het L.M.F. dat 12 september 1949 verschenen was, werd gepleit voor 
koersaanpassingen zodat de daaruit resulterende (dollar)prijsverlagingen, 
de uitvoer naar de dollargebieden kon toenemen. De devaluatie van het 
Britse pond was niettemin verrassend voor de overige O.E.E.C.-landen. Dit 
vooral vanwege het ontbreken van'aan het Britse besluit voorafgaand overleg 
met de overige landen en vanwege het hoge devaluatiepercentage. 
Na twee kabinetsvergaderingen aan de door de Engelse devaluatie gewijzigde 
positie van de gulden te hebben besteed, besloot de Nederlandse regering, 
zoals in de aanhef reeds werd vermeld, de gulden met ruim 30% te devalueren. 
Afgezien van een "kleine technische afwijking", zoals Lieftinck het uit
drukte in zijn verklaring, was dit gelijk aan het Engelse percentage. 
Het I.M.F. had zich, volgens de verklaring, met de devaluatie accoord 
verklaard4). 
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Lieftirrek noemde drie argumenten. Allereerst diende de Nederlandse 
betalingsbalans · aan het einde van- de Marshallhulp-periode in even
wicht te verkeren en hiertoe was onder meer noodzakelijk, dat de 
exporten welke dollars opleverden groter werden. Tevens kqn Nederland 
het zich niet veroorloven in de, door devaluaties van andere landen 
nog intensiever wordende internationale concurrentiestrijd, "duurder 
te zijn dan zijn meest directe mededingers". Tenslotte diende de gulden
koers aan de eisen te voldoen, die hieraan uit het oogpunt van de Neder
landse participatie aan het vrijmaken van vooral het West-Europees han
delsverkeer (minder contingenteringen en lagere invoerrechten) gesteld 
werden. Wat het tweede argument betreft, stelde de minister, dat een 
deflatiepolitiek vanwege de sociale en economische gevolgen niet als 
een volwaardig alternatief voor devaluatie kon worden beschouwd. 
Ondanks de vermeende noodzaak, welke aan het devaluatiebesluit ten 
grondslag lag, was dit besluit volgens Lieftinck met gemengde gevoelens 
genomen. De schok, die in o.a. de bestaande internationale handelsver
houdingen was teweeggebracht en de binnenlandse repercussies, waar de 
dive·rse landen mee geconfronteerd zouden worden, wekken bezorgdheid 
op. Hierbij doelde Lieftirrek ongetwijfeld op o.a. de 
prijsstijgingen die zouden volgen en die aanleiding zouden kunnen zijn 
tot het stellen van looneisen, welke de verbeterde concurrentiepositie 
weer zouden doen verslecht"eren. Overigens was voorlopig een prijs
stop afgekondigd. 
Zeer duidelijk blijkt uit de verklaring, dat de Nederlandse regering 
zich door de devaluaties van andere landen in een dwangpositie bevond 
en zelf niet in september 1949 het initiatief zou hebben genomen tot 
devaluatie. . 
Voordat wordt ingegaan op de parlementaire behandeling van de pariteits
wijziging is het van belang nog vast te stellen dat uitgaande van een 
gelijkblijvende waarde in dollars van de import uit dollargebieden, de 
opbrengst in guldens van de export met minstens 43% zou moeten stijgen 
om tot een verbetering van de handelsbalans met het dollargebied te ge
raken. Dit was natuurlijk een enorme opgave voor de Nederlandse export. 
Deze noodzakelijke stijging van de exportopbrengsten zou· lager zijn, 
indien het zou gelukken een gedeelte van de import uit de Verenigde 
Staten en andere landen, die in dollars moesten worden betaald, in het 
vervolg te betrekken van buiten het dollargebied. 

De behandeling van de devaluatie in de Tweede Kamer en het verschil van 
inzicht tussen Lieftirrek en de directie van de Nederlandse Bank. 

Bij de parlemen·taire behandeling van de devaluatie bleek, dat de C. P. N. 
de enige partij was, die zich falikant tegen de devaluatie uitsprak. 
De communist Gortzak merkte op "de deyaluatie heeft vele bezitters in ons 
land in één avond slapend rijk gemaakt, maar voor de werkers betekent zij 
verarming" (Gortzak bedoelde uiteraard bezitters van dollars en van Ame
rikaanse aandelen etc. Zo geweldig waren deze vermogens in 1949 niet; 
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1n voorafgaande jaren moest een flink gedeelte van deze vermogens aan 
de Nederlandse -Bank worden verkocht ter afdekking van de dollarschul
den). Ondanks de prijsstop waren volgens Gortzak al vele prijzen ge
stegen5). Lieftirrek hield zijn opponent voor, dat uit de dertiger 
jaren bekend was, dat de communisten ook bepaald geen voorstanders 
waren van het alternatief deflatie. Wat wilden zij dan wel? Gortzak 
hielp de minister door interruptie uit de droom: de C.P.N. wenste 
minder militaire uitgaven, winstbeslag enz. Dit deed Lieftirrek af 
door te stellen, dat men zich daarmee niet kon handhaven in de inter
nationale concurrentie6). 
De woordvoerder van de kleinste regeringspartij, de V.V.D., wees erop 
dat de kleine rentetrekkers het slachtoffer van prijsverhogingen zou
den worden en keerde zich tegen het eenzijdig beschermen van loon- en 
salaristrekkenden tegen de gevolgen van de devaluatie?). 
Hofstra (P.v.d.A) stelde, dat er inderdaad geen andere mogelijkheid 
was geweest dan het volgen van het devaluatie-percentage van het pond. 
De noodzaak tot devaluatie werd evenmin betwist door de A.R.P.-woord
voerder Schouten, hoewel het voor hem een vraag was of Nederland er 
goed aan had gedaan bovengenoemd percentage te volgen8). Veel kritischer 
wat dit betreft liet Lucas (K.V.P.) zich uit. Het was mogelijk dat Enge
land zeer gemotiveerd tot een percentage ~ ruim 30% had besloten, maar 
dat betekende nog niet, dat het overnemen van dit percentage door Neder
land iets anders was "dan een slag in de lucht". Lieftirrek had dan wel 
handelspolitieke overwegingen aangedragen, maar dit achtte de K.V.P.-er 
niet voldoende. Verder wees hij er nog op, dat Lieftirrek voor de devaluatie 
beweerd had, dat het internationale vertrouwen in de gulden verbeterde en 
daar dit voor het pond niet gold vergrootte deze bewering de twijfel van 
Lucas. De zaak werd nog dubieuzer, omdat de Nederlandse Bank een lager 
devaluatie-percentage had geadviseerd9). 
Reeds voordat in de Tweede Kamer over de devaluatie werd gedebatteerd, 
had Lieftirrek schriftelijk toegegeven, dat de Nederlandse Bank had gead
viseerd tot een devaluatie-percentage van 24,27. JO). De minister wenste 
echter exact Engeland te volgen. Dit o.a. omdat Engeland een belangrijke 
markt voor Nederlandse producten was en omdat in tal van landen de Neder
landse industrie moest concurreren met de Engelse. Een en ander gold ook 
voor andere tot het sterlinggebied behorende landen, die allen hun munt
eenheid praktisch evenveel devalueerden als het pond. In dit schriftelijke 
stukll) ging de mjnistar ook in op de argumenten van de Nederlandse Bank. 
Het eerste argument was, dat de gulden sterker zou staan dan het Engelse 
pond. Dit argument was volgens de minister moeilijk op zijn waarde te 
schatten. Hierin kan men Lieftirrek moeilijk ongelijk geven. Enerzijds 
pleitte voor een relatief sterker positie van het pond de omstandigheid, 
dat de arbeidskosten per eenheid produkt in Nederland, sinds voor de 
oorlog sneller gestegen waren dan in Engeland12). Daarentegen zou men 
o.a. kunnen aanvoeren, dat in 1949 de waarde van de Nederlandse uitvoer 
(in dollars gemeten) steeg met 27%, terwijl het bedoelde percentage voor 
het Verenigd Koninkrijk slechts I bedroegl2'). 



i 
i 
I 

I 
I 
I 
' I 

- 40 -

Een geringer devaluatiepercentage zou uiteraard ook betekend hebben, 
dat de importen uit het sterlinggebied gqedkoper zouden zijn geworden. 
De omstaildîgheid, dat hierdoÓr de overgang van "dollaraankopen' 'naar 
tpondaankopen" vergemakkelijkt zou worden werd door de Nederlandse Bank 
ook als argument gebruikt. . 
Lieftinck repliceerde, dat de export in dit geval (~an een lager percen
tage) naar beneden zou worden gedrukt. 
Tenslotte was er dan het argument, dat het in mindere mate devalueren 

dan Engeland een geringere binnenlandse prijsstijging zou betekenen. Ook 
hier kwam Lieftinck weer met het_ argument, zonder overigens cijfers te 
noemen, dat verzwakking van de exportpositie (vergeleken met een deva
luatie van 30%) zwaarder woog. Op het gekozen devaluatie-percentage kom 
ik bij de bespreking van de gevolgen van de devaluatie nog terug. 
Uit de bovenstaande trits van argumenten en contra-argumenten kan alvast 
o.m. geconcludeerd worden, dat de directie van de Nederlandse Bank be
ducht was voor te hoge importkosten, die zouden kunnen optreden bij het 
gekozen devaluatie-percentage, terwijl Lieftinck bang was, dat bij een 
lager percentage de export eveel onder druk zou komen. 
Overigens bleek later, uit opmerkingen van minister-president Drees, 
dat de beslissing om met niet minder dan dertig procent te devalueren 
niet op de eerste vergadering, die het kabinet aan de kwestie gewijd had, 
werd genomen. Er bestond wel degelijk twijfel t.a.v. het percentage. 
Daarom werd een tweede vergadering aan dit onderwerp gewijd. "Er was in
middels weer een reeks van mededelingen van landen, die hetzelfde per
centage als Engeland, kozenf o.a. Denemarken. Toen is ook onze beslissing 
dienovereenkomstig genomen" 3'). 
Er zij nog opgemerkt, dat er niet alleen vanuit de Nederlandse Bank 
kritiek kwam op het devaluatiepercentage van 30%. Zo werd ook in het blad 
"de Nederlandse werkgever" geopteerd voor een lager percentage. Dit onder
meer vanwege de consequenties die een zo hoog percentage konden hebben op 
de kosten van de Nederlandse ilnportl3). 

Ontwikkeling van handel en betalingsbalans nà de devaluatie. 

Werd met de devaluatie van de gulden nu datgene bereikt, dat men - uitgaande 
van Lieftincks verklaring op 22 september 1949- als doelstellingen hiervan 
kon betitelen? Om dit na te gaan, zal ik hier vooral aandacht schenken aan 
de ontwikkeljqg van de betalingsbalans nà september 1949, aande ontwikkeling 
van de export naar het dollargebied, alsmede aan de ontwikkeling van het 
handelsverkeer van Nederland met enkele Europese landen. 
Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans was in 1949 be
langrijk kleiner dan in 1948 (239 miljoen in 1949 tegenover 947 miljoen 
in I 948) I 4). 
Ten dele was dit te danken aan de devaluatie. De Nederlandse export gaf 
in het laatste kwartaal van 1949 een ·belangrijke stijging te zien, ter
wijl de ilnporteurs de prijsontwikkelingen op de wereldmarkt afwachtten. 
Overigens speelde, wat de export betreft ook mee de liberalisatie van de 
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Nederlandse import naar West-Duitsland, waarvan de resultaten natuurlijk 
beÏnvloed werden door de omstandigheid, dat de Nederlandse exporteurs 
hun prijzen (in marken) konden verlagen vanwege het lager devaluatie
percentage dat Duitsland ge~ozen had. Deze Duitse lib eral~satie 
gold vanaf september 1949. 
Minister van den Brink (E.Z. - K.V.P.) sprak in juli 1950 over deze 
ontwikkeling van eind 1949 in te~)n van "een soort van uitverkoop van 
de Nederlandse Volkshuisvesting" • 
In het eerste half jaar van 1950 nam de import echter weer sterk toe. 
Voorzover het hier ging om importen uit andere Q.E.E.C.-landen speelde 
vooral mee, dat gedurende de maanden november en december 1949 deze 
landen 50% van hun kwantitatieve invoerrestricties lieten vallen. Dat 
sommige van deze landen na de devaluatie duurder waren geworden vermocht 
niet voldoende tegenwicht te leveren. Zeer duidelijk blijkt dit uit de 
handelscijfers met België (en Lu~emburg) en Frankrijk. De importen uit 
deze landen werden resp. 24% en I 1% duurder, terwijl de exportprijzen 
voor deze landen- bij gelijkblijvende guldenprijzen- resp. 20% en 10% 
konden worden verlaagdl6). 
De tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalansen met deze 
landen liepen over 1950 resp. met circa I 500 miljoen(!) en fIS miljoen 
op In. ' 
De handel met het dollargebied ontwikkelde zich zowel in 1949 als in 1950 
in positieve zin. In 1949 was dit uitsluitend te danken aan een beperking 
van de import uit dit gebied t.o.v. 1948. Deze liep terug van 455,5 mil
joen dollar tot 294,5 miljoen dollar. De export die dollars opleverde liep 
echter terug van 84 miljoen dollar naar 61,5 miljoen dollar20J. Overigens 
lag de terugloop van de invoer _vooral aan de 'rigoreuze toepassing van de 
regeringspolitiek om de dollaraankopen zoveel mogelijk te verleggen naar 
andere valutagebieden". Deze politiek kon de regering voerén vanwege de 
deviezenreglementering die toentertijd gold. 
In de deviezennota die in mei 1950 aan het parlement werd gezonden werd 
erop gewezen, dat deze politiek )as vergemakkelijkt door de devaluatie 
van de gulden t.o.v. de ·dollar 21 . 
Gedurende 1950 liepen de importen uit het dollargebied opnieuw terug 
(met circa 35 miljoen dollar), terwijl nu ook voor de export naar dit 
gebied een stijging viel te notere~ (van 61,5 miljoen dollar in 1949 
tot 91,6 miljoen dollar in 1950) 19J. Het is onmogelijk exact aan te geven 
wat de kwanti.tatie}!e in...-loed van de devaluatie in I 949 op deze cijfers is 
geweest, maar ongetwijfeld heeft de devaluatie in dit opzicht een positieve 
rol gespeeld èn door de prijsdrukkende invloed die ervan uitging op de 
Nederlandse export èn door de stimulans, die ervan uitging om importen 
uit het dollargebied te verleggen naar andere landen, zoals die welke be
hoorden tot het sterlinggebied. Dit laatste werd in de deviezennota van 
juli 1951 genoemd als één van de factoren (niet de belangrijkste), die 
ten grondslag lagen aan het stijgen van de import uit het sterlinggebied. 
In 1951 verslechterde de dollarsituatie weer. Het tekort op de lopende 
rekening van de betalingsbalans met dit gebied nam toe van 430 miljoen 
dollar tot 656 miljoen dollar. De belangrijkste oorzaak hiervan was de 
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prlJSStljgtng op de wereldmarkt (vooral op de grondstoffenmarkten). 
Deze prij s!tijging· was al in · I 958 op gang gekomen, vooral vanwege de 
sterk oplevende vraag naar goederen als gevolg van de Korea-crisis en 
in 1951 kwam daar nog bij de prijsstijging vanwege de toenemende pro
ductie van militair materiëel. Hierbij kan worden aangetekend, dat 
deze verslechtering in de betalingsbalanssituatie met het dollargebied 
- althans gerekend in guldens - naar alle waarschijnlijkheid geringer 
zou zijn geweest, indien de Nederlandse regering een lager devaluatie
percentage zou hebben gekozen. Hoewel de goederenexport naar het dollar
gebied in 1951, evenals in 1950, wel toenam, werd het eens te meer 
duidelijk, dat alleen de devaluatie van de gulden t.o.v. de dollar niet 
voldoende was ter stimulering van de export naar Amerika. Holtrop klaagde 
in 1952, terugblikkend op 1951, de Amerikaanse producenten aan "die in 
staat zijn hun economische of politieke macht tegen den buitenlandsen 
import in het geweer te roepen". Amerika moest bereid zijn naast grond
stoffen meer eindproducten en diensten van het buitenland af te nemen. 
Voorlopig kon de President van de Nederlandse Bank slechts constateren, 
dat de oplossing van het dollarvraagstuk weer verder verwijderd leek 
dan men na de positieve ontwikkelingen in 1950 geneigd was geweest te 
geloven22). 
Tenslotte is er dan nog het vraagstuk van de "complete" betalingsbalans. 
De b~alingsbalans van Nederland met de rest van de wereld ontwikkelde 
zich in 1950 ondanks en in zekere mate zelfs vanwege de devaluatie, 
uitgesproken slecht. Het tekort op de lopende rekening van de betalings
balans steeg van 253 miljoen gulden (1949) tot 1106 miljoen gulden (1950)23). 
Dat de devaluatie van 1949 reeds in 1950 een evenwicht op de lopende 
r2kening van de betalingsbalans zou kunnen bewerkstelligen za} weg geen enkele 
deskundige in 1949 verwacht hebben, maar dat het tekort over 1950 zo 
sterk zou toenemen, zullen in september 1949 evenmin weinigen verwacht 
hebben. 
Verschillende factoren waren debet aan deze ongunstige ontwikkeling; 
sommige werden reeds genoemd. 

- De liberalisatiepolitiek. Als gevolg van het uit de weg ru~en van de 
kwantitatieve restricties op 507. van de goederen, welke Nederland impor
teerde, nam het invoervolume vooral in de eerste maanden van 1950 sterk 
toe. Zo werd er over het hele jaar 1950- qua volume- 327. meer ge"ûn
porteerd aan grondstoffen. Een groot gedeelte van deze stijging had te 
m~ken met het..wee! op peil brengen van de normale voorraden, zoals deze 
in àe industrie en in de handel wenselijk werden geacht. De hoeveelheid 
geimporteerde consumptiegoederen - niet zijnde voedingsmiddelen - steeg 
met maar liefst 857.! 
De gevolgen van de toename van de ~porthoeveelheid voor de betalings
balans wet·den verergerd vanwege de hieronder beschreven nadelige ont
wikkeling, welke uiteraard ook, zonder datde ·importhoeveelheid zou zijn 
gestegen, ten detr~ente van deze balans zou hebben gewerkt24). 
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- De verslechtering van de ruilvoet. Onder de ruilvoet wordt ver s taan de 
verhouding, tussen . het prijspeil van de Nederlandse export en he t prij s
peil van de Nederlandse import. Er kunnen twee hoof dfac t or en onderscheiden 
worden, di e .voor deze verslechtering verantwoordelij k waren. Allereerst 
deed de devaluatie de importprijzen stijgen (de exportprijzen in guldens 
uitgedrukt stegen lichtelijk als gevolg van de devaluatie). Het Centraal 
Planbureau schatte de betalingsbalansverslechtering als gevolg hiervan 
op 350 miljoen gulden. Ten tweede ontstond er een verscherping in de 
verhouding tussen Oost en West (de Korea-crisis), welke leidde - ondermeer 
vanwege de op gang komende herbewapening; dit speelde overigens vooral 
sterk in 1951 -tot een sterke toename van de vraag naar goederen, waar
door vooral de grondstoffen in prijs stegen. Omdat Nederland een grond
stoffen importerend land was (dat is Nederland overigens nog steeds), 
verslechterde ook hierdoor de betalingsbalans. Het Centraal Planbureau 
schatte de grootte hiervan op f 200 miljoen. Los van deze prijsstij
g ingen leidde het aanhouden van extra voorraden als gevolg van de Korea
crisis- naar zeer globale schatting van het C.P.B. -tot een nadelig 
effect op de betalingsbalans van f 250 miljoen25). 
In de eerste helft van 1951 bleef de betalingsbalans zich dermate slecht 
ontwikkelen, dat het nieuwe kabinet, hetwelk sinds maart 1951 optrad, 
een politiek van bestedingsbeperking ging voeren. Hierop ga ik in dit 
kader niet nader in. Vermeld zij slechts, dat het mede aan deze politiek 
te danken was, dat gedurende het laatste half jaar van 1951 de lopende 
rekening een flink overschot vertoonde, zodat over het gehele jaar 1951 
"slechts" een tekort resulteerde in de orde van grootte van het tekort in 
1949. Echter mede als gevolg van deze politiek nam ook de werkloosheid 
toe. 

Enkele conclusies. 

Geconcludeerd kan worden dat de devaluatie van september 1949 slechts ten 
dele succesvol was. In de eerste maanden na de devaluatie verbeterden zo
wel de betalingsbalans en de dullarpositie. Het jaar 1950 vertoonde een 
gemengd beeld. De dollarpositie ging vooruit maar ondanks de devaluatie 
gaf de betalingsbalans een ernstige verslechtering te zien. 
Wat dit laatste betreft kan de vraag gesteld worden of deze verslechte
ring geringer zou zijn geweest indien er voor het devaluatiepercentage 
(24,2%) dat de· di~ectie' van de Nederlandse Bank voorstond, was gekozen. 
Zou dat zijn geschied dan waren de importprijzen van Britse producten 
ongetwijfeld (maximaal a%)) lager geworden. Dit had inderdaad (zie pag . 

.38) de verschuiving van aankopen uit het dollargebied naar het sterling-
gebied kunnen bevorderen, terwijl het zeer de vraag is of de Nederlandse 
exportpositie ten opzichte van de Verenigde Staten hier flink onder ge
leden zou hebben. Innners er zou in dit geval nog altijd een prijsverlaging 
van maximaal 24% op de Nederlandse export naar Amerika kunnen worden 
gerealiseerd. Dit lagere devaluatiepercentage zou dan ook hoogst waar
schijnlijk niet in een slechtere ontwikkeling van de dollarpositie in 
1951 hebben geresulteerd dan die we lke nu optrad. 
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Ook de betalingsbalans zou als gevolg van een geringere devaluatie een 
beter aanzien geboden hebben. Er ~an immers niet anders geconcludeerd 
worden dan ·dat ·de devaluatie - èn direct en via de liberalisatiepolitiek -
de waarde van de invoer sterker heeft verhoogd dan de waarde van de 
export. 
De omstandigheid dat Nederland actief wenste deel te nemen aan de libe
ralisatie was volgens Lieftinck (zie pag. 3~ wel~swaar een argument 
het Engelse percentage zonder meer over te nemen (vanwege de concur
rentiepositie van de Nederlandse export), maar men kan zich - in het 
licht ook van de ontwikkelingen nadien - afvragen of dit argument niet mank 
ging aan eenzijdigheid. 
Immers in september 1949- dus voor er een begin werd gemaakt met het af
bouwen van de contingenteringen - kon nauwelijks bekend zijn welke groot
te de Nederlandse import onder "normale" omstandigheden (dus na volledige 
liberalisatie) zou aannemen. Evenmin kon dus veel zinnigs worden gezegd 
over de grootte van de "normale import" (dat geldt ook voor de export), 
over de vraag inhoeverre deze boven de import tot dan toe zou liggen en over 
wat hieruit - ceter·is paribus - voor betalingsbalansverslechtering zou 
resulteren. 
Ook is nog relevant dat het gehele sterlinggebied het Engelse percentage 
overnam zodat de Engelse import - die voor een zeer groot gedeelte uit 
dit gebied kwam - niet noemenswaardig duurder werd, terwijl de Nederlandse 
import veelal kwam uit landen die een lager devaluatiepercentage kozen. 
Deze omstandigheden konden moeilijk als argumenten voor het overnemen 
van het Engelse percentage worden gezien. 
Tenslotte gaf het jaar 1951 te zien- ondanks de positieve invloeden die 
de devaluatie in 1949 en 1950 hierop had uitgeoefend- dat de dollar-
situatie problematisch blee~ (zie pag. 4), terwijl de situatie van de 
betalingsbalans- welke in 1950 dus o.a. vanwege de devaluatie was ver
slechterd - de regering nood~aakte tot het voeren van een politiek van 
bestedingsbeperking als gevolg waarvan (er waren meer factoren van belang) 
de betalingssituatie verbeterde, maar als gevolg waarvan ook de werkloos-
heid toenam. Het lijkt niet onverantwoord op grond van het bovenstaande te 
concluderen dat een lager devaluatiepercentage tot een iets minder strakke 
politiek van bestedingsbeperking zou hebben mogelijk gewaakt waarbij de reper
cussies voor de werkgelegenheid geringer zouden zijn geweest. 

Noten: 

I. Tegenwoordig geheten: de O.E.C.D.-landen. In 1949 bestond deze organi
satie uit 16 - dus praktisch alle - niet communistische Europese landen 
plus Turkije. 

2. Het grootste gedeelte hiervan betrof tekorten met gebieden in de "dol
lar-area", niet het gehele tekort ontstond dus uit dit verkeer. Zie: 
"Verslag van de Nederlandse Bank N.V." over het boekjaar 1949. 
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J. Zie o.a. het Financiële Dagblad van 7 juli 1949, pag. J: "Europese 
valuta's in het geding". 

4. I.M.F.-leden waaronder Nederland dienden bij voorgestane koerswij
zigingen eerst overleg met het fonds te plegen. Zie voor de verkla
ring: H.T.K. '49-'50, verslag p. Jen p. 4. 

5. H.T.K. '49-'50, verslag p. 418. 
6. H.T.K. '49-' 50, verslag p. 447. 
7. H.T.K. '49-'50, p. 404 I. 
8. H.T.K. '49-'50, p. 387/388. 
9. H.T.K. '49-' 50, p. 409/410. 
10. In een interview dat het C.P.G. in november 1977 met Lieftinck had, 

verklaarde deze dat de president van de Nederlandse Bank, Holtrop, 
afwezig was toen de regering moest beslissen over wat Nederland na 
de devaluatie van het pond moest doen. De directeuren van de Neder
landse Bank (samen met Holtrop en de Secretaris de directie van de 
bank vormend) adviseerden echter tot een lager devaluatiepercentage 
dan 30%. Ook Holtrop zelf was in de woorden van Lieftinck "niet hele
maal gelukkig" met h:!t gekozen percentage. 

11. Memorie vanAntwoord op het V.V. inzake H I Rijksbegroting, 1950, p. 29/30. 
12. Zie bijv. Smulders: "Inkomensverdeling en Werkgelegenheid", p. 118. 
12'.Zie "Verslag van de Nederlandse Bank N.V." nver het boekjaar 1949. 

" . 13. Zie: "De Nederlandse Werkgever van september 1949. 
13'.H.T.K. '49-'50, verslag, p. 443 II 
14, Zie bijv. jaarverslag Nederlandse Bank 1949, p. 30-31. 
15. H.T.K. '49-'50, verslag p. 2352 I. 
16. Of deze mogelijke prijsverlagingen inderdaad werden gerealiseerd is 

uit de statistieken moeilijk na te gaan omdat er vele factoren 
speelden. Het was in ieder geval een kwestie van het prijsbeleid van 
de exporteurs. Bij deze potentiële prijsverlagingen is geen rekening 
gehouden met kostprijsverhogingen als gevolg van duurdere importen. 

17. Zie H.T.K. 1950-1951, Bijlagen, deviezennota (no. 2178) 
P• 8. 

18. Zie voor cijfers: Verslag van de Nederlan:lse Bank N.V. over 1950. 
19. Nota inzake devi~zenpositie, H.T.K. 1949-1950, Bijlagen, 1643- 2, 

p. 11 : . 
20. Zie 20. 
2 1 

24. 

Verslag van de Nederlandse Bank N.V. over het boekjaar 1951, p. 39. 
Bovenstaande cijfers zijn ook aan dit verslag ontleend. 
idem p. 38/39. 
Zie voor de cijfers: "Verslag van de Nederlandse Bank N. V." over het 
boekjaar 1950, p. 31. 
Zie voor de cijfers: "Centraal·Economisch Plan 1951", een uitgave van 
het Centraal Planbureau. 




