
PARLEMENT EN GELEIDE LOONVORMING; HET DEBAT ROND DE JOEKES-GULDEN

'Recognition of the need for a ivage policy is one 
thing, discovery of the right policy is another.'

(Barbara Wooton, The social foundations 
of wage policy (London 1955) p. 168)

P.G.T.W. van Griensven

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.1
In het (extreme) model van volkomen vrije loonvorming ligt de bepaling 
van de arbeidsovereenkomsten volledig in handen van werknemers en 
werkgevers. De overheid heeft er geen bemoeienis mee. De inhoud van het 
arbeidscontract is derhalve sterk afhankelijk van de machtspositie van 
werknemers- en werkgeversorganisaties in de onderhandelingen, welke 
mede afhangt van de economische positie van de desbetreffende onderne
ming of bedrijfstak. Dit model werd het dichtst benaderd in de periode voor
afgaand aan de Tweede Wereldoorlog. De overheid bezat toen uitsluitend 
een indirecte invloed op de loonvorming en wel via de Wet op het alge
meen verbindend en onverbindend verklaren van CAO’s.2 Wel werd met 
die wet duidelijk dat de overheid een eigen verantwoordelijkheid claimde 
ten aanzien van de loonvorming.3
In de bezettingstijd werd het door Reijnaerts onderscheiden extreme model 
van de volkomen geleide loonvorming in de praktijk toegepast. De vaststel
ling van de lonen geschiedde centraal zonder rechtstreekse bemoeienis van 
werkgevers en werknemers. Tot 1 november 1942 was het loonbeleid in

1 W.H.J. Reijnaerts, Arbeidsverhoudingen, theorie en praktijk, deel 2 (Leiden en Antwerpen 
1983) p. 50-53.

2 W. van Drimmel en N. van Hulst, Loonvorming en loonpolitiek in Nederland (Groningen 
1981) p. 15.

3 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.
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handen van een College van Rijksbemiddelaars (CvR), daarna werd de 'Ge
machtigde van de Arbeid' met de loonvaststelling belast.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het systeem van geleide loonvorming 
gehanteerd. In deze variant oefent de overheid een preventief toezicht uit 
op de loonvorming en bepaalt zij de randvoorwaarden voor het overleg 
over de arbeidsvoorwaarden. De werkgevers en werknemers moesten bin
nen de door de overheid vastgestelde condities onderhandelen. Het systeem 
van de geleide loonvorming was gebaseerd op het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen van 1945. Als tijdelijke noodmaatregel bedoeld, bleef 
het besluit echter een lang leven beschoren. 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 loonvorming. 
'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.'4 
Een van de loonpolitieke maatregelen in de periode van geleide loonvor
ming was de zogenaamde 'Joekes-gulden'. Deze loonmaatregel was de eer
ste belangrijke loonpolitieke daad van de regering-Drees-Van Schaik (7 au
gustus 1948 - 24 januari 1951) en was gekoppeld aan een subsidieverminde- 
ring van 330 miljoen op levensmiddelen en brandstoffen. In dit opstel 
wordt nagegaan wat de houding was van de diverse politieke partijen ten 
aanzien van het systeem van geleide loonvorming. Tevens zal aan de hand 
van de begrotingsdebatten worden nagegaan, welke bemoeienis het par
lement had met het concrete beleid.

Loonbeleid kabinet-Schermerhorn-Drees

In de wetenschap dat na de bevrijding veel op losse schroeven zou komen te 
staan en voor alles voorkomen moest worden dat er een chaotische toestand 
ontstond, bereidde de regering in Londen verschillende noodbesluiten voor. 
Op het gebied van de arbeidsverhoudingen werden regels vastgelegd in een 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) dat terstond na de be
vrijding werd ingevoerd. Dit noodbesluit bleef tot 15 oktober 1945 van 
kracht. Op grond van het BBA-1944 was het niet geoorloofd in de bestaande 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden veranderingen aan te brengen, tenzij 
daarvoor toestemming was verleend door een Rijksbemiddelaar. Rekening 
houdend met de gestegen kosten van levensonderhoud werd in het bevrij
de gebied beneden de grote rivieren door de Rijksbemiddelaar voor het

4 Reijnaerts, Arbeidsverhoudingen deel 2, p. 56.
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Zuiden een loonsverhoging toegestaan met een maximum van 25% op basis 
van het loon van 10 mei 1940. Nadat ook Nederland boven de rivieren 
bevrijd was, werd deze 25% loonsverhoging ook daar van kracht. Kort daar
op 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 over
leg met de direct na de bevrijding opgerichte Stichting van de Arbeid werd 
door de regering besloten tot deze keuze- mogelijkheid omdat in de periode 
1940-1942 een verschuiving in de loonsverhoudingen was opgetreden.5 
Deze procentuele loonsverhoging wordt algemeen aangemerkt als de eerste 
loonronde. Al snel bleken deze maatregelen niet het gewenste effect te sor
teren. Een krachtige looncontrole op de door de regering uitgevaardigde 
loon- en prijsvoorschriften ontbrak en er werden dan ook 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 ar
beidsinspectie bleek dat op 1 juli 1945 de genoemde loongrenzen in bijna alle 
bedrijfstakken 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 het voeren van een verantwoorde loonpoli
tiek. Daarom werd gezocht naar een andere benadering. De Stichting van de 
Arbeid speelde een hoofdrol. Uiteindelijk resulteerden de besprekingen 
tussen regering, Stichting van de Arbeid en het College van Rijksbemidde
laars in de 'zogenaamde eerste richtlijn' voor de loonpolitiek van novem
ber 1945.6 Tijdens deze besprekingen werd een loonstelsel ontwikkeld met 
een sociaal minimumloon als 'loonvloer'. Onder het sociale minimumloon 
werd verstaan, dat loon dat voldoende was om het distributiepakket aan te 
schaffen en waarmee de vaste lasten van een gezin met twee kinderen kon
den worden betaald.7
De lonen konden op basis van twee criteria worden gedifferentieerd. Ten 
eerste werd onderscheid gemaakt tussen ongeschoolden, geoefende werkne
mers en geschoolden. Het weekloon van een geoefende werknemer lag 10% 
boven het door de ongeschoolde ontvangen minimumloon. Het loon van 
een geschoolde werknemer werd vastgesteld op 20% boven het minimum.8 
De tweede differentiatie was het gevolg van een gemeenteklassenindeling. 
Hierdoor werd rekening gehouden met bestaande verschillen tussen de kos
ten van levensonderhoud in steden en op het platteland.

5 Als voorbeeld kunnen de Iandarbeiderslonen worden genomen. In de periode mei 1940 - ok
tober 1942 waren deze lonen met ca. 22% verhoogd. De loonsverhoging van 25% t.o.v. mei 
1940 zou dus in feite slechts 3% bedragen. In andere gevallen kon deze situatie juist omge
keerd zijn, vandaar dat er een keuze mogelijkheid werd opengelaten.

6 P.S. Pels, De ontwikkeling van de loonvorming (2e druk; Alphen aan den Rijn 1952) p. 31.
7 Ibidem, p. 21.
8 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 nivel
lering.
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Uiteindelijk gaf de regering als richtlijn dat in grote steden een loonsverho
ging werd toegestaan van 35 k 42% boven het peil van 1940, na voorafgaan
de goedkeuring door het College van Rijksbemiddelaars.9

Herziening Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Met ingang van 15 oktober 1945 trad een nieuw Buitengewoon Besluit Ar
beidsverhoudingen in werking. De nieuwe regeling was aanzienlijk uitge- 
breider dan het Londense besluit uit 1944. De bevoegdheden van het College 
van Rijksbemiddelaars werden nauwkeuriger omschreven en aanmerkelijk 
uitgebreid. Met het BBA-1945 kreeg de overheid een ver gaande rechtstreek
se invloed op de loonvorming. In plaats van de vroegere, op regionale 
grondslag gebaseerde, Rijksbemiddelaars trad nu een landelijk College van 
Rijksbemiddelaars op met een taakverdeling naar de verschillende bedrijfs
takken. 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. In deze richtlijnen werd het 
loonbeleid van de regering neergelegd.
Het BBA-1945 verschafte het College een vijftal bevoegdheden waarmee het 
de gehele loonvorming onder controle kreeg. Allereerst kon het College lo
nen en andere arbeidsvoorwaarden bindend vaststellen. Vervolgens moes
ten de CAO's, door de werkgevers- en werknemersorganisaties afgesloten, 
ter goedkeuring aan het College worden voorgelegd. Bovendien had het 
College de bevoegdheid om deze CAO's verbindend of onverbindend te ver
klaren. Deze bevoegdheid was dus van de minister van Sociale Zaken over
gegaan op het College. Het College kon ook richtlijnen uitvaardigen inzake 
loon- en andere arbeidsvoorwaarden. Tenslotte kreeg het College van Rijks
bemiddelaars op grond van het BBA-1945 het recht om dispensatie te ver
lenen van de geldende loonvoorschriften.
Kortom, het College had met het BBA-1945 ver gaande bevoegdheden 
gekregen.10 Het was de werkgevers verboden, op straffe van een sanctie, om 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden overeen te komen die in strijd waren

9 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 ƒ42,— (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.

10 Het BBA-1945 was niet van toepassing op ambtenaren, onderwijspersoneel, huishoudelik 
personeel, bekleders van het geestelijk ambt en in de praktijk ook niet op leidinggevend 
personeel. Vgl. J.P. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, deel 2 (Utrecht en 
Antwerpen 1970) p. 124; N. van Hulst, De effectiviteit van de geleide loonpolitiek in the
orie en praktijk (Arnhem 1984) p. 198.
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met hetgeen door het College was bepaald. Dit alles binnen de door de rege
ring aangegeven kaders van het algemeen regeringsbeleid.
In het BBA-1945 werd tevens vastgelegd dat het College verplicht was bij 
beslissingen 'die van meer algemene betekenis waren’ het advies van de 
Stichting van de Arbeid in te winnen. In dit overlegorgaan waren alle er
kende werknemerscentrales en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd. 
De Stichting diende als spreekbuis van het bedrijfsleven voor de regering. 
De Stichting was met dit nieuwe BBA niet geheel tevreden. Volgens de 
Stichting was te weinig ruimte gelaten voor de zelfwerkzaamheid van de 
organisaties van werkgevers en werknemers en werd een te geringe rol toe
bedeeld aan de organisaties bij de uitvoering van het loonbeleid.11 Zoals bij 
noodwetgeving steeds geschiedde, werd een definitieve regeling van deze 
materie in het vooruitzicht gesteld. In de kwestie van de loonvorming zou, 
zodra een regeling van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie tot stand 
zou zijn gekomen, de in het BBA-1945 geregelde bevoegdheden van de cen
trale overheid overgaan op de bedrijfsorganen.12 Desalniettemin bleef het 
BBA-1945 van kracht tot de invoering van de Wet op de loonvorming in 
1970.13 'Ieder jaar dat voorbijging, werd de wettigheid van het systeem van 
beheersende maatregelen die in het BBA als tijdelijke noodzakelijke rege
ling waren opgenomen, hechter gevestigd.’14

Loonbeleid kabinet-Beel

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 in de loonhoogte. Het prestatie-element was, al
thans voorlopig, wat naar de achtergrond verdwenen. Een beheerste loonpo
litiek was alleen mogelijk als ook de prijzen werden beheerst. De regering- 
Schermerhorn-Drees probeerde de prijzen in de hand te houden door mid
del van subsidiëring van de eerste levensbehoeften, een huurstop en directe 
prijsbeheersing. Voor een open economie als de Nederlandse is prijsbeheer- 
sing 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 bij

11 Sociale Voorlichting. Maandblad uitgegeven door de Stichting van de Arbeid, 1 (1945- 
1946) nr. 5, p. 7.

12 F.J.F.M. Duynstee en }. Bosmans, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 
I, Het Kabinet-Schermerhorn-Drees (Assen en Amsterdam 1977) p. 414.

13 In 1963 onderging het BBA uit 1945 enkele wijzigingen.
14 Windmuller, Arbeidsverhoudingen, deel 2, p. 12.
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de prijsstijging was achtergebleven. De toenemende spanning tussen lonen 
en prijzen noodzaakte tot het nemen van maatregelen. Na rijp beraad in de 
Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) besloot het kabinet-Beel 
tot het instellen van een zogenaamde loon- en prijsstop.10 Deze werd bekend 
gemaakt in een radiorede van minister-president Beel op 4 oktober 1946.
Het kabinet besloot geen verdere verhoging van de loonnormen meer toe te 
staan. Werknemers van wie het loon nog niet was aangepast aan eerdere 
richtlijnen kregen alsnog een loonsverhoging. Bovendien werden ook loon
stijgingen gesanctioneerd die voortvloeiden uit de toepassing van verant
woorde prestatiebeloningssystemen. Op deze wijze werd het prestatie-ele- 
ment 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 
gestegen prijzen. Ook in het kader van de loonstop werd de kinderbijslag, 
nu door uitbreiding van de kinderbijslag tot het eerste en tweede kind, ge
bruikt om de druk op de lonen te verminderen.16
Naast de invoering van de loonstop en de uitbreiding van de kinderbijslag 
werden bepaalde subsidies verlaagd. Een verwachte daling van de wereld
marktprijzen, 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 vol
doende rigoreus. De spanning tussen de gefixeerde lonen en de langzaam 
maar zeker oplopende prijzen werd daardoor wederom vergroot. Een reactie 
van de regering kon niet uitblijven.
Vanaf juli 1947 werd jaarlijks een gratificatie-uitkering van 2% van het jaar
loon toegekend. Deze extra-uitkering mocht niet worden doorberekend in 
de prijzen en kwam dus ten laste van de winst.17 In november 1947 volgde 
de zogenaamde 'stille loonronde’. Hierin werd het beloningsstelsel herzien. 
Een noodzakelijk geworden loonsverhoging in de metaalsector vormde de 
aanleiding voor deze correctie. Uiteindelijk resulteerde de nieuwe richtlijn

15 Voor besprekingen in REA, zie M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland 
na 2945, deel II, De periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, Band B, ('s- 
Gravenhage 1989) p. 1452.

16 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.

17 In 1953 werd bepaald dat de gratificatie, behoudens wijziging of intrekking, ook voor vol
gende jaren zou gelden en kwam de voorwaarde van niet doorberekenen in de prijzen te 
vervallen.
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in een gemiddelde loonstijging van 6% van het gemiddelde uurloon.18 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.

Loonpolitiek kabinet-Drees-Van Schaik

Politieke partijen en hun opvattingen over 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.'19
Hieruit blijkt dat de KVP aan de overheid vooral een actieve rol toebedeelde 
ten aanzien van zowel de prijs- als de loonpolitiek. Wanneer de omstandig
heden dit toelieten, zou de overheidsbemoeienis aan het publiekrechtelijk 
georganiseerd bedrijfsleven gedelegeerd moeten worden. Hiermee werd der
halve gepleit voor een geleidelijke overgang van een geleide loonpolitiek 
naar een stelsel van loonvorming waarin de publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie een belangrijke rol moest vervullen.20
De KVP hamerde krachtig op het thema van de gezinspolitiek, In haar op
vatting diende hiermee ook in het loonbeleid rekening te worden ge
houden. Naast de waarborg van een redelijk bestaan voor alle arbeiders en 
hun gezinnen dienden met name loonminima te worden vastgesteld, die 
aangepast moesten worden aan de behoefte van grote gezinnen met niet 
verdienende kinderen. Wel werd opgemerkt dat het prestatiebeginsel in het 
loon tot uitdrukking moest komen. In het verkiezingsmanifest van 1948 
werd de gedachtengang van de KVP inzake de loonpolitiek in een zin ver
woord. Door aan te dringen op een evenwicht in het loon- en prijspeil werd

18 Vgl. Th.B.C. Mulder, Loonvorming in overleg: gedragingen van het georganiseerde be
drijfsleven in Nederland na de Tweede Oorlog (Assen 1956) p. 35.

19 Parlement en Kiezer, 33(1949-1950) p. 114-115.
20 De Wet PBO zal 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, Arbeidsverhou
dingen, deel 2, p. 26)
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de tot dan toe gehanteerde beleidslijn, namelijk koppeling van de lonen aan 
de kosten van levensonderhoud, onderschreven.
De Partij van de Arbeid kwam in grootte als tweede partij uit de verkiezin
gen met 27 zetels. Een van de kernpunten uit het verkiezingsprogramma 
1948 was een krachtige en planmatige welvaartspolitiek. Kernwoorden uit 
het economisch program van deze partij waren een planmatige industriali
satie, socialisatie en toezicht van overheidswege op de investeringen. De 
PvdA koos met andere woorden voor een actieve planeconomie en boven
dien voor het voeren van een conjunctuurpolitiek die de werkloosheid be
streed en de koopkracht op peil hield. Ook op loonpolitiek gebied moest de 
overheid een actieve rol vervullen waarbij wel werd aangetekend dat werk
nemersorganisaties bij de looncontrole moesten worden ingeschakeld. Te
vergeefs 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 econo
mische omstandigheden waarin het land enkele jaren na de oorlog nog ver
keerde. 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 verkiezingsprogramma van 1948 derhalve gezien wor
den als een warm voorstander van een geleide loonpolitiek, geflankeerd 
door een controle op de prijzen en een (tijdelijk) subsidiestelsel.
De Anti-Revolutionaire Partij had na de verkiezingen dertien plaatsen in de 
Tweede Kamer en was daarmee de grootste 'oppositiepartij'.21 In haar ver- 
kiezingsprogram repte de ARP niet over de grondslag van de te voeren 
loonpolitiek. Wel werd gepleit voor een gelijkstelling van de landbouwlo- 
nen aan het loonpeil voor gelijkwaardige industrie-arbeid. Uit de beschou
wing van deze partij inzake de verhouding staat en maatschappij viel echter 
wel de conclusie te trekken dat de ARP in staatsalmacht en staatssocialisme 
de gevaarlijkste bedreigingen van die tijd zag. De overheid had als taak alge
mene voorwaarden te scheppen voor de maatschappelijke ontwikkeling en 
welvaart, waaruit volgde dat zij slechts een geringe 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 voorzie
ningen tot stand te brengen, opdat zo rechtvaardig mogelijke distributie van 
de beschikbare goederen verzekerd zij (...).'22

21 In de kabinetsperiode Drees-Van Schaik kan formeel niet worden gesproken van opposi
tiepartijen c.q. regeringspartijen aangezien het kabinet zichzelf betitelde als een extra 
parlementair of programkabinet.

22 Parlement en Kiezer, 33 (1949-1950) p. 79.
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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 derhalve de 
plicht zo nodig op lonen en prijzen invloed uit te oefenen. In tijden van 
bijzondere schaarste kunnen aan haar verdergaande rechtstreekse bevoegd
heden worden toegekend. Voor zover de Overheid zich bezig houdt met de 
vaststelling van het loon- en prijspeil, bediene zij zich van de uit het be
drijfsleven opgekomen organisaties en houde zij rekening met de belangen 
van consumenten, producenten en distribuerenden.'23 Ook bij de CHU leef
de de wens de lonen in land- en tuinbouwbedrijf gelijk te stellen aan de lo
nen in de industrie. Op grond van dit program mag dus geconcludeerd wor
den 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 alge
meen belang en tijden van 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
c) de verzekering van arbeidsaangelegenheden
d) de voorkoming van werkloosheid.'24
Acht zetels in de Tweede Kamer werden bezet door leden van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. Zij was hiermee de kleinste 'regeringspartij'. 
De opvatting van de VVD ten aanzien van de loonpolitiek moge na het 
volgende citaat uit haar werkprogram, dat was gebaseerd op het beginselpro
gramma, duidelijk zijn. 'Erkennende dat in de na-oorlogse periode beper
kende bepalingen op het gebied van de loonvorming onvermijdelijk waren, 
dient naar opheffing daarvan te worden gestreefd. In een vrije loonvorming 
wordt de natuurlijke weg gezien tot ontplooiing en vernieuwing van het be
drijfsleven, ten bate van de daarin werkenden en ter verhoging van de 
volkswelvaart.'25
Evenals de VVD kon de Communistische Partij van Nederland aanspraak 
maken op 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 wor
den gegoten. Uit haar maatschappijopvatting en uit haar denkbeelden om
trent de gewenste economische orde was echter een voorkeur voor een 
geleide loonpolitiek af te leiden. De CPN wilde volgens haar beginselverkla
ring 'dat de welvaart planmatig wordt georganiseerd, dat de planmatig

23 Parlement en Kiezer, 34 (1950-1951) p. 92.
24 Ibidem, p. 91.
25 Parlement en Kiezer, 35 (1951-1952) p. 177.
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geleide productie is gericht op de bevrediging van de behoeften der Neder
landers en op de voortdurende verhoging van hun levenspeil.’26 In deze 
zienswijze past geen systeem 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.' 
Voor wat betreft de twee kleinste partijen, de Staatkundig Gereformeerde 
Partij (twee zetels) en Katholieke Nationale Partij (een zetel) kan worden 
opgemerkt dat in hun programma's slechts vermeld werd dat zij de belan
gen van de burgers het best gediend zagen door een stelsel van een zo groot 
mogelijke vrijheid van het particulier initiatief. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat beide partijen ten principale het systeem van vrije loonvorming 
voorstonden.

Regeringsverklaring en troonrede

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.27 Zo meldde de regeringsverklaring dat de totale (bruto) 
produktie in 1948 voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoor
log gestegen was tot boven de omvang van voor de oorlog, dat de goederen- 
voorziening sinds de oorlog voortdurend was verruimd en dat aan de inte- 
ring op het nationaal vermogen een einde was gekomen.28 
Toch was de economische toestand nog zorgelijk. Het bestaande welvaarts
peil werd voor een belangrijk gedeelte gedragen door de Marshall-hulp. 
Bovendien was er sprake van een nijpend tekort op de betalingsbalans. Een 
krachtige industrialisatie werd dringend noodzakelijk geacht zowel uit een 
oogpunt van exportbevordering als ter creatie van voldoende werkgelegen
heid voor de snel groeiende bevolking. In het besef dat nog een lange weg 
begaan moest worden, stond de regering uiteindelijk een terugkeer 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 mo
gelijke worden gedaan om meer normale verhoudingen te herstellen, een 
en ander naarmate de deviezenpositie zulks toelaat. Afneming van de 
schaarste zal het mogelijk maken de overheidsbemoeiing met het bedrijfs
leven te verminderen.'29 Deze terugkeer naar normale verhoudingen zou 
moeten leiden tot de liquidatie van het distributiestelsel (voor zover de

25 Ibidem, p. 103.
27 Vgl. J.T.J.M. Van der Linden, Economische ontwikkeling en de rol van de overheid. Neder

land 1945-1955 (Amsterdam 1985) p. 66-67; Mulder, Loonvorming in overleg, p. 35.
28 H TK  1948, p. 24.
29 E. van Raalte, Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes, 1814-1963  ('s-Gravenhage 

1964) p. 285.
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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 2,5 miljard aan 
subsidies uit de schatkist gefinancierd. Voor 1948 was het bedrag geraamd op 
650 miljoen. De subsidies konden niet alleen uit belastingopbrengsten wor
den gefinancieerd. Er moest voor worden geleend. De regering vond dat zij 
hiermee niet kon doorgaan. Ook in belastingverhoging zag zij geen bruik
baar alternatief. Op grond van het streven naar een economische unie met 
België en Luxemburg, was het tevens noodzakelijk dat de kunstmatige ele
menten uit het Nederlandse prijspeil werden verwijderd. Bovendien kon 
men pas tot vrijlating van sommige gerantsoeneerde artikelen overgaan als 
de subsidies op deze goederen waren af geschaft.
Een belangrijke consequentie van de vermindering of beëindiging van de 
subsidies op de eerste levensbehoefte was dat hierdoor de kosten van le
vensonderhoud zouden gaan stijgen. De voorgenomen verlaging van de 
subsidies had dus directe gevolgen voor de koopkracht van de bevolking, 
die enkel op peil gehouden kon worden door loonpolitieke maatregelen. In 
de troonrede werden deze toegezegd. Bij de te volgen loon- en prijspolitiek 
zou de instandhouding van sociaal rechtvaardige en economisch verant
woorde loon- en prijsnormen blijvend worden bevorderd.30 
Behalve de geleidelijke afschaffing van rantsoenering en distributie en de 
verlaging van de subsidieuitgaven lagen nog heel wat veranderingen in het 
verschiet. Een spoedige oplossing van het probleem van de gefixeerde huren 
was toegezegd. Het lag in de bedoeling van de regering 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 voor
zieningen op voedselgebied te verruimen. Bovendien had zij in de miljoe
nennota nadrukkelijk gesteld dat het kostenpeil aan het internationale prijs
peil moest worden aangepast. Dit zou een aanzienlijke aanpassing vergen, 
aangezien bijvoorbeeld in België het loon- en prijspeil twintig procent hoger 
lag dan in Nederland.
Bij de algemene beraadslagingen in de Tweede Kamer constateerde J. An- 
driessen (KVP) dat de regering, voor zover het de economische politiek be
trof, een andere koers wilde gaan varen. Andriessen sprak van een koers
wijziging op drie punten. Ten eerste signaleerde hij een beperking van de 
overheidsbemoeiingen op economisch gebied. Verder werd de rantsoene
ring en de distributie in versneld tempo afgebouwd. Ten derde stelde An
driessen vast dat de regering de prijsregelingen meer en meer los wenste te 
laten. Deze koerswijziging werd door Andriessen als principieel juist aange
merkt. Het streven naar een sluitende begroting dwong de regering deze 
koers te gaan varen. Ook de Benelux-overeenkomst maakte de koerswijzi-

30 Ibidem.
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ging 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 gecontroleerde (...) economie.'31 Toch was Andriessen nog niet 
geheel tevreden. Hij was er van overtuigd dat de regeringspolitiek door 
velen als 'half werk' zou worden aangevoeld.'32 Of de in het vooruitzicht 
gestelde loon- en prijspolitiek nog wel te combineren viel met de door hem 
gesignaleerde koerswijziging waagde Andriessen te betwijfelen. De partij
voorzitter 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 op trekken en daardoor een helderder kijk op ver
schillende zaken (...) kunnen krijgen.'33
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 gelegenheid zich 
voordeed en dat op zich zelf de fixatie van rijkswege op alle mogelijke 
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 kunnen 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 bedoe
ling was om deze onbeheerst te laten. 'In deze politiek ligt niet de gedachte 
opgesloten, dat wij onder de gegeven omstandigheden, waarin Nederland 
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.'34
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 prijspo
litiek, waarvan de subsidies op eerste levensbehoefte een integrerend be
standdeel vormen, dat het economisch leven in Nederland zich zo verras
send snel heeft hersteld, dat onze nationale industrieën kunnen concurre
ren 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 verheu
gend verschijnsel is op zich zelf, doch die haar innerlijke waarde ontleent

31 H TK  1948-1949, p. 239.
32 Ibidem .
33 Ibidem .
34 Ibidem, p. 249.
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aan het feit, dat zij berust op het ernstige streven van dit en van de beide 
vorige kabinetten naar een zo groot mogelijke sociale rechtvaardigheid en 
naar, wat met een bekend geworden woord is genoemd, een "eerlijke verde
ling van de armoede.'"35 De gevolgde loon- en prijspolitiek berustte aldus 
Hofstra in de eerste plaats op sociale overwegingen en deze sociale overwe
gingen 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 beteken
de 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 stand
punt ten aanzien van lonen en prijzen zoals dit ook in het verkiezingspro
gramma van de VVD was verwoord. 'Zowel de politiek van subsidiëring op 
de levensmiddelen als die van het bepalen van de lonen en prijzen bij 
Overheidsbesluit, is in haar wezen ongezond,' aldus Oud.36 Dit verleidde 
Drees tot de opmerking dat er geen twijfel mogelijk was dat ook de geest
verwanten van Oud accepteerden, dat bij een dreiging van sterk dalende 
landbouwprijzen, het prijsmechanisme niet alleen als regulator gold, maar 
dat ook de overheid moest ingrijpen.37 Drees zinspeelde hiermee op de rol 
van Oud in het de kabinet-Colijn, dat de crisis van de dertig jaren had be
streden door onder andere in te grijpen in de prijsvorming van landbouw- 
produkten. De om vang en de doelstelling van de huidige overheidsbemoei
ing met lonen en prijzen had volgens Drees uiteraard een tijdelijk karakter. 
Het was de kunst om een juist evenwicht te vinden tussen een te grote ver
starring enerzijds en een te grote vrijheid anderzijds.

Het loonbeleid in de Eerste Kamer

Ook gedurende de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer werd uitge
breid stilgestaan bij de kwestie van de lonen en de prijzen. A. C. de Bruyn, 
KVP-senator en tevens voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging, 
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 Bruyn 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

35 Ibidem, p. 187.
36 Ibidem, p. 176.
37 Ibidem, p. 210.
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een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan verenigd waren. Evenals De Bruyn 
pleitten J. Schipper (ARP), G. Vixseboxse (CHU) en N. Molenaar (VVD) er 
voor om de beslissingen op het gebied van de lonen zo spoedig mogelijk 
over te dragen aan organen uit het bedrijfsleven. Dacht De Bruyn hierbij 
voornamelijk aan het instituut PBO, Schipper en Molenaar zagen een grote
re rol weggelegd voor de Stichting van de Arbeid dan zij tot dan toe vervuld 
had. Zo stelde Molenaar dat in de definitieve versie van het wetsontwerp 
inzake de PBO aan de Stichting van de Arbeid een positieve taak kon en 
moest worden toegekend. Hij meende dat de Stichting van de Arbeid in de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie erkend kon worden als zijnde het 
richtinggevend orgaan voor de loonvaststelling. Dit behoefde niet uit te 
sluiten dat de supervisie over het geheel berustte bij de overheid, aldus 
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 
voordelen verbonden aan het belasten van de Stichting met de regeling van 
de lonen. De beslissingen zouden sneller tot stand komen zodat de arbeid 
van het CvR kon worden beperkt en het zelfs mogelijk werd het binnen de 
vakbeweging bepaald niet geliefde CvR op te heffen. Tot slot zou de verant
woordelijkheid van het bedrijfsleven versterkt worden, wat zowel in het be
lang van het bedrijfsleven 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 loonvaststelling 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. Dit zou ook het geval zijn 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. Oos
terhuis, 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 werkne
mers als werkgevers verstaan, bij de bepaling van de arbeidsvoorwaarden 
een belangrijke vinger in de pap te hebben.'38
Minister van Sociale Zaken Joekes was het er mee eens dat regelend optre
den door de overheid niet kon worden gemist. Onder de gegeven omstan
digheden was een beheerste loonpolitiek voor Nederland het meest ge
wenst. Een sociaal gerechtvaardigd, maar toch betrekkelijk laag loonpeil was 
onder meer met het oog op de exportpositie van grote betekenis. Dit was het

38 HEK  1948-1949, p. 360.
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standpunt van vorige kabinetten en werd ook door het nieuwe kabinet 
gedeeld. 'Persoonlijk/ zo zei de minister, 'ben ook ik er voorstander van, 
dat de organen van het bedrijfsleven worden betrokken in de verantwoor
delijkheid voor de loonpolitiek.'39 Van een daadwerkelijke 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 loonvorming op dit moment bestaan 
bij de ondergetekende onoverkomelijke bedenkingen. Er bestaat nog geen 
orgaan, hetwelk als centrale instantie onder verantwoordelijkheid der Rege
ring met het bepalen van het loonniveau kan worden belast.'40 De PBO 
moest nog worden opgebouwd. Bovendien zou de PBO slechts betrekking 
hebben op het bedrijfsleven. De regering droeg echter ook de verantwoor
ding over 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 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 Rijks
bemiddelaars over te dragen aan de Stichting.'41
De Bruyn 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 consequentie was dat 
de loonpolitiek nivellerend en verstarrend uitwerkte omdat het College 
teveel met sjablonen moest werken. Er werd, aldus De Bruyn, vrijwel naar 
één model gewerkt. Het schema voor de metaalindustrie werd namelijk ge
hanteerd 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 als 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, maar werd door de 
PvdA-er Oosterhuis juist als een van de redenen genoemd ter verdediging 
van de politiek van loonbeheersing. Alleen door de loonbeheersing was het 
mogelijk geweest om een rechtvaardige verdeling tussen de arbeidersgroe
pen onderling te handhaven. Het zou immers bezwaarlijk zijn om bijvoor-

39 Ibidem, p. 378.
40 HEK  1948-1949, Bijl. A, 1000-XII, Rijksbegroting voor het departement van Sociale Zaken 

voor het dienstjaar 1949, MvA, p. 9.
41 H EK  1948-1949, p. 378.
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beeld de bakkersknechten een loonsverhoging te weigeren, aangezien zij 
een artikel produceerden dat voor de kosten van levensonderhoud van 
wezenlijk belang was, terwijl eenzelfde loonsverhoging wel werd toegestaan 
aan arbeiders 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 alge
meenheid, dan ontkomt men niet aan deze consequentie,' aldus Ooster- 
huis.42

De Joekes-gulden

De regering behandelde de voorgenomen subsidievermindering als een 
spoedeisende zaak, zo zelfs dat de Stichting van de Arbeid pas op het aller
laatste moment betrokken werd in het overleg omtrent de noodzakelijke 
compenserende maatregelen. De subsidieverlaging was in de begroting ver
werkt die op 21 september aan het parlement werd aangeboden, terwijl het 
overleg met de Stichting van de Arbeid eerst op 17 september plaats vond.43 
De Stichting van de Arbeid kon dit in het geheel niet appreciëren. Zo schreef 
de Stichting in haar maandblad: 'Het heeft ons bevreemd, dat over de hui
dige plannen eerst op het laatste moment voeling met de Stichting is ge
zocht. Tegelijkertijd zijn de plannen openbaar gemaakt. Een gemakkelijk 
verlopend intern overleg wordt hierdoor niet bevorderd. Ons is niet duide
lijk geworden, waarom van Overheidswege deze weg werd ingeslagen, daar 
de ervaringen met een door de sociale organisaties gedragen loon- en prijs
politiek alleszins gunstig waren.'44
Ook in het parlement was er kritiek op de door de regering gevolgde proce
dure. Tweede Kamerlid en oud-voorzitter van het CNV, A. Stapelkamp 
(ARP), verwoordde zijn 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 over
leg betrokken.'45 Uiteindelijk resulteerde het overleg tussen regering en 
Stichting in een (eerste) communiqué waarin bekend werd gemaakt dat de 
prijsstijging, als gevolg van de subsidievermindering, werd gecompenseerd

42 Ibidem, p. 360.
43 Ibidem, p. 209.
44 Sociale Voorlichting, 4 (1948-1949) nr. 4, p. 65.
45 H TK  1948-1949, p. 730.
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met een tijdelijke loonbijslag van ƒ1,-- per week met ingang van 1 novem
ber 1948.46 Blijkens het communiqué bedroeg de totale subsidieverlaging 330 
miljoen gulden, waarvan 240 miljoen subsidies op levensmiddelen en 90 
miljoen op brandstoffen.
Bij de bepaling van de artikelen waarvan de subsidie werd verlaagd en die 
dus in prijs zouden stijgen was er zoveel mogelijk rekening mee gehouden 
dat de consument desnoods kon uitwijken naar produkten die niet in prijs 
werden verhoogd. Bij een verlaging van de subsidie op boter zou een gezin 
bijvoorbeeld kunnen overstappen op gebruik van margarine. Werd geen 
gebruik gemaakt van deze uitwijkmogelijkheden, dan was op grond van 
berekeningen van het CBS een prijsverhoging voor een standaardgezin 
(man, vrouw, twee kinderen) van ƒ1,— per week als gevolg van de subsidie
verlaging onvermijdelijk.47 Maakte het gezin wel gebruik van de uitwijk
mogelijkheden dan zou er nog slechts een stijging van de kosten voor le
vensonderhoud van ƒ0,69 per week resulteren.48 De bijslag zou worden 
verleend aan werknemers van 23 jaar en ouder waarbij een loongrens werd 
gehanteerd van ƒ3700,-- per jaar (ƒ308,— per maand of ƒ71,— per week).
De kritiek op de hoogte van de loonbijslag kwam met name van de commu
nistische fractie. Volgens de CPN had de subsidieverlaging en de daaruit 
voortvloeiende prijsverhogingen tot effect dat de armoede waarin de wer
kende bevolking zich bevond 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 subsi
dievermindering te compenseren, ook de prijsstijgingen die daarvóór had
den plaatsgehad dienden te worden gecompenseerd. Bij een dreigende span
ning 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 over
bruggen stelde de CPN in een motie voor om de loonbijslag te verhogen tot 
ƒ2,50 per week. Op grond van eigen berekeningen was zij tot dit bedrag 
gekomen. In een poging steun te verkrijgen voor deze verhoging beriep de

46 Aan deze loonbijslag werd de naam van de toenmalige minister van Sociale Zaken gekop
peld en zij werd in het spraakgebruik de 'Joekes-gulden' genoemd.

47 Ook de Stichting van de Arbeid kwam na eigen berekeningen tot de conclusie dat met een 
tegemoetkoming van ƒ1,— per week in het loon de prijsstijgingen werden gecompenseerd.

48 De Stichting van de Arbeid over deze uitwijkmogelijkheden. ’De grondgedachte van de 
uitwijkmogelijkheden is natuurlijk niet vreemd. De minder bemiddelden zijn er uiteraard 
steeds op uit geweest de goedkopere artikelen te kopen. De sociale rechtvaardigheid eist 
niet een volledige gelijkmakerij. Zij eist wel behoorlijke kleding voor ieder, maar laat 
ruimte voor maatkleding of confectie. Ieder moet in een goede woning kunnen wonen, maar 
niet alle woningen behoeven in de deftige wijken te liggen. Als ieder zich goed kan voe
den, wordt het minder belangrijk, dat de een kaviaar, de ander haring eet, (Sociale Voor
lichting, 4 (1948-1949) nr. 4, p. 66)
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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 nie
mand hem ervan kon weerhouden een derde loonronde te eisen. Ook al 
meende de CPN dat zij voor haar eis voor een hogere bijslag kon rekenen 
op een breed maatschappelijk draagvlak, in het parlement stond zij alleen. 
Typerend voor de houding van de overige partijen ten aanzien van de 
motie 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 zeker van dat indien de regering na zorgvuldige en zakelijke 
overwegingen was gekomen met een bijslag van ƒ2,50, de geachte afgevaar
digde een motie zou hebben voorgesteld tot verhoging van die bijslag tot 
ƒ5,— of ƒ10,— per week.'49
Ook de PvdA wilde de hoogte van de loonbijslag niet bekritiseren. Dit 
bedrag was toch het reslutaat van overleg met de Stichting van de Arbeid 
waar ook de werknemersorganisaties zitting in hadden? De motie van de 
CPN, ingediend 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 vond eveneens geen enkele bijval van de andere fracties. 
De regering ondervond meer tegenstand in de Kamer bij de beantwoording 
van de vraag wie wel en wie niet onder de compenserende maatregelen 
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 inko
mensgrens stuitten op kritiek. KVP, PvdA, ARP en CPN oordeelden de 
inkomensgrens te laag. Ook de Stichting van de Arbeid had bij de minister 
van Sociale Zaken aangedrongen op verhoging naar ƒ50 00,— 50 Het stand
punt van de regering was dat eerst de minst draagkrachtigen geholpen 
moesten worden. De economische toestand van Nederland was nog niet zo
danig dat ook voor hogere inkomensgroepen compensatie kon worden ver
leend, aldus Drees.51 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 begrotings
behandeling van het departement van Sociale zaken een maand later nog 
geen toezeggingen waren gedaan, diende de PvdA alsnog een motie in om

49 H TK  1948-1949, p. 233.
50 Sociale Voorlichting, 4 (1948-1949) nr. 7, p. 135.
51 H TK  1948-1949, p. 208.
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de grens op te trekken naar ƒ5000,—. De argumenten die H.J. van den Born 
(PvdA) aandroeg ter ondersteuning van zijn mode konden de minister van 
Sociale Zaken echter niet overtuigen. Volgens Joekes was de gestelde grens 
een essentieel onderdeel van het door de regering gevolgde loonbeleid. Hij 
besloot zijn betoog met de nogal krasse uitspraak dat 'ik de Kamer niet de il
lusie kan geven, dat de Regering naar aanleiding van een eventueel aan
nemen van deze motie daarvan (van het gevolgde loonbeleid, PvG) zal 
kunnen afwijken.’52 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 volgende jaar hoogstwaarschijnlijk 
een nieuwe loonronde zou worden ingezet, wanneer kwesties als huurver
hoging en verdere afschaffing van subsidies op het programma stonden. 
Volgens de minister was het niet waarschijnlijk dat dan aan een grens van 
ƒ3700,- kon worden vast gehouden .53
De beperking van de loonbijslag tot werknemers van 23 jaar en ouder stond 
eveneens bij de begrotingsbehandeling ter 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 ook hier de minister van Sociale Zaken kenbaar gemaakt 
de bijslag toe te willen kennen aan gehuwden jonger dan 23 jaar. Het argu
ment van de regering om gehuwden jonger dan 23 niet op te nemen in de 
regeling was dat het haar bezwaarlijk leek 'om een verschil te maken tussen 
degenen, die reeds zeer jong gehuwd zijn en anderen, die bijvoorbeeld om
dat zij vóóraf wat willen sparen, omdat zij van nature wat voorzichtiger 
zijn, zich beter willen installeren en daartoe wat willen overleggen, aan het 
huwelijk nog niet zijn toegekomen.'54 Deze argumenten van Drees ontlok
ten aan de KVP-er W. de Kort de opmerking dat de regering zich buiten de 
huwelijksmotivering diende te houden, aangezien dit niet tot haar taak be
hoorde.55 Hoewel de regering bezwaren bleef houden was zij alsnog bereid 
de toeslag ook aan jonge gehuwden toe te kennen omdat de financiële 
gevolgen beperkt waren. Resteerde nog de kwestie van de kostwinners. Een 
duidelijke afbakening van deze groep was volgens minister Joekes moeilijk 
te bepalen. Op aandringen van de Kamer zegde hij toe alsnog de mogelijk
heid van de loonsubsidies voor deze groep te onderzoeken. Uiteindelijk re
sulteerde dit in een wijziging van de Beschikking tijdelijke bijslag op lonen 
en salarissen. Hierin werd bepaald dat de bijslag ook moest worden toege-

52 Ibidem, p. 825.
53 Ibidem, p. 824.
54 Ibidem, p. 209.
55 Ibidem, p. 736.
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kend aan kostwinners.56
Uit het regeringscommuniqué bleek dat de loonbijslagen in het algemeen 
niet tot prijsverhogingen mochten leiden. De ondernemers mochten dit 
extra loon niet doorberekenen in de kostprijs, hetgeen een lastenverzwa
ring 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'.57 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 regering 
op grond van groeiende spanningen tussen lonen en prijzen al eerder van 
het juiste pad was afgeweken. Bij de laatste verhoging van de kinderbijslag 
bijvoorbeeld was ook al de voorwaarde van niet doorberekening gesteld. 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 voort
gaan?'58
De regering erkende de bezwaren wel, maar zij worstelde met het probleem 
dat iemand de lasten moest dragen. Aangezien er in het bedrijfsleven ruime 
winsten werden behaald kon de financiële last beter door de ondernemers 
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 bedrijfsleven 
moest en kon komen. Wel werd toegezegd te onderzoeken of in bedrijfstak
ken met kleine winstmarges, niet alsnog de mogelijkheid van doorbreking 
kon worden toegestaan. Aan het College van Rijksbemiddelaars werd over
gelaten 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 
gestegen 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 24 cent 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 kwamen, waar
door het effect van de loonbijslag werd afgezwakt. De regering maakte daar-

56 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 behoor
de.' Sociale Voorlichting, 4 (1948-1949) nr. 7, p. 135.

57 H TK  1948-1949, p. 168.
58 Ibidem, p. 239.
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op in een tweede communiqué op 8 november bekend dat de verhoging 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 ingevoerd.

Slot

Na de Tweede Wereldoorlog kende Nederland tot 1970 een geleide loonpo
litiek. Tot 1948 was een zekere differentiatie tussen de bedrijfstakken moge
lijk bij de loonvorming. Het College van Rijksbemiddelaars toetste de voor
stellen van het bedrijfsleven aan de vastgestelde loonnormen, waarbij een 
bescheiden differentiatie mogelijk was omdat het College enige soepelheid 
betrachtte.
Vanaf 1948 nam de regering het heft nog steviger in eigen handen. Op cen
traal niveau werd vooraf een uniforme loonsverhoging vastgesteld, die 
bindend was voor het gehele bedrijfsleven. In tegenstelling tot het algemene 
streven van het kabinet-Drees-Van Schaik naar minder overheidsbemoeie
nis met het bedrijfsleven, werd het centrale loonbeleid juist aangescherpt. 
De Joekes-gulden van november 1948 was de eerste van overheidswege 
opgelegde loonsverhoging en kan gezien worden als een breuk met het tot 
dan toe gevoerde loonbeleid.
In het parlement was de geleide loonpolitiek als gevolg van de naoorlogse 
omstandigheden onomstreden, zelfs voor de VVD, de erkende voorvecht
ster van een vrije markt. Door de overgang van herstel naar groei in de eco
nomie, ontstond tijdens het kabinet-Drees-Van Schaik verschil van mening 
over het in de toekomst te voeren loonbeleid. KVP, VVD en de protestants- 
christelijke partijen wilden het loonbeleid zo snel mogelijk decentraliseren 
naar de bedrijfsgenoten in de Stichting van de Arbeid of toewijzen aan de 
PBO, terwijl de PvdA de loon- en prijsbeheersing wenste te handhaven als 
onderdeel van de geleide economie.
Drees schipperde tussen de opvattingen van de coalitiegenoten door. Aan de 
ene kant stelde hij vast dat het loslaten van de loon- en prijsbeheersing on
der de bestaande omstandigheden niet mogelijk was. Die loon- en prijsbe
heersing vormde immers een essentieel onderdeel van het exportbeleid dat 
voor een evenwichtige betalingsbalans moest zorgen. Bovendien was be
heersing nodig voor een snelle industralisatie. Aan de andere kant zou de 
bestaande overheidsbemoeienis slechts een tijdelijk karakter bezitten voor 
zover zij een nawee was van de oorlogsomstandigheden.
Het parlement had weinig invloed op het beleid rond de Joekes-gulden. De 
stijging van de kosten van levensonderhoud voor de verschillende maat-
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schappelijke groepen als gevolg van deze subsidieverlaging, werd slechts 
broksgewijze gecompenseerd. Dit fragmentarische beleid werd door J. Haken 
(CPN) in de Tweede Kamer op de korrel genomen door het te vergelijken 
met de wijze waarop 'vroeger de bakker op het dorp, wanneer hij krenten
brood bakte en zag, dat er te weinig krenten in zaten, er met een pistooltje 
krenten in schoot.'59 Wel had het parlement de toekenning van de Joekes- 
gulden verruimd tot gehuwden en kostwinners, die jonger waren dan 23 
jaar, geheel conform de adviezen van de Stichting van de Arbeid. Het kabi
net aanvaardde deze verruiming onder meer omdat de financiële gevolgen 
zeer beperkt waren.

99 Ibidem, p. 747. 
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