
RESTAURATIE EN VERNIEUWING IN DE LAGE LANDEN NA DE 
DUITSE BEZETTING. DE ONTWIKKELING VAN DE PARTIJPOLITIEKE 
VERHOUDINGEN EN VAN DE ARBEIDSVERHOUDINGEN IN 
NEDERLAND EN BELGIË.

'Het historisch moment is aangebroken voor een radi

cale vernieuwing van ons volksleven in staat-kundigen, 
socialen, economischen en cultureelen zin.'1

P.G.T.W. van Griensven

Inleiding

Nederland en België bevonden zich direct na de Tweede Wereldoorlog op 
een T-splitsing. Links wees de weg naar vernieuwing, rechts leidde het pad 
naar restauratie. De wegwijzers waren tijdens de bezetting, zowel in bezet 
gebied als in Engeland, waar de Nederlandse en Belgische regeringen in bal
lingschap zetelden, druk besproken. Nu moest blijken op welke gebieden op 
de vooroorlogse situatie werd teruggegrepen en waar de geesten tijdens de 
bezetting zodanig gerijpt waren dat tot een nieuwe aam>ak zou worden be
sloten.

Waarom in het ene geval de lokroep van het nieuwe en in het andere 
geval de stem van het verleden de voorkeur geniet is een complexe vraag. 
De keuze tussen restauratie of vernieuwing is immers niet alleen het resul
taat van een rationeel afwegingsproces van voordelen en nadelen. Ook ge
vestigde belangen, veranderde machtsverhoudingen en de specifieke eco
nomische omstandigheden van na de bevrijding kunnen bijvoorbeeld van 
belang zijn. Voor een beter inzicht in het complexe proces van restauratie 
en vernieuwing is* het wellicht zinvol ontwikkelingen in verschillende 
landen te vergelijken.2 In dit opstel wil ik trachten de processen van restau
ratie en vernieuwing in België en Nederland in kaart te brengen en te ver

1 Vrij Nederland, 15 april 1944 geciteerd in: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden 
in ie  Tweede Wereldoorlog, deel 9, tweede helft, Londen ('s Gravenhage 1979) p. 
1260.

2 De Nederlandse historicus E.H. Kossmartn merkte over vergelijkende studies op: 'De 
zin ervan kan slechts zijn dat men op deze manier verbanden leert zien die men eerder 
niet had opgemerkt.' E.H. Kossmann, 'Eender en Anders. De evenwijdigheid van de 
Belgische en Nederlandse geschiedenis na 1830’ in: E.H. Kossmann, Politieke theorie 
en geschiedenis (Amsterdam 1987).
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gelijken en wel op de volgende twee terreinen: de partijpolitieke verhou
dingen en de arbeidsverhoudingen.

Een van de uitdagingen waarvoor het Belgische en Nederlandse volk 
zich direct na de bevrijding geplaatst zag was de invulling van het politieke 
vacuüm na het wegvallen van de bezettingsmacht. Daarbij deed zich on
dermeer de vraag voor of een herstructurering volgens de oude partijpoli
tieke scheidslijnen gewenst was. De onvrede met het functioneren van de 
parlementaire democratie tijdens het interbellum en de ervaringen tijdens 
de bezetting hadden, zowel in België als in Nederland, tot een beweging ge
leid die vernieuwing van de partijpolitieke verhoudingen predikte, In het 
eerste deel van dit opstel belicht ik hoe succesvol die vernieuwingsbewe
ging was: werden er in België en Nederland nieuwe wegen bewandeld of 
oude paden ingeslagen? Een tweede uitdaging was het economisch herstel.
De wederopbouw van de verwoeste en leeggeroofde economieën vergde 
een grote inspanning van werkgevers, werknemers en overheid. Al tijdens 
de bezetting hadden werkgevers en werknemerskopstukken in Nederland 
en België overleg gevoerd over de naoorlogse arbeidsverhoudingen en 
plannen gesmeed. Die plannen worden in de tweede helft van dit opstel in 
grote lijnen uiteengezet en op hun restauratie- dan wel vemieuwings-'ge- 
halte' getoetst. Ook wil ik nagaan wat er van de plannen na de bevrijding 
terecht is gekomen. Van het gehele stelsel van arbeidsverhoudingen wor
den met name de ontwikkelingen in België en Nederland op het gebied van 
de overlegstructuren, de sociale zekerheid en de loonpolitiek belicht en ver
geleken.

*
Partijpolitieke verhoudingen

Dat de politieke partijen na de bezettingstijd de draad van voor de oorlog 
weer zouden oppakken was niet vanzelfsprekend. In het interbellum was er 
nogal wat kritiek gerezen op het functioneren van de parlementaire demo
cratie. De 'crisisjaren van de parlementaire democratie', zo omschrijft Th. 
Luykx de periode 1936-1940 in zijn werk over de politieke geschiedenis van 
België. Hij maakt gewag van een 'onrustwekkend groot aantal kiezers (dat) 
zich afkeerde van de traditionele nationale partijen om voor extremistische 
anti-parlementaire partijen te stemmen, Deze kiezers keerden zich af van . 
de 'wantoestanden in de politieke wereld' waarbij regeringen ontslag na
men 'op bevel van partij-instanties,, zonder dat het parlement de gelegen
heid kreeg om zich uit te spreken'. Partijtegenstellingen maakten het land 
'nagenoeg onregeerbaar’, aldus Luykx.3 Het beeld van de parlementaire de
mocratie in Nederland in de jaren dertig was evenmin rooskleurig. Ook in 
Nederland staken extremistische anti-parlementaire groeperingen de kop 
op, zoals de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) die een spectaculaire, 
zij het kortstondige opgang maakte. De NSB vond in de economische de-

Th. Luykx, Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden (Brussel en Amster
dam 1964) p. 366. VgL E. Witte, J. Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België 
sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie (Antwerpen 1981) p. 242-247.
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pressie een gunstige voedingsbodem, maar kon ook profiteren van het door 
de traditionele partijen gecreëerde beeld van onderlinge tegenstellingen, in
terne strijd en zwakke regeringscoalities.4 Kossmann, auteur van De Lage 
Landen 1780-1980r wenst echter niet te spreken van een crisis van de parle
mentaire democratie tijdens het interbellum, noch in Nederland, noch in 
België. Hij wijst op een grote mate van regeringsstabiliteit in beide landen. 
Dit lijkt een merkwaardige conclusie als men het grote aantal regeringswis
selingen ziet: in Nederland traden er tussen 1919 en 1940 tien verschillende 
regeringen op, in België waren dat er liefst 17. Daar stond evenwel tegen
over dat er (in België meer nog dan in Nederland) een grote mate van con
tinuïteit bestond wat betreft de personen die zitting hadden in een kabinet. 
Kossmann meent derhalve dat het beeld van onrust en crisis van de parle
mentaire democratie minder realistisch is dan op het eerste gezicht lijkt. 
Maar ook Kossmann signaleert gedurende het interbellum een breed gevoe
len van onvrede en drang tot verandering: 'Op de liberalen na hebben allp 
grote partijen in Nederland en België de parlementaire democratie ernstig 
ter discussie gesteld.'5

De bezettingstijd werkte als een soort katalysator in dit vernieuwings- 
denken. Gevoed door de onvrede met de vooroorlogse situatie en door het 
saamhorigheidsgevoel als gevolg van de strijd tegen de gezamenlijke vij
and verhief zich in beide landen tijdens de bezetting een beweging die de 
zogenaamde doorbraakgedachte propageerde. De beweging wenste de oude 
muren tussen socialisten, liberalen en confessionelen te slechten en te ver
vangen door een enkele scheidslijn, namelijk die tussen conservatieven en 
progressieven.6 Het politieke credo van de doorbraakbeweging was het per
sonalisme een uit Frankrijk overgewaaid, vaag politiek concept waarin be
grippen als gemeenschapszin, verantwoordelijkheidsbesef en gerechtigheid 
centraal stonden.7

Na de bevrijding kreeg de doorbraakbeweging in België gestalte door de 
oprichting in juni 1945 van een politieke partij: de Union Démocratique 
Beige (UDB).8 De groep Nederlandse intellectuelen die een doorbraak pro
pageerde organiseerde zich in de Nederlandse Volksbeweging (NVB).9 Zo
wel de bestuurders van NVB als van de UDB voerden besprekingen met de 
leiders van de traditionele partijen in hun land om het politieke landschap 
te herstructureren, maar zij waren niet succesvol. Een belangrijk struikel-

4 Vgl. ƒ. Bosmans, 'Het maatschappelijk-politieke leven in Nederland 1918-1940' in: 
J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische 
en sociale ontwikkelingen (Houten 1988) p. 436-437.

5 E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, deel II 
1914-1980 (Amsterdam en Brussel 1986) p. 50-52.

6 Kossmann, De Lage Landen, p. 218.
7 Ibidem, p. 219; A. Bleich, Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid 1946

1986 (Zutphen 1986) p. 16. J. Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks
beweging (Deventer 1978) p. 19-20.

8 E. Gerard, 'Partijen en zuilorganisaties: een mengeling van oud en nieuw' in: L. Huyse, 
K. Hoflack (red) De democratie heruitgevonden. Oud en Nieuw in politiek België 
(Leuven 1995) p. 181,187.

9 Bank, Opkotnst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging, p 54 e.v..
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blok in beide landen was dat de katholieken hechtten aan hun eigen zuil.10 
Na de bevrijding rezen uit de as van de vooroorlogse katholieke partijen 
wederom katholieke partijen, hoewel zij een naamsverandering ondergin
gen en zich formeel ook openstelden voor niet-katholieken.

Ook de Belgische en Nederlandse socialistische partijen keerden na de 
bevrijding terug, nadat zij een voornamelijk kosmetische operatie hadden 
ondergaan. De Belgische Werkliedenpartij heette voortaan Belgische Socia
listische Partij. Zij bleef haar in 1894 te Quaregnon aanvaarde marxistische 
beginselverklaring trouw. Voortaan wenste de partij een minder reformisti
sche koers te volgen dan gedurende het interbellum. Deze programmati
sche11 radicalisering is enerzijds terug te voeren op de teleurstellende erva
ringen met de regeringsdeelname in de jaren twintig en dertig en anderzijds 
een strategische manoeuvre om het radicalere kiezerspotentieel te weer
houden van een overstap naar de communistische partij die onmiddellijk 
na de bezetting enorm populair bleek.

De Nederlandse Sociaal-Democratische Arbeiderspartij werd 'omgeto
verd' tot Partij van de Arbeid. Aangezien ook de Vrijzinnig Democratische 
Bond, de Christelijk-Democratische Unie en een aantal katholieken en pro
testanten politiek onderdak vonden in de PvdA mag hier van de meest suc
cesvolle 'doorbraak' worden gesproken, Het PvdA-programma was een lo
gisch vervolg op de koers die de SDAP al in 1937 was ingeslagen.12 Dat was 
de reformistische weg, in tegenstelling dus tot de programmatische radicali
sering van de Belgische geestverwanten. De meer behoudende koers van de 
Nederlandse sociaal-democraten moest hen juist acceptabel houden (pas in 
1939 was er voor het eerst sprake van regeringsdeelname door de socialis
ten) als regeringspartner. De strategie van de Nederlandse sociaal-democra- 
ten tegen de verlokkingen van het communisme was een benadrukken van 
de radicaliteit (een bij uitstek onnederlandse eigenschap) en het ondemocra
tische karakter van het communisme. Een programmatische ruk naar links 
zou bovendien niet overeenstemmen met het imago van de 'doorbraakpar
tij'.

Een relatief groot aantal vertegenwoordigers van de doorbraakstromin- 
gen UDB en NVB kreeg direct na de bevrijding in de respectievelijke landen 
belangrijke machtsposities te bekleden. Zo werd in Nederland W. Scher- 
merhom, het boegbeeld van de NVB, op 24 juni 1945 minister-president en 
hebben in België in de verschillende kabinetten tussen 1944 tot 1946 diverse * 
UDB-ers een ministerspost bezet. Al bij de eerste naoorlogse verkiezingen, 
in 1946, bleek dat de doorbraakidee niet was verankerd in de gedachten van 
het kiezersvolk. De kiezers keerden massaal terug naar hun oude zuil. In 
België behaalde de UDB slechts één zetel, de Nederlandse 'doorbraakpartij',

Kossmann, De Lage Landen, p. 218,238.
In de praktijk bleef de BSP reformistisch. Zie: E. Witte, J.C. Burgelman, P. Stouthuy- 
sen (eds.), Tussen restauratie en vernieuwing. Aspecten van de naoorlogse Belgische 
politiek (1944-1950) (Brussel 1990) p. 17; A. Klijn, Arbeiders- of volkspartij. Een ver
gelijkende studie van het Belgische en Nederlands socialisme 1933-1946 (Maastricht
1990) p. 226.
Kossmann, De Lage Landen, p. 239.
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de PvdA, 'verloor' zelfs twee zetels in vergelijking tot de som van de zetels 
van de samenstellende delen bij de verkiezingen in 1937.13

De communistische partijen waren bij de verkiezingen van 1946 wél suc
cesvol. Anders dan in Nederland hebben communistische vertegenwoordi
gers in België wel regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Bij de formatie 
van het kabinet-Schermerhorn-Drees in 1945 kregen de communisten wel 
een zetel aangeboden, maar zij wezen die als te licht van de hand. De'Belgi
sche communisten maakten, met uitzondering van het socialistische minis- 
terie-Spaak I dat slechts 6 dagen regeerde, deel uit van de regering tot maart 
1947. Met name internationale verwikkelingen (Koude Oorlog), maar ook 
de consequente oppositie van de overige partijen leidden er toe dat de 
communisten, zowel in België als in Nederland, op het regeringsvlak bui
tenspel kwamen te staan.

Wie na de bevrijding een politieke aardverschuiving verwachtte kwam 
dus bedrogen uit. De zuilenstructuur, het fundament van de Belgische en 
Nederlandse maatschappij, bleef gehandhaafd. Sommige zuilen kregen een 
fris likje verf waarmee ze de eerstkomende decennia weer vooruit konden. 
Pas halverwege de jaren zestig verdween de glans en werd zichtbaar hoezeer 
de betonrot de zuilen had aangetast.

De naoorlogse coalities

Nu een fundamentele partijpolitieke doorbraak was uitgebleven, deed zich 
opnieuw de vraag voor wie met wie ging regeren en hoe stabiel de coalities 
zouden zijn. In Nederland vonden katholieken en socialisten elkaar na de 
eerste naoorlogse verkiezingen van 1946 in een 'Nieuw Bestand'. Het kabi- 
net-Beel bleek het begin van een langdurige en hechte samenwerking tus
sen de twee grootste politieke partijen. De vier rooms-rode coalities die er 
na het kabinet-Beel optraden, werden door toedoen van de KVP telkens 
verbreed met andere politieke partijen: liberalen en christelijk-historischen 
(1948-1952), dan wel antirevolutionairen en christelijk-historischen (1952
1958). De periode 1946-1958 liet zien dat, ondanks het mislukken van de par
tijpolitieke doorbraak, een zekere doorbraak op het vlak van concreet rege
ringsbeleid mogelijk bleek. Met name de noodzaak tot economisch herstel 
vormde lange tijd een stevig bindmiddel tussen rooms en rood.14 In 1958 
pas bleek dit bindmiddel zodanig verweekt dat de socialisten naar de opposi- 
tiebanken verhuisden en de katholieken hun heil zochten in een confes- 
sioneel-liberale coalitie.

Vergeleken met Nederland is er in België in dezelfde periode beduidend 
minder stabiliteit.15 Terwijl in Nederland tussen 1946 en 1958 vijf coalities

13 Luykx, Politieke geschiedenis van België, p. 415; J. Bosmans, Staatkundige vormge
ving in Nederland, deel 2, De tijd m  1940 (Assen 1995) p. 35.

14 Kossmann, De Lage Landen, p. 281.
15 Witte onderscheidt voor België de periode 1944-1947 'waarin een zo mogelijk nog gro

tere instabiliteit dan vóór de Tweede Wereldoorlog' optrad en de periode 1947-1968 
waarin de stabiliteit 'aanzienlijk groter is dan tijdens het interbellum'. Witte, 
Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België sinds 1830, p. 278-279.
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optraden, 'versleet' Belg ; er maar liefst tien. Tot 1950 spleet met name de 
koningskwestie het Belgische politieke spectrum in twee nagenoeg onver
zoenlijke kampen: liberalen, socialisten en communisten aan de ene kant 
en katholieken aan de andere.
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Daarna kreeg de schoolstrijd België in zijn greep waarbij de tegenstelling 
klerikaal versus antiklerikaal het land politiek opnieuw in tweeën splitste. 
Van 1946 tot 1947 traden er een homogeen socialistisch kabinet en twee * 
coalities van socialisten, liberalen en communisten op. Van 1947 tot 1949 
was er een socialistisch-katholieke coalitie. Van 1949 tot 1954 speelden de 
katholieken weer de eerste viool, in eerste instantie nog samen met de 
liberalen, maar vanaf juni 1950 in drie homogene CVP-kabinetten. 
Vervolgens namen de socialisten in coalitie met de liberalen weer voor vier 
jaar het roer over. Het laatste kabinet in deze periode was wederom een ho
mogeen CVP-kabinet. In de periode 1946-1958 traden socialisten en katho
lieken derhalve slechts twee jaar gezamenlijk op.16

Direct na de bevrijding zitten socialisten en katholieken, met de liberalen en de com
munisten, in de eerste twee naoorlogse regeringen van nationale unie: de regering Pier
lot (sept 1944 - febr. 1945) en de regering Van Acker I (febr. 1945 - aug. 1945).
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Een gedeeltelijke verklaring voor het verschil in regeringsstabiliteit tus
sen Nederland en België vormen de hierboven genoemde kwesties‘die in 
België zoveel beroering en tweespalt teweeg brachten. Maar had Nederland 
in het Indonesische onafhankelijkheidsstreven ook niet zo'n kwestie? De 
Belgische historicus Luc Huyse schreef hierover dat 'het zoeken naar con
sensus zich in Nederland veel eerder dan in België in de politieke piltuur 
(heeft) gevestigd. (...) Daarnaast heeft zich in de Nederlandse samenleving al 
vrij vroeg de gedachte genesteld dat politieke problemen op een zakelijke, 
instrumentele wijze door deskundigen op te lossen zijn. Dat vergemakke
lijkt uiteraard de depolitisering en dus de ontmijning van explosieve dos
siers. Zo niet in België'.17 Als tweede verklarende factor noemde Huyse de 
tegenstelling tussen Vlamingen en Franstaligen die tijdens de bezetting 
door de Duitse Flamenpolitik nog was aangewakkerd.18 Nederland kende 
een dergelijke complicerende factor niet. Tenslotte wees Huyse op de moge
lijkheid dat in België zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde gedacht werd 
dat er een absolute meerderheid te behalen viel. Hiervoor dienden de on
derlinge verschillen benadrukt te worden. In Nederland was de kans op 
zo'n meerderheid niet aanwezig en de noodzaak tot polarisatie minder 
groot.

Nieuwe arbeidsverhoudingen?

De vormgeving van de naoorlogse arbeidsverhoudingen is, zoals gezegd, 
tijdens* de bezetting zowel in bezet gebied als in Engeland, druk besproken. 
Ik beperk me hier tot twee overlegforums die van groot belang blijken te 
zijn geweest voor de naoorlogse ontwikkelingen: de besprekingen in België 
tussen verschillende kopstukken uit de werkgevers- en werknemerswereld 
die resulteerden in het zogenaamde 'Ontwerp van overeenkomst tot sociale 
solidariteit' en een soortgelijk topoverleg in Nederland dat uitmondde in 
de oprichting van de Stichting van de Arbeid. Van de diverse onderwerpen 
die in de besprekingen de revue passeerden bespreek ik (de ontwikkeling 
van) de sociale zekerheid, de overlegstructuren en de loonpolitiek. Om de 
naoorlogse ontwikkeling op het gebied van de sociale zekerheid te kunnen 
begrijpen is het nootzakelijk ook de ideeën hieromtrent in Groot-Brittan- 
nië te schetsen. Na de verschijning van het vermaarde Beveridge-plan in 
1942 stelden de Belgische en Nederlandse regering in ballingschap studie
commissies in om te bezien in hoeverre dit plan na de oorlog ook in België 
en Nederland kon worden toegepast.

17 L. Huyse, Ongelijke wegen van herstel? België en Nederland in de eerste jaren na de 
oorlog', Ons Erfdeel, 40 (1997) nr. 3, p. 346-347.

1® Witte stelt echter dat, ondanks de verschillende houding van Wallonië en Vlaande
ren ten aanzien van de Koningskwestie, het communautaire probleem pas scherp werd 
gesteld na de grote stakingen van 1960-1961. Witte, Craeybeckx, Politieke geschiede
nis van België sinds 1830, p. 262.
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Het 'Ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit' van 1944

Tot de kleine kring van kopstukken uit de Belgische werkgevers- en werk- 
nemerskringen die vanaf oktober 1941 op geregelde tijdstippen clandestien 
bijeenkwamen behoorden ondermeer P. Goldschmidt en G. Velter 
(werkgevers), J. Bondas, L. Major en A. van Acker (werknemers, socialis
tisch) en H. Pauwels en A. Cools (werknemers, katholiek). H. Fuss, directeur 
van het ministerie van Arbeid, functioneerde als verbindingsman; in zijn 
huis vonden de eerste ontmoetingen plaats. Ondanks de verscheidenheid 
van de deelnemers was de groep niet representatief voor het complexe ge
heel van participanten in de Belgische arbeidsverhoudingen. Dit gold met 
name voor de christelijke geleding. De genoemde werkgevers behoorden tot 
de 'modernistische stroming'; 'traditionalisten en 'corporatisten' ontbra
ken. Ook de meer radicale vleugel van de zijde van de socialistische arbei
dersbeweging was niet vertegenwoordigd. Van communistische vakbonds- 
zijde was evenmin vertegenwoordiging aanwezig.19 Het resultaat van dit 
elite-overleg is na de bevrijding niet ter goedkeuring voorgelegd aan de be
trokken organisaties.20

De besprekingen resulteerden uiteindelijk in 1944 in een Ontwerp van 
overeenkomst tot sociale solidariteit, ook wel Sociaal Pact geheten. In de al
gemene toelichting lezen we dat de werkgevers- en de werknemersverte
genwoordigers erkennen 'dat de goede gang der ondernemingen, waarmede 
de algemeene welvaart van het land verband houdt, alleen door trouwe 
samenwerking kan geschieden'. 'Zij wenschen een verstandhouding tus- 
schen werkgevers en werknemers tot stand te brengen, welke gegrond is op 
wederzijdschen eerbied en op een wederkeerig erkennen van rechten en 
plichten. De werknemers eerbiedigen het wettig gezag van de hoofden van 
de ondernemingen en stellen er eer in, hun werk plichtsgetrouw uit te voe
ren. De werkgevers eerbiedigen de waardigheid der arbeiders en stellen er 
eer in hen met rechtvaardigheid te behandelen. Zij verplichten zich er toe, 
hun vrijheid van vereeniging en de uitbreiding van hun organisaties di
rect, noch indirect te hinderen.' Beide partijen kwamen overeen om de re
gering te vragen 'een reeks dringende maatregelen te treffen met de bedoe
ling tegemoet te komen aan de gedurende de bezetting door het meerendeel 
der arbeiders ondervonden ellende, en die ook den weg kunnen openen 
voor een nieuwen maatschappelijken vooruitgang, gevolg van een econo
mische ontwikkeling van een weder tot vrede gebrachte wereld, zoowel als 
van een rechtvaardige verdeeling der voordeelen van een stijgende produc
tie', Op korte termijn diende de overheid maatregelen te nemen om 'de 
stoffelijke en moreele welvaart van de arbeiders te verhoogen en tusschen 
hen en de werkgevers vreedzame, op rechtvaardigheid berustende betrek
kingen aan te knoopen Gezien de haast die met de invoering van de maat
regelen gemoeid was waren die vooralsnog tijdelijk, maar 'aan de wetge-

Zie G. Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963 
(Brussel 1994) p. 67 e.v.
M. Stroobant, '50 jaar sociaal pact: probleemstelling' in: M. Stroobant (ed.), 50 jaar So
ciaal Pact (Antwerpen en Apeldoorn 1995) p. 14.
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vende Kamers zal worden gevraagd daarvoor zoodra mogelijk een defini
tieve regeling te treffen.'21 .

Vrij vertaald beloofden de werknemers dat zij sociale conflicten 
(klassenstrijd) zoveel mogelijk zouden beperken en dat er niet getornd zou 
worden aan de vrije ondernemingsgewijze produktie. In ruil hiervoor be
loofden de werkgevers de individuele arbeiders waardig en rechtvaardig te 
behandelen, de (representatieve) werknemersorganisaties te erkennen (als 
overlegpartners in de onderneming, op bedrijfstaks- en nationaal niveau) 
en een rechtvaardig aandeel voor de werknemers in de toekomstige wel
vaart. De maatregelen die de werkgevers en werknemers op korte termijn 
getroffen wensten te zien waren: herstel van de koopkracht tot het peil van 
voor de oorlog (door beheersing van de lonen, prijzen en geldomloop, rant
soenering en wisselkoerspolitiek); herinvoering van de voor de oorlog van 
kracht zijnde wetten en overeenkomsten met betrekking tot de arbeidstijd; 
kwantitatieve en structurele verbeteringen in het sociale verzekeringenstel- 
sel; en werknemersvertegenwoordiging in paritaire organen op onderne- 
mings-, bedrijfstaks- en nationaal niveau.

De inhoud van het Pact was niet revolutionair. Wezenlijke structuur
hervormingen, zoals socialisatie, kwamen niet ter sprake. Het voorstel tot 
paritaire samenwerking bouwde voort op wat al voor de bezetting was ont
staan. Zo bestonden er sinds de Eerste Wereldoorlog al paritaire comités op 
bedrijfstaksniveau en functioneerden er op ondernemingsniveau reeds her 
en der overlegorganen. De wezenlijke betekenis van het Pact op het gebied 
van de werknemersinspraak was dan ook niet dat het nieuwe instituties in 
het leven riep, maar dat het de verschillende overlegvormen veralgemeni
seerde en dat het aanzette tot institutionalisering van een complete overleg
structuur

Ook op het gebied van de sociale zekerheid bevatte het Pact geen radicale 
voorstellen, maar verbeteringen van het bestaande systeem: de verzekering 
tegen ziekte en vroegtijdige invaliditeit en de verzekering tegen werkloos
heid zouden voortaan niet meer op vrijwillige basis geschieden maar wer
den verplicht gesteld en de premie-inning zou worden gecentraliseerd en 
gerationaliseerd door de instelling van de zogenaamde Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid.

De vraag aan de overheid zich in te laten met de loonvorming was op 
zich wel een nieuw element, maar gezien de buitengewoon moeilijke om
standigheden en de chaos die er na de bevrijding naar alle waarschijnlijk
heid zou heersen was dit niet verwonderlijk. Bovendien was de overheids
bemoeienis duidelijk als tijdelijk bedoeld. Daarna diende de loonvorming 
weer door middel van paritair overleg te geschieden.

Het Pact vormde kortom geen radicale breuk met de ontwikkelingen in 
het verleden, maar voorzag op verschillende gebieden wel in een verbete
ring van de positie van de werknemers, naast de algemene verbetering van 
samenwerking en overleg tussen de sociale partners,

21 Tekst van het Pact in: Stroobant, 50 jaar Sociaal Pact, p. 234 -244.
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•'Stichting van den Arbeid tot bevordering van den socialen vrede, orde en 
rechtvaardigheid'

Ook in Nederland staken leidende figuren uit werkgevers- en werknemers- 
kringen tijdens de bezetting de koppen bij elkaar om te beraadslagen over de 
naoorlogse arbeidsverhoudingen. Opvallend is dat ook hier een hoge amb
tenaar, namelijk de directeur-generaal van de Arbeid van het ministerie 
van Sociale Zaken, A. Hacke, een liaisonhmctie vervulde. Het gezelschap 
bestond verder uit A. de Bruijn (werknemers, katholiek), A. Stapelkamp 
(werknemers, protestant), E. Kupers en A. Vermeulen (werknemers, socia
list), L. Kortenhorst (werkgevers, katholiek), D. Stikker en B. Slotemaker 
(werkgevers, niet confessioneel).22 Evenals in België was de communisti
sche vakbeweging niet vertegenwoordigd in het topberaad. Hoewel ook de 
protestants-christelijke werkgevers, de middenstandsorganisaties en de 
landbouworganisaties niet betrokken waren bij de besprekingen in de kring- 
Hacke, bevatte het uiteindelijke manifest dat de oprichting van de Stichting 
van de Arbeid aankondigde, wèl de handtekeningen van vertegenwoordi
gers uit die kringen. De statuten van de Stichting zijn niet aan de respec
tieve organisaties ter goedkeuring voorgelegd. Stikker, die een voortrek
kersrol vervulde in het geheel, sprak zelf van een 'beperkte, maar toch wijd 
vertakte groep' waarmee hij besprekingen voerde over de Stichting.23

De voornaamste drijfveer achter de oprichting van een Stichting van de 
Arbeid was de wens van de sociale partners om na de bezetting zelf te kun
nen beslissen over kwesties op sociaal terrein en niet ten prooi te vallen aan 
een of andere vorm van staatssocialisme. In de woorden van Stikker heette 
dat: gezamenlijk zelfdoen onder staatstoezicht.24 De keuze voor de privaat- * 
rechtelijke stichtingsvorm is hiermee verklaard. Overigens kwam zowel 
deze keuze als de beperking tot sociale aangelegenheden vooral uit de werk- 
geverskoker De confessionele werknemersorganisaties (CNV en KAB) bij
voorbeeld maakten zich sterk voor een publiekrechtelijk orgaan en de socia
listische werknemersorganisatie (N W ) ondernam pogingen om de in
vloedssfeer van de werknemers uit te breiden tot economische aangelegen
heden. Een andere drijfveer was de gezamenlijke vrees van de betrokkenen 
voor chaotische toestanden na de bevrijding. Zo'n chaos kon werknemers 
wel eens vatbaar maken voor extremistische opvattingen. De deelnemende 
gevestigde (niet-communistische) organisaties zagen hun belangen vooral 
bedreigd door de aantrekkingskracht die de communistische lokroep op de 
werknemers kon hebben. Om deze chaos te voorkomen waren concrete 
plannen nodig die direct na de bevrijding ten uitvoer gebracht konden wor
den.25

M. van Bottenburg, 'M n den Arbeid'. In de wandelgangen van de Stichting van de Ar
beid 1945-1995 (Amsterdam 1995) p. 36.
D.U. Stikker, Memoires. Herinneringen uit de lange jaren dat ik betrokken was bij de 
voortdurende wereldcrisis (Rotterdam en 's Gravenhage 1966) p. 45.
Stikker, Memoires, p. 49.
Van Bottenburg, 'Aan den A rb e id p. 40.
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Over de precieze inhoud van de besprekingen is niet zo heel veel bekend. 
In zijn studie over de geschiedenis van de Stichting van de Arbeid stuitte 
M. van Bottenburg op een document van zeven pagina's waarin een op 
corporatistische grondslag gebaseerde Nederlandse Organisatie van de Ar
beid (NOVA) wordt voorgesteld. De NOVA zou het uitvoerende orgaan 
worden van de Stichting van de Arbeid. Een stelsel van 'Districten van den 
Arbeid' en lokale 'Gebouwen van den Arbeid' zou zorg dragen voor de 'uit
voering van sociale verzekeringen en de arbeidsbemiddeling. Voor de ver
schillende takken van nijverheid waren paritaire bedrijfscommissies voor
zien die onder meer cao's zouden afsluiten. Aan de top van de NOVA zou
den een 'Hoogen Raad van Arbeid' en een 'Directeur-Generaal van den Ar
beid' worden geplaatst. Alle werknemers zouden verplicht lid zijn van de 
NOVA. Het was een ambitieus plan dat echter de ontwerp-tafel niet is ont
stegen, want de praktijk zou anders uitpakken.26

Een manifest 'aan de werkgevers en werknemers van Nederland' maakte 
direct na de bevrijding de geboorte van de Stichting van de Arbeid wereld
kundig. Het startte met een appèl om in eendrachtige samenwerking de op
bouw van het land ter hand te nemen. Vervolgens meldde het manifest dat 
overeenstemming was bereikt over gemeenschappelijk overleg op sociaal 
gebied, zowel bedrijfstaksgewijs als landelijk. De Stichting stelde zich verder 
'ten dienste van de overheid ter vervulling van opdrachten ten bate van 
het algemeen belang’. Over de behandeling van economische vraagstukken 
was geen overeenstemming bereikt, maar het overleg hierover verkeerde 
in een 'vergevorderd stadium'.

De passage in het manifest over de medezeggenschap in de onderneming 
luidde: 'Er van uitgaande, dat medezeggenschap van de arbeiders in het be
heer van de ondernemiiTg niet gevraagd wordt, werd eenheid van inzicht 
verkregen over de wenselijkheid van een ruime vertegenwoordiging van 
de arbeidersvakbeweging in het hoogste economische college dat de Rege
ring ter zijde zal staan, daarnaast over de noodzakelijkheid, dat op dit ter
rein ook een aantal publiekrechtelijke organen moet worden gesticht. Er 
werd besloten voor te stellen, de uitwerking hiervan, alsmede de vraag, hoe 
de verdere samenwerking op economisch gebied kan worden bevorderd, 
onverwijld door de overheid, de ondernemers en werknemers in studie te 
nemen.'27 De afkoopsom voor de erkenning als gesprekspartner op natio
naal niveau in economiSche aangelegenheden leek een zware prijs voor 
met name de socialistische vakbeweging. Hueting, De Jong en Neij maken 
in hun geschiedschrijving over het Nederlands Verbond van Vakvereni
gingen (N W ) dan ook melding van onvrede binnen de (radicale) N W -ge- 
lederen, maar terecht merken zij ook op dat medezeggenschap op onder
nemingsniveau voor het NVV al vóór de oorlog een ondergeschoven 
kindje was. Binnen de NW-geledingen werd aan medezeggenschap op be-
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26 Ibidem, p. 38-39.
27 Stikker, Memoires, p. 64.
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djrijfstaks- en nationaal niveau (via een publiekrechtelijke bedrijfsorganisa
tie) meer prioriteit gegeven.28

In het manifest was ook een urgentieplan opgenomen dat enkele maan
den daarvoor aan de regering in ballingschap was gezonden. Hiervan is met 
name het gedeelte over de loon- en prijspolitiek van belang. Gevraagd werd 
om: 'Prijszetting door de Overheid. Loonregeling onder toezicht van de 
Overheid. Herziening van lonen en prijzen ter verbetering van het levens
peil.' Gezamenlijk zelfdoen onder staatstoezicht derhalve; het zou echter 
anders lopen. Verder bevatte het urgentieprogramma de aanbeveling allen 
die door de Duitsers onterecht waren ontslagen of gedegradeerd te herstel
len in hun oude functie en een pleidooi voor handhaving van het ontslag- 
verbod, wederinvoering van normale werk- en rusttijden, bevordering var 
de werkgelegenheid en volksgezondheid, verhoging van de rantsoenen, 
verbetering van de uitkeringen aan ouden van dagen en financiële voor
zieningen voor oorlogsinvaliden.

Het resultaat van de besprekingen maakt in vergelijking tot het Belgische 
Sociaal Pact een minder uitgewerkte en minder vergaande indruk. Het ba
sisprincipe was evenwel eender: arbeidsvrede in ruil voor 'voordelen' voor 
de werknemers(organisaties).

Londense plannen inzake sociale zekerheid

Ook de Belgische en Nederlandse regeringen in ballingschap hadden zich 
beziggehouden met de vraag hoe de arbeidsverhoudingen na de ‘bevrijding 
vorm moesten krijgen. Ik beperk me hier tot de gedachtenvorming in Enge- * 
land over de sociale zekerheid aangezien dit voor een goed begrip van de 
naoorlogse ontwikkeling op dit gebied onontbeerlijk is.

De Belgische regering in ballingschap stelde in 1941-1942 de 'Commission 
pour 1'Étude des Problèmes d'Après-Guerre' (CEPAG) in.29 Deze denktank 
hield zich ondermeer bezig met de sociale verzekeringen. Haar Nederlandse 
equivalent was de Londense commissie-Van Rhijn.30 In de rapporten van 
beide commissies is duidelijk de invloed te herkennen van het door W, 
Beveridge in 1942 opgestelde rapport Social Insurance and Allied Services. 
Dit rapport betekende een fundamentele breuk met het ook in Nederland 
en België toegepaste Bismarck-stelsel.3* Het belangrijkste onderscheid was 
dat het Bismarck-stelsel zich richtte op de bescherming tegen verschillende 
sociale risico's van een bepaalde groep in de samenleving (in haar meest 
oorspronkelijke vorm de arbeiders), terwijl het Beveridge-stelsel sociale be
scherming beoogde te bieden aan alle ingezetenen. Impliciet betekende dit

28 E. Hueting, F. de Jong, R. Neij, Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Neder
lands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981 (Amsterdam 1983) p. 144.

29 B. Henau, Paul van Zeeland en het monetaire, sociaal-economische en Europese beleid 
van België, 1920-1960 (Brussel 1995) p. 188.

30 G.M.J. Veldkamp e.a., Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing ervan in 
Nederland en België, deel 1, Karakter en geschiedenis (Deventer 1978) p. 278.

31 Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 277 e.v.; J. van Langendonck, Hand
boek sociaal zekerheidsrecht (Antwerpen 1988) p- 55.
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dat aan de overheid een grotere rol werd toegekend, wat ondermeer bleek in 
de voorstellen omtrent de uitvoeringsorganisatie. In de nieuwe structuur 
kregen de werkgevers- en werknemersorganisaties een bescheidener plaats, 
hetgeen niet verwonderlijk is omdat het stelsel niet langer beperkt was tot 
de werknemers. Ook in de visie van de CEPAG en de commissie-Van Rhijn 
zou een dergelijk stelsel na de oorlog ingevoerd moeten worden.32 Realisa
tie van de Londense plannen betekende dus dat de situatie 'thuis' ingrq% 
pend moest veranderen.

De realisatie van de plannen

Sociale zekerheid: België

Het CEPAG-plan was voor de Belgen een brug te ver. De omvorming van 
het sociale zekerheidsstelsel naar het Beveridge-model stuitte al binnen de 
Belgische regering te Londen op kritiek. Zo vond de katholieke premier H. 
Pierlot dat er in het CEPAG-plan een te grote rol voor de staat was wegge
legd.33 De samenstelling van de CEPAG was overigens weinig evenwichtig 
geweest: de socialisten hadden de studiecommissie gedomineerd.34 Terwijl 
de receptie derhalve in Londen al niet enthousiast was geweest, diende het 
CEPAG-plan in België zelf te concurreren met het genoemde Pact, dat het 
voordeel bood dat het aansloot op het bestaande systeem. Het eerste naoor
logse nationale kabinet van socialisten, liberalen, katholieken en commu
nisten onder leiding van Pierlot koos voor de weg van de minste weerstand 
en zette de sociale zekerheidsparagraaf van het Pact onmiddellijk na de be
vrijding in wetgeving om. De Besluitwet op de Maatschappelijke Zekerheid 
van 28 december 1944 bouwde het bestaande systeem uit tot een stelsel van 
sociale zekerheid voor werknemers met verplichte verzekering tegen 
ziekte, invaliditeit en onvrijwillige werkloosheid, een verplicht ouder
domspensioen, een stelsel van kindertoelagen en een vakantieregeling.35

32 Voor plan CEPAG zie: J.J. De Deken, Social Policy in postwar Belgium (Florence 1994) 
p. 34 en Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België, p. 50. Voor 
plan Van Rhijn zie: Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 91-93; vgl. A.A. 
van Rhijn, Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet gebied in verband met den 
wederopbouw van ons land (New York 1944) p. 241-242.

33 De Deken, Social Policy in postwar Belgium, p. 36.
34 Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België, p. 51.
35 In België rekent men de verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten niet 

formeel tot de sociale zekerheid. Deze verzekering was al voor de oorlog in handen 
van particuliere verzekeringsorganisaties. De financiering ervan verliep ook na de 
bevrijding (goeddeels) buiten de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid om. De 
ondertekenaars van het Pact en de regering hebben het niet aangedurfd deze verzeke- 
ringstak uit de private sfeer te halen. (Van Langendonck, Handboek sociaal zeker
heidsrecht, p. 14, 277, Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 224). Daaren
tegen is in België de jaarlijkse vakantie wèl opgenomen in het stelsel hoewel dit for
meel tot het arbeidsrecht behoort. De oorzaak hiervan is dat de jaarlijkse vakantie 
ook door middel van premies op het loon werden gefinancierd.
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De werknemers- en werkgeverspremies zouden voortaan centraal worden 
geïnd door de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid die de gelden 
vervolgens doorsluisde naar de verschillende instellingen per verzeke - 
ringstak. Het bestuur van deze Rijksdienst was tripartiet samengesteld. In de 
verschillende verzekeringssectoren bleef de bestaande organisatiestructuur 
grotendeels behouden en continueerden de werkgevers- en werknemersor
ganisaties c.q. hun bondgenoten (de mutualiteiten36) er hun machtsposities.

De snelle wettelijke verankering van het stelsel van sociale zekerheid 
volgens het Pact is in de eerste plaats te verklaren uit de ratio van het Pact 
zelf. Het doel van het Pact was immers het verkrijgen van de medewerking 
van de werknemers(organisaties) voor het economisch herstel en het bewa
ren van de arbeidsvrede. Die medewerking was met name de eerste tijd na 
de bevrijding urgent, dus dienden ook snel maatregelen te worden geno
men. In de tweede plaats kon de regering dit doen omdat zij beschikte over 
buitengewone volmachten en dus niet gehinderd werd door het parlement. 
Vóór de eventuele tegenstand te groot kon worden was het stelsel al gereali
seerd.37 Een derde verklaring ligt in het feit dat de invoering geschiedde on
der verantwoordelijkheid van de socialist A. van Acker, minister van Ar
beid en Sociale Voorzorg in het eerste naoorlogse nationale kabinet èn een 
van de 'vaders' van het Sociaal Pact.38

Het Pact diende dus als leidraad, ja als blauwdruk voor het naoorlogse 
systeem van de Belgische sociale zekerheid. In het verslag aan de Regent, 
een begeleidende tekst bij de Besluitwet, werd evenwel verklaard dat het de 
bedoeling was om in de toekomst het stelsel uit te breiden van een werk- 
nemersstelsel naar een stelsel van sociale zekerheid voor iedereen.39 Hier 
verried zich de invloed van de Beveridge-gedachte, maar deze fundamen
tele aanpassing van het systeem liet lang op zich wachten. De Besluitwet 
bleek een dusdanig succesvol politiek compromis dat het als tijdelijk be
doelde stelsel decennialang dienst bleef doen. Enkele pogingen tot een fun
damentele hervorming leden schipbreuk door onoverbrugbare verschillen 
van inzichten.40 De ontwikkeling van de Belgische 'sociale zekerheid' bleef

36 De mutualiteiten (organisaties belast met ae uitvoering van de ziekte- en invalidi
teitsverzekering, georganiseerd volgens de lijnen van het verzuilde bestel) bleven be
staan hoewel hun taak werd ingeperkt. De werkgevers behielden hun overwegende 
invloed binnen de uitvoeringsorganisatie van de kinderbijslagverzekering, de werk
nemers hun traditioneel sterke positie bij de (uitbetaling van de) werkloosheidsver
zekering. (Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België, p. 92).

37 Ibidem, p. 72.
38 Van Acker wordt omschreven als een 'eigenzinnig autodidact en in zijn genre een van 

de echt belangrijke politici die we na de oorlog hebben gehad. Hij heeft heel wat ge
daan "voor de kleine man", en niet in het minst voor de gepensioneerden, bij wie hij 
zeer populair was'. De vergelijking met 'vader' Drees dringt zich als het ware vanzelf 
aan ons op. Witte en Craeybeckx, Politieke geschtedems van België sinds 1830, p. 315
316. Van Acker was later ook nog vier maal minister-president (febr. - aug. 1945, aug. - 
jan. 1945-1946, maart 1946 - juli 1946, aprü 1954 - juni 1958) en nog twee maal minister.

39 Van Langendonck, Handboek sociaal zekerheidsrecht, p. 55, 72-73; Veldkamp, Inlei
ding tot de sociale zekerheid, p. 224.

40 2 o  leidde een regeringsopdracht in 1949 aan de socialist Fuss en de katholiek W. Leën 
om hervormingsvoorstellen te doen niet tot een eensluidend standpunt maar tot twee



tot het midden van de jaren zestig gericht op de verdere uitbouw van de 
'klassieke' werknemersverzekeringen. Daarna kwam er een kentering rich
ting het Beveridge-model.41

Sociale zekerheid: Nederland

De ontwikkeling in Nederland kende een enigszins ander verloop. Het ka- 
binet-Schermerhorn-Drees was duidelijk gecharmeerd van de Beveridge- 
ideeën. In de eerste naoorlogse troonrede kondigde de regering aan dat 'op 
den grondslag van een reeds in Londen tot stand gekomen rapport (...) een 
herziening der sociale verzekering (werd) uitgewerkt die deze van arbeids- 
verzekering zal doen uitgroeien tot een algemene volksverzekering, in de 
eerste plaats ten einde te komen tot een betere verzorging voor den ouden 
dag'.42 Minister van Sociale Zaken Drees droeg in 1945 een kleine ambte
lijke commissie op het Londense rapport-Van Rhijn nader uit te werken 43 
Van Rhijn zelf, inmiddels secretaris-generaal op Sociale Zaken, zat de 
commissie voor. Vooruitlopend op de grote reorganisatie besloot Drees in 
zijn tweede termijn als minister van Sociale Zaken (1946-1948) alvast een 
regeling voor de ouderen te ontwerpen. Een verbetering van de positie van 
de ouden van dagen werd gezien als het meest urgent. Eerder zagen we al 
dat ook de Stichting van de Arbeid hierop had aangedrongen. In 1947 kwam 
de Noodwet ouderdomsvoorziening tot stand: de eerste voorziening in de 
Nederlandse sociale zekerheidswetgeving 44 De grote reorganisatie liet nog 
op zich wachten. In 1947 stelde Drees een nieuwe commissie-Van Rhijn in 
waarin ook vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid zitting kre
gen. Haar rapport kwam in 1948 uit. Inmiddels bleek de radicale geest die 
onmiddellijk na de bevrijding heerste wel getemperd. Het rapport was 'een 
compromis tussen de Londense theorie en de Haagse praktijk'.45 Illustratief 
voor de teloorgang van die radicale geest was de Reorganisatiewet van de 
uitvoeringsorganisatie, die in 1952 haar beslag kreeg. De principiële strijd
vraag: krijgt de overheid of het bedrijfsleven de belangrijkste stem bij de 
uitvoering, werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van de sociale part
ners. Er kwam weliswaar een duidelijker structuur in de uitvoeringsorgani
satie, maar het gevaar dat in de Londense plannen had gezeten, namelijk
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afzonderlijke rapporten. De hervorming werd daarna op de lange baan geschoven. 
(Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België, p. 114-116; Veld
kamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 225; M. Dumoulin, 'L'influence des démo- 
crates-chrétiens dans 1'ordre socio-économique en Belgique' in: E. Lamberts, Christian 
democracy in the European Union (1945-1995) (Leuven 1997) p. 330-331.)

41 Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 246.
42 E. van Raalte, Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes 1814-1963 ('s-Graven- 

hage 1964) p. 265.
43 F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, 

deel 1, Het kabinet-Schermerhom-Drees 1945-1946 (Assen en Amsterdam 1977) p. 473.
44 M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 2, De pe

riode van het kabinet-Beel 1946-1948, band b ('s-Gravenhage 1989) p. 1398-1410.
45 Hueting, De Jong, Neij, Naar groter eenheid, p. 202-203.
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teveel overheidsinvloed, werd ongedaan gemaakt. Uiteraard speelde met 
name de historisch gegroeide betrokkenheid van de sociale partners bij de 
uitvoering, of anders gezegd de daarin opgebouwde gevestigde belangen, 
een belangrijke rol bij de beslechting van die strijdvraag. Alleen de socialis
tische vakbeweging en de eveneens socialistische bewindslieden wensten 
meer overheidsinvloed terwille van de unificatie in de uitvoeringspraktijk 
te accepteren.46

En de uitvoeringskwestie bleken de Beveridge-ideeën, naarmate de af
stand tot de oorlogsjaren groeide en gevestigde belangen meer in het geding 
kwamen, aan slijtage onderhevig. Voor wat betreft de dekkingssfeer 
(werknemers-ingezetenen) is het stelsel van sociale zekerheid in Neaeriand 
echter duidelijk geëvolueerd in de richting van het Beveridge-model.47 Een 
belangrijke doorbraak was de vervanging van de Noodwet ouderdoms
voorziening door de Algemene Ouderdomswet in 1956. Op deze eerste 
volksverzekering volgden in de loop der jaren verschillende volksverzeke
ringen: de Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959); de Algemene Kin
derbijslagwet (1962); de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1967) en de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (1976). De Algemene Bijstandswet 
(1963) legde een vloer onder het gehele gebouw van de sociale zekerheid. 
Een soortgelijke regeling ter garantie van een bestaansminimum kwam in 
België in 1974 tot stand.48

Overlegstructuur: België

België ging na de bevrijding op het terrein van de sociale zekerheid voort
varend te werk. De verwezenlijking van de in het Pact voorziene structuur 
voor paritaire samenwerking op ondememings-, bedrijfstaks- en nationaal 
niveau veroorzaakte meer problemen. De institutionalisering van de ver
schillende organen was pas in 1952 voltooid. Uiteindelijk resulteerde dit in 
een tweeledige structuur: één overlegcircuit voor sociale en één voor eco • 
nomische aangelegenheden»

De organen voor het economisch overleg werden geregeld in de Wet 
houdende organisatie van het bedrijfsleven van 1948. Deze wet regelde de 
instelling van: een Centrale Raad voor het bedrijfsleven (het adviesorgaan 
van regering en parlement over economische aangelegenheden, paritair 
samengesteld en aangevuld met enkele deskundigen); bedrijfsraden 
(paritair samengestelde sectorale adviesorganen voor regering en voor de 
Centrale Raad voor het bedrijfsleven) en ondernem ingsraden  
(overlegorganen in de onderneming, bestaande uit werkgevers- en werk
nemersvertegenwoordigers). De overlegorganen op sociaal terrein kwamen

46 P.G.T.W. van Griensven, 'Sociale Zaken: de spanning tussen het sociaal wenselijke en 
het economisch mogelijke' in: J.J.M, Ramakers ed., Parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945, deel 4, Het kabinet-Drees II (1951-1952), In de schaduw van de 
Koreacrisis (Nijmegen 1997) p. 211-223.

47 VgL: J.H. Smits, 'Het Bevegdge-plan en wat Nederland er mee deed in en na de 
Tweede Wereldoorlog1 in: Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) 52 (1992) p. 437-444.

48 Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, p. 280.
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door middel van verschillende wetten tot stand. De Besluitwet van 9 juni 
1945 stelde op sectoraal niveau paritaire comités in, die ondermeer tot op
dracht kregen cao's af te sluiten voor de desbetreffende bedrijfstak. De on
dernemingsraden vonden hun wettelijke grondslag in de hierboven ge
noemde wet van 1948. De wet van 29 mei 1952 tenslotte regelde de instelling 
van de Nationale Arbeidsraad, het paritair samengestelde nationale advies
orgaan voor sociale aangelegenheden. Overigens was er al vanaf 1944, iry 
formeel en onder andere benaming, zo'n nationaal adviesorgaan werk
zaam.49

De regeling van de medezeggenschap binnen de onderneming en met 
name de vraag in hoeverre de ondernemingsraad naast bevoegdheden op 
sociaal vlak ook economische bevoegdheden diende te krijgen leidde tot de 
meeste discussie.50 Het Pact voorzag voor de ondernemingsraad in een be
perkt recht op economische informatie: 'De bedrijfshoofden (zullen) elke 
gunstige gelegenheid te baat nemen (...) de algemene toestand van de on
derneming (...) uiteen te zetten.' Na de bevrijding kwamen er vanuit de 
werkgevers- en werknemersorganisaties en binnen deze groepen verschil
lende opvattingen over de bevoegdhedenkwestie naar boven. Uiteindelijk 
stonden er twee kampen tegenover elkaar: een socialistisch en een katho
liek. Aangezien de sociale partners er niet uitkwamen en de eerste naoor
logse regeringen geen gebruik wensten te maken van hun bijzondere vol
machten en de kwestie voor zich uitschoven werd het tevens een zaak 
waarin het parlement zich mengde. In tegenstelling tot het sociale zeker- 
heidsvraagstuk werd de parlementaire 'klip' nu dus niet omzeild. De dis
cussie sleepte zich voort tot er in 1948, tijdens het socialistisch-katholiek ka- 
binet-Spaak II, een politiek compromis uit de bus kwam rollen. Volgens de 
wet van 1948 werd de ondernemingsraad een samenwerkingsorgaan waarin 
zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers zitting hadden. De 
bevoegdhedenkwestie werd opengelaten tot nadere regeling bij Koninklijk 
Besluit. Dit gebeurde in 1952. De bevoegdheden van de ondernemingsraad 
lagen voornamelijk op sociaal terrein. De economische bevoegdheid be
perkte zich tot een recht op periodieke financieel-economische informatie.

Hoewel de regeling blijkbaar acceptabel was voor de socialisten steunde 
zij toch hoofdzakelijk op het katholieke gedachtengoed van harmonische 
samenwerking tussen werkgever en de werknemers. Naast de onderne
mingsraad bestaat er echter binnen de Belgische arbeidsverhoudingen nog 
een ander orgaan op ondernemingsniveau: de zogenaamde Vakbondsaf- 
vaardiging. De regeling hiervan kwam in 1947 tot stand, niet bij wet, maar 
via een nationale overeenkomst gesloten tussen werkgevers en werkne
mers. In de Vakbondsafvaardiging is de werkgever uiteraard niet vertegen
woordigd, waardoor zij meer het karakter van een strijdorgaan krijgt Meer 
dan bij de ondernemingsraad het geval is, komt zo tot uitdrukking dat er 
tussen werkgevers en werknemers wel degelijk belangentegenstellingen
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49 G. de Broeck, 'Het collectief overleg’ in: R. Blanpain e.a., 30 jaar Belgische arbeids
verhoudingen (Deventer 1977) p. 104

5° H. Slomp en T. van Mierlo, Arbeidsverhoudingen in België, deei 2 (Utrecht en Ant
werpen 1984) p. 32-37.
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(kunnen) bestaan,51 De bevoegdheden van de Vakbondsafvaardiging wor
den vastgelegd in de cao's van de desbetreffende bedrijfstakken en liggen 
veelal op sociaal terrein. Een meer ideologisch neutrale vorm van mede
zeggenschap op ondernemingsniveau zijn de Comités voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werkplaats. Zij zijn paritair samengesteld 
en hebben een adviserende bevoegdheid met betrekking tot het beleid ter 
voorkoming van ongevallen en beroepsziekten. Deze materie werd in 1952 
wettelijk geregeld.52

De basisstructuren, die op grond van het akkoord werden uitgebouwd, 
bleken een lang leven beschoren en vormen tot op heden de ruggegraat van 
het Belgische systeem van arbeidsverhoudingen.53 Niet ieder onderdeel was 
echter even succesvol. De bedrijfsraden functioneerden slecht en werden 
maar in enkele bedrijfstakken opgericht. In 1986 zijn zij zelfs opgeheven.
Ook de betekenis van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt in de 
literatuur van weinig betekenis geacht voor de medezeggenschap van de 
werknemers.54 De paritaire comités en de Nationale Arbeidsraad worden 
algemeen erkend als zeer belangrijke instituties. Paritaire comités worden 

f wel de 'schamierorganen bij de vormgeving van een sociaal-economische 
pacificatiepolitiek' genoemd.55 Sinds de bevoegdheden van de Arbeidsraad 
in 1968 zijn uitgebreid en het mogelijk is cao's over verschillende be
drijfstakken of zelfs voor het gehele land af te sluiten, wordt hij wel als een 
soort pseudo-parlement op sociaal gebied betiteld.56

Over de waardering van de regeling van de ondernemingsraden merken 
Dambre en Van den Brande het volgende op: 'De vormgeving van de on
dernemingsraden werd nu bepaald door een politiek compromis, uitge- , 
werkt onder impuls van de regering en met een aanzienlijke inbreng van 
het parlement. Al bij al een vrij uitzonderlijk gebeuren in de naoorlogse so
ciale politiek. Anders bekeken, zou het falen van de sociale partners om een 
consensus rond de ondernemingsraden te bereiken, hen uiteindelijk opza
delen met een moeilijk werkbare en door niemand echt aanvaarde instel
ling. In de strijd rond de ondernemingsraden heeft blijkbaar niemand echt

R. Blanpain, 'Overlegorganen* in: Stroobant 50 jaar Sociaal Pact, p. 178-179.
52 A.M. Koene, H. Slomp, Medezeggenschap van werknemers op ondernemingsniveau. 

Een onderzoek naar de regels en hun toepassing in zes Europese landen ('s-Gravenhage
1991) p. 85-87

53 Blanpain, 'Overlegorganen', p. 176.
54 G.R. Zondergeld, 'Belgien. In gemeinsamen Kampf gegen das Untemehmertum, das 

Lohnsystem und Hiu Amterediaufung. Die Reformversuche der freien Gewerkschafts- 
bewegung' in: H. Langeveld e.a., Zzoischen Wunsch und Wirklichkeit. Die belgischen, 
niederlandischen und westzonalen Gewerkschaften in der Phase des Wiederaufbaus 
(Munster 1994) p. 425-426,430.

55 W. Dambre en A. Van den Brande, 'De invloed van het Sodaal Pact op regering en 
parlement (1944-1954)' in: D. Luyten en G. Vanthemsche eds., Het Sociaal Pact van 
1944. Oorsprong, betekenis en gevolgen (Brussel 1995) p. 203-204.

56 M. Rigaux, 'De beginselen en methoden van paritaire samenwerking' in: Stroobant, 50 
jaar Sodaal Pact, p. 204; Blanpain, 'Overlegorganen', p. 185.

38



gewonnen.'57 De regeling bracht geen werkelijke structuurhervorming te
weeg.58 Wel was de vakbeweging voortaan officieel op alle niveaus als ge
sprekspartner erkend.59

De grootste invloed hebben de werknemersorganisaties waarschijnlijk 
gehad ten tijde van de zogenaamde Nationale Arbeidsconferenties (NAC's): 
gesprekken op nationaal niveau tussen werkgevers, werknemers en over
heid over met name maatregelen op het gebied van de lonen en prijzen. De 
NAC had geen grondslag in de wet en de NAC-resoluties hadden formeel 
geen enkele rechtskracht, maar zij werden door de regeringen achteraf altijd 
bekrachtigd. De overheid ging dit topberaad aan omdat zij direct na de be
vrijding de medewerking van de sociale partners en met name de werkne
mers hard nodig had. Uiteraard besefte de vakbeweging dat ook en zij pro
beerde tijdens de NAC's het onderste uit de kan te halen.60 De politieke par
tijen mengden zich niet in de afspraken die in de NAC's werden gesloten. 
Zij waren hiertoe zelfs niet in staat, want de regering regeerde met bijzon
dere volmachten.61 De vakbonden verwierven op deze manier een semi- 
politieke status.62 Tussen 1944 en 1948 zijn er acht NAC's gehouden. Na de 
totstandkoming in 1948 van de Wet houdende organisatie van het bedrijfs
leven zijn er geen NAC's meer georganiseerd.

Overlegstructuur: Nederland

De Stichting van de Arbeid zag voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd 
in sociale aangelegenheden op bedrijfstaks- en nationaal niveau. Zij was 
dan ook zeer ontstemd toen bleek dat de regering in ballingschap plannen 
had voorbereid (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA 1944)) 
waarin voor de Stichting van de Arbeid geen plaats was ingeruimd. Dit BBA 
neigde naar staatssocialisme, van gemeenschappelijk zelfdoen onder staat
stoezicht was geen sprake, aldus de voormannen van de Stichting. Na een 
intensieve lobby lukte het de Stichting uiteindelijk wèl erkend te worden 
als adviesorgaan voor de regering. Van wezenlijk belang voor de ontwikke
ling van de Stichting was het moment dat het kabinet-Schermerhom-Drees, 
met Drees op Sociale Zaken, het roer overnam. Drees had de ontstaansge
schiedenis van de Stichting van nabij meegemaakt. Hij zag het belang in 
van de medewerking van de Stichting bij het naoorlogse economische her
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57 Dambre en Van den Brande, 'De invloed van het Sociaal Pact op regering en parle
ment', p. 206.

58 Ibidem-, W. Steyaert, Ondernemingsraad. Comité voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen (Gent en Leuven 1975) p. 4

59 D. Keulemans, 'De institutionalisering van het sociaal-economisch overleg. De Wet 
van 20 september 1948 'houdende organisatie van het bedrijfsleven" in: E. Witte e.a. 
(eds.)/ Tussen restauratie en vernieuwing. Aspecten van de naoorlogse Belgische poli
tiek (1944-1950) (Brussel 1990) p. 217.

60 Dambre en Van den Brande, 'De invloed van het Sociaal Pact op regering en parle
ment', p 207

61 Slomp en Van Mierlo, Arbeidsverhoudingen in België, deel 2, p. 15-16.
62 L. Huyse, K. Hoflack (red.), De democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in politiek 

België 1944-1950 (Leuven 1995) p. 184.
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stel. En hoewel ook Drees de Stichting niet die uitgebreide bevoegdheden 
wilde geven die zij wenste, kreeg de Stichting in het door hem gewijzigde 
BBA wel een rol toebedeeld in het loonbeleid. Het voor de loonvaststelling 
bevoegde College van Rijksbemiddelaars was verplicht, alvorens een beslis
sing inzake de lonen te nemen, advies te vragen aan ae Stichting. Werkge
vers en werknemers werden zo medeverantwoordelijk gemaakt voor de ge
leide loonpolitiek. Anderzijds kreeg de Stichting een voet tussen de deur op 
een van de belangrijkste terreinen van de sociale politiek en kon zij zich 
mede hierdoor in korte tijd ontwikkelen tot een gezaghebbend instituut op 
het gehele sociale gebied.63 Dit was zeker het geval tot 1950 toen de Sociaal- 
Economische Raad, het hoogste orgaan binnen de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie, op het toneel verscheen.

De totstandkoming van de Nederlandse publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie had heel wat voeten in de aarde. De sociale partners hadden blijkens 
het manifest van de Stichting geen overeenstemming weten te bereiken 
over de rol en verantwoordelijkheden van de vakbeweging inzake econo
mische aangelegenheden. Wel was afgesproken dat de werknemers afzagen 
van medezeggenschap in het beheer van de onderneming in ruil voor ver
tegenwoordiging in het hoogste economische adviescollege aan de regering.

Affiche Nederlands Verbond van Vakverenigingen
Bron: Emest Hueting e.a., Naar groter eenheid. De geschiedenis van net Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen 1906-1981 (Amsterdam 1983)

63 Bottenburg, ‘Aan den Arbeid', p. 70-75. 
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Daarnaast achtten de sociale partners het noodzakelijk op economisch 
terrein lagere publiekrechtelijke organen op te richten. De uitwerking van 
deze materie diende na de bevrijding onverwijld in studie genomen te 
worden door overheid en sociale partners.

De eerste aanzet tot een wettelijke regeling van de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie (PBO) kwam van de hand van de socialist H. Vos, minister 
van Handel en Nijverheid in het kabinet-Schermerhom-Drees. Vos' voor
ontwerp van wet is door Kossmann kort en bondig omschreven als 'een 
vrij radicaal plan, socialistisch van structuur en, al was de gedachte dat alle 
produktiemiddelen gesocialiseerd moesten worden verworpen, toch duide
lijk geconcipieerd vanuit de veronderstelling dat de overheid via allerlei 
representatieve sociale organen de produktie zou regelen'.64 In de politieke 
verhoudingen van dat moment was het plan tot mislukken gedoemd. Vos 
stuitte op grote tegenstand in het parlement en bij de Stichting van de Ar
beid. Na de verkiezingen van 1946 eisten de katholieken het departement 
van Vos op en kwam minister van Economische Zaken J, van den Brink 
met een nieuw ontwerp waarin het katholieke subsidiariteitsbeginsel de 
boventoon voerde. Uiteindelijk zou dit ontwerp, na een grondige discussie 
in het parlement en met de nodige aanpassingen, in 1950 als wet in het 
Staatsblad verschijnen. Wat resulteerde was een wet op grond waarvan van 
onder op (dus op initiatief van het bedrijfsleven) en niet van bovenaf (door 
de overheid) bedrijfschappen konden worden opgericht met verordenende 
bevoegdheden. Aan de top van de organisatie kwam een Sociaal-Economi- 
sche Raad (SER) met adviesbevoegdheid aan de regering. In de SER namen 
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en onafhankelijke des
kundigen ziffing. De SER ontwikkelde zich tot een belangrijk instituut in de 
Nederlandse arbeidsverhoudingen, dit in tegenstelling tot de bedrijfschap
pen. Alleen voor de handel en de landbouw werden schappen opgericht, 
maar in de industrie kwam de PBO niet van de grond. Kennelijk werd de 
dwingende hand van de overheid node gemist.

Eveneens in 1950 was een Wet op de ondernemingsraden tot stand ge
komen. Wederom kwam het initiatief van het kabinet-Schermerhorn- 
Drees. Binnen de Stichting van de Arbeid was men aanvankelijk van oor
deel dat er geen wettelijke regeling vereist was, maar Drees zette door. De 
Nederlandse regeling was in grote lijnen vergelijkbaar met de Belgische. 
Ook hier ademde de wet de geest van harmonische samenwerking tussen 
werkgever (de voorzitter van de raad) en werknemers en kreeg de onder
nemingsraad voornamelijk adviserende bevoegdheden op sociaal terrein. 
Zowel in België als in Nederland zijn die bevoegdheden in de loop der tijd 
verruimd. In Nederland is in 1979 bovendien besloten de samenstelling te 
wijzigen (alleen werknemers) en (daarmee) de doelstelling te verruimen 
(belangenbehartiging naast samenwerking).65
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64 Kossmann, De Lage Landen, p. 243.
65 Koene, Slomp, Medezeggenschap van werknemers op ondernemingsniveau, p. 17-18.
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Loonbeleid in België en Nederland

Zowel de ondertekenaars van het Sociaal Pact als van het Manifest van de 
Stichting van de Arbeid erkenden de noodzaak van overheidsbemoeienis 
bij de loonvorming na de bevrijding. Maar die bemoeienis zou tijdelijk zijn 
en de overheid werd geacht zich van het loontoneel terug te trekken zodra 
de economische toestand zich normaliseerde. België kwam minder geha
vend uit de bezettingstijd dan Nederland: in België ging 8% van het natio
nale vermogen verloren, in Nederland 33%.66 Een belangrijk voordeel voor 
de Belgen was dat de Antwerpse haven nog vrijwel intact was gebleven. Het 
lot dat de Rotterdamse haven was beschoren is genoegzaam bekend: nage
noeg totale verwoesting. Daarenboven had België in Kongo een belangrijke 
inkomsten(deviezen)bron. Nederland daarentegen moest vrijwel direct na 
de bevrijding alle zeilen bijzetten om in zijn opstandige kolonie in de Oost 
'orde en rust' te bréngen. Het bracht daartoe een grote troepenmacht op de 
been die een zware wissel trok op het toch al zo verarmde Nederland.

België had al in 1947 zijn zaken grotendeels op orde. Het jaar daarna werd 
de vooroorlogse praktijk van paritair vastgestelde lonen weer vooropge
steld.67 In 1949 bereikte Nederland zijn vooroorlogse produktieniveau 
weer, maar de overheidsbemoeienis met de loonvorming bleef bestaan. 
Zelfs in de jaren zestig, toen de economische groei geen grenzen leek te 
kennen, bleef het systeem van geleide loonpolitiek, zij het in gematigder 
vorm, gehandhaafd. De geleide loonpolitiek is uiteindelijk pas in 1970 offi
cieel ten grave gedragen.68

De Nederlandse geleide loonpolitiek wordt als uniek beschouwd. Het 
contrast met de ontwikkeling in België is evident. Windmuller heeft een 
aantal verklarende factoren gegeven voor het ontstaan van de Nederlandse 
geleide loonpolitiek: de economische omstandigheden in 1945, de gegroeide 
saamhorigheid als gevolg van de oorlogsjaren, de centralisatie waaraan Ne
derland al lang was gewend op het stuk van de werknemers- en werkge
versorganisaties, de verzuiling, de deelname van de socialisten aan de 
rooms-rode coalities en de 'machinerie' van de geleide loonpolitiek, waar
mee bedoeld is dat het systeem zijn eigen leven ging leiden. De teloorgang 
van het systeem, die al in 1963 inzette, is volgens Windmuller te wijten aan 
het verdwijnen, of althans minder dwingend worden van de verschillende

Kossmann, De Lage Landen, p. 205.
Deneve stelt dat de overheid van 1948 tot 1958 (en vervolgens vanaf 1978) nog her
haaldelijk intervenieert in de loonvorming. (C. Deneve, Arbeidsduur en loon in en na 
het Sociaal Pact' in: Stroobant, 50 jaar Sociaal Pact, p. 136. ) Van een vergelijkbare ge
leide loonpolitiek zoals in Nederland tussen 1945 en 1970 is gevoerd is echter geen 
sprake (vgl.: J.H. Derksen, "Loonpolitiek in Europees verband' in SMA 1965, p. 249-250 
en A. Geul, P.W .M  Nobelen, H. Slomp, 'De komende vijf jaar: overlegeconomie of in- 
terventiestaat?’ in: SMA 1985, p. 508.
Maar ook daama behield (en gebruikte) de overheid het recht om in cao's in te grij
pen. Zie: W .H.J. Reijnaerts, Arbeidsverhoudingen in theorie en praktijk, deel 2 
(Leiden en Antwerpen 1983) p. 56.
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genoemde factoren.69 Terecht wijst Windmuller erop dat elk van de afzon
derlijke elementen ook elders wel voorkwam en dat het unieke lag in de 
gezamenlijkheid. Uitgebreider onderzoek kan wellicht uitwijzen in hoe
verre de door Windmuller genoemde factoren verschillen met de situatie 
in bijvoorbeeld België. Ik volsta hier met enkele kanttekeningen.

Hierboven is reeds gewezen op het verschil tussen de stabiliteit van de 
rooms-rode coalities in Nederland en de tweespalt tussen katholieken en 
socialisten als gevolg van de Koningskwestie in België. Met die tweespalt 
lijkt al aan een van de voorwaarden voor een centraal geleide loonpolitiek 
niet voldaan. Zo'n politiek kan immers slechts gedijen bij een zekere be
reidheid tot consensusvorming of, wat Windmuller noemt, de wil om 'sa
men de schouders eronder (te) zetten'. Die bereidheid tot compromisvor
ming, het kwam ook al ter sprake in de beschouwing over de partijpolitieke 
vernieuwing, was in Nederland kennelijk groter dan in België. In dit ver
band kan daaraan worden toegevoegd dat die compromisbereidheid mede 
voortsproot uit de relatieve zwakte van de Nederlandse vakbeweging, tot 
uitdrukking komend in een beduidend lagere participatiegraad dan in Bel
gië. Ook was er sprake van een grotere gedweeheid onder de Nederlandse 
werknemers om zich te schikken naar de besluiten van de leiding. Derksen' 
lijkt hieraan te refereren in een beschouwing uit 1965 over de Europese 
loonpolitieke systemen waar hij over de Belgische leden van werknemers
organisaties beweert: 'Discipline van de leden, nodig voor een nationale 
loonpolitiek lijkt niet tot de kenmerken van de Belgische volksaard te be
horen; men ontmoet veeleer een aversie tegen stringente bindingen. Een 
even merkwaardig als in dit opzicht illustratieve bijzonderheid is, dat er in 
feite in België een wettelijke regeling bestaat, welke elke voorgenomen 
loonsverhoging aan een goedkeuring door de overheid onderwerpt. Alleen 
.... niemand denkt er aan haar na te leven.’70

Slot

Het streven naar partijpolitieke vernieuwing stuitte na de bevrijding op de 
stevige fundamenten van het verzuilde bestel. Met name het episcopaat in 
België en Nederland bleek zeer gehecht aan een eigen politieke organisatie. 
De vernieuwingsbeweging ontbeerde bovendien een duidelijke, aanspre
kende ideologische fundering. Hoewel vele representanten van de bewe
ging in de eerste tijd na de bevrijding belangrijke posities bekleedden, bleek 
het mislukken van de doorbraak zonneklaar bij de eerste naoorlogse ver
kiezingen. De vernieuwingsdrang resulteerde wel in een (kosmetische) ver
andering van de katholieke en socialistische partijen in België en Neder
land. Anders dan in België bleek er in Nederland na de bevrijding een basis 
te bestaan voor een langdurige samenwerking tussen socialisten en katho
lieken. De zorg om de zwakke Nederlandse economie vormde ongetwijfeld

69 j.p. Windmuller en C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland, deel 2 (Utrecht 
en Antwerpen 1970) p. 92-96.

70 J.H. Derksen, 'Loonpolitiek in Europees verband', p. 249-250.
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een belangrijk bindmiddel tussen beide groeperingen. België kende relatief 
minder zorgen op het economische front en 'permitteerde’ zich een lang
durige heftige strijd tussen socialisten en katholieken over de Koningskwes
tie en later het Schoolvraagstuk. Terecht is in dit verband door Huyse on
dermeer ook gewezen op het verschil in politieke cultuur in beide landen.

Op maatschappelijk gebied bleek de Tweede Wereldoorlog de deur naar 
vernieuwing ruimer te openen. Het Sociaal Pact en het manifest dat de ge
boorte van de Stichting van de Arbeid aankondigde zijn de tastbare docu
menten van wat in sociologische terminologie het 'historisch compromis' 
tussen de maatschappelijke vertegenwoordigers van kapitaal en arbeid is 
gaan heten. De ingrediënten van het compromis zijn: handhaving van de 
kapitalistische maatschappij vorm (de vrije ondernemingsgewijze produk- 
tie); sociale vrede in ruil voor meer sociale zekerheid; het betrekken van de 
vakbeweging bij de voorbereiding en uitvoering van het sociaal-econo- 
misch beleid; een inspanningsverplichting van de werkgevers om vol
doende werkgelegenheid te creëren en acceptatie van de sociale partners 
van een actieve rol van de overheid in macro-economisch management, de 
coördinatie van de arbeidsverhoudingen en de uitbouw en het beheer van 
het stelsel van sociale voorzieningen.71

De concrete uitwerking van deze ingrediënten kan van land tot land ver
schillen. Zo kenmerkte de Belgische sociale zekerheid na de oorlog zich 
lange tijd door een verdere uitbouw en verdieping van het traditionele 
Bismarck-stelsel, terwijl de sociale zekerheid in Nederland eerder in de rich
ting van het Beveridge-model evolueerde. De maatregelen van het Sociaal 
Pact waren aanlokkelijk omdat zij aansloten op de bestaande structuur en 
de gevestigde belangen niet wezenlijk aantastten. De verdieping en verbre
ding als gevolg van de invoering van de maatregelen uit het Pact verklein
den de kans op een fundamentele hervorming. Een dergelijke blauwdruk, 
zoals de Belgische sociale partners leverden, was er in Nederland niet. 
Hoewel Nederland de Britse ideeën ook niet meteen in de praktijk bracht is 
het hiervoor eerder vatbaarder gebleken. Nederland en Groot-Brittannië 
gingen als eerste de richting uit van een stelsel van basisvoorzieningen 
voor de gehele bevolking, terwijl in de overige West-Europese landen 
(waaronder België) de verdere uitbouw van de klassieke arbeidersvoorzie- 
nmgen, tenminste in de eerste 25 jaar na de oorlog, de voorkeur genoot. De 
'doorbraak' geschiedde overigens met name in de werkingssfeer van de so
ciale zekerheidsmaatregelen en minder op het gebied van de uitvoeringsor
ganisatie.

Bij de vergelijking van de ontwikkeling van de overlegstructuren in 
beide landen valt op dat in België onderscheid wordt gemaakt tussen insti
tuties voor sociale en voor economisch aangelegenheden. Ook op dit gebied 
was de invloed van het Pact duidelijk merkbaar: de daarin voorgestelde 
structuur van paritaire samenwerking vormde na de bevrijding de leidraad 
voor de wetgever. Alleen bij de regeling van de ondernemingsraden gaven

G. Engbersen, A.C. Hemeryck. W.E. Bakker (red-), Zorgen in het Europese huis. Ver
kenningen over de grenzen oan nationale verzorgingsstaten (Amsterdam 1994) p. 23-24.
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de sociale partners het initiatief uit handen. In Nederland kreeg de Stichting 
van de Arbeid niet de plaats die zij zichzelf had gedacht. De rol van de 
overheid bij de vormgeving van de overlegstructuur lijkt in Nederland 
groter dan in België. Zo kwam het initiatief voor de regeling van een PBO 
en de ondernemingsraden van het kabinët-Schermerhom-Drees, terwijl de 
Belgische overheid, zoals gezegd, de de voorstellen van de sociale partners 
in grote lijnen in wetgeving omzette.

Ook op het gebied van de loonvorming is een groot verschil in uitwer
king tussen België en Nederland zichtbaar. In vergelijking tot Nederland 
was de overheidsinvloed in België bij de loonvorming beduidend minder 
groot Het ontstaan en de lange adem van de Nederlandse geleide loonpoli
tiek zijn volgens Windmuller terug te voeren op een unieke combinatie 
van, op zichzelf niet unieke, factoren. Binnen de Belgische arbeidsverhou
dingen was voor een dergelijke vergaande overheidsinvloed geen plaats: na 
het relatief snelle herstel van de economie keerden de sociale partners al
leen terug naar de onderhandelingstafel.
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