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‘Dus alweer een raad…’
Het politieke belang van de Economische Raad (1933-1950) als adviescollege

Tom Schuringa

Dat de overheid zich bezighoudt met economische vraagstukken lijkt vanzelfsprekend en is 
ook van alle tijden. Traditioneel wordt de Tweede Wereldoorlog als een breukmoment gezien, 
omdat in veel westerse landen het klassieke laissez faire vanaf dat moment plaatsmaakte voor 
een omvangrijke mate van overheidsbemoeienis. Daar is echter een langdurig proces aan 
voorafgegaan, waarin economen als nieuwe beroepsgroep kwamen bovendrijven. Zij zouden 
in belangrijke mate gaan meebeslissen over de manier waarop de politiek sturing gaf aan de 
economie. In tal van besluitvormings- en adviesorganen werden samenwerkingsverbanden 
gelegd tussen de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap, ter beantwoording van de ogen-
schijnlijk simpele vraag: waar moet het heen met de economie?1

Tot voor kort werd de studie naar het verleden van de economische instituties in Neder-
land opgepakt bij de oprichting van de Sociaal-Economische Raad (in 1950). De politici die 
zich sterk maakten voor de ser bouwden echter voort op ervaringen die vooral in het inter-
bellum waren opgedaan, met gremia die in meer of mindere mate gelijkenis vertoonden met 
het tripartiete advies- en uitvoeringsorgaan dat in 1950 van start ging. Wie zich bezighield met 
de bestudering van deze economische raden, richtte zich doorgaans op een element dat nogal 
eens als ‘typisch Nederlands’ wordt gezien: het vertegenwoordigende, corporatistische karak-
ter ervan. Dat is wel begrijpelijk, omdat op die manier de institutionele geschiedenis moei-
teloos in verband kan worden gebracht met het poldermodel en met de ‘columnologie’ – de 
verzuilingsliteratuur die vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw sterk dominant is gebleven. 
Dat is in beginsel helemaal geen diskwalificatie. Deze aanpak is vruchtbaar gebleken bij de 
bestudering van belangrijke overleg- en adviesraden als de Kamers van Arbeid (1897-1922) en 
de Hoge Raad van Arbeid (1919-1950), juist omdat het vertegenwoordigende element van deze 
organen, net als bij de ser, van cruciaal belang was.2 Ook andere gremia die zich met econo-
misch advieswerk bezighielden – zoals de Nijverheidsraad en de Middenstandsraad –, werden 
samengesteld uit representanten van belangengroeperingen. En waar dit niet het geval was, 
stond het gebrek aan vertegenwoordiging voortdurend ter discussie en werd er niet zelden 
gaandeweg toch een vertegenwoordigend element aan het orgaan toegevoegd.

Een andere voorloper van de ser was de Economische Raad, die actief was van 1933 tot 
1940 en van 1948 tot 1950. Dat was geen vertegenwoordigend orgaan, maar een college waarin 
deskundigen op eigen titel adviezen uitbrachten aan de overheid. Hiermee voorzag de Eco-
nomische Raad in een behoefte. Al in de eerste decennia van de twintigste eeuw bleek dat het 
economische leven complexer was geworden en de overheid eigenlijk niet voldoende deskun-
digheid in huis had om hierin een sturende rol te kunnen spelen. Onder meer om ook in de 
toekomst te kunnen voorzien in de broodnodige economische expertise, werd in de grond-
wetsherziening van 1922 een voorziening getroffen om ‘organen voor advies en bijstand van 
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de regering’ te institutionaliseren.3 Als gevolg daarvan was in het interbellum een hele waaier 
aan raden en commissies ontstaan van uiteenlopende samenstelling, reikwijdte en gewicht.4 
Eén daarvan was de Economische Raad, die vooral interessant is omdat aan de hand van de 
geschiedenis daarvan veel facetten van de economische politiek in de jaren dertig zichtbaar 
kunnen worden gemaakt. Dat komt niet doordat de adviezen van de Raad nu zo belangwek-
kend waren – er zou er nauwelijks één de tand des tijds doorstaan – of de politiek er al te 
ingrijpend door werd beïnvloed.

In de eerste plaats maakt de geschiedenis van de Economische Raad zichtbaar hoe gaan-
deweg de jaren dertig de opvattingen over de vertegenwoordiging van belangengroeperingen 
in hoge adviescolleges wortel schoot. In de tweede plaats wordt hierdoor duidelijk dat de poli-
tiek en het bedrijfsleven hun wederzijdse bevoegdheden duidelijker gingen afbakenen, en in 
de derde plaats illustreert de moeizame verstandhouding tussen de Raad enerzijds en politiek 
en ambtenarij anderzijds de problemen die gepaard gingen met de ontegenzeggelijke profes-
sionaliseringsslag die het economievak had gemaakt in het interbellum.

De eerste twee elementen zijn al min of meer uitvoerig aan bod gekomen in de drie 
belangrijkste secundaire bronnen over de Economische Raad: de uitvoerige studie van P.E. 
de Hen naar de Nederlandse industriepolitiek in de tien jaren vóór en de eerste vijf jaren ná 
de Tweede Wereldoorlog (1980),5 het artikel dat de politicoloog J.A. Nekkers en de historicus 
W.H. Salzmann schreven in 1990 over de Economische Raad in het Economisch en sociaal-
historisch Jaarboek6 en de biografie van economisch topambtenaar H.M. Hirschfeld door Arie 
van der Zwan (2004).7 Opvallend genoeg blijft in al deze werken de adviesfunctie als zodanig, 
en de omgang van de overheid met de snel professionaliserende beroepsgroep van economen, 
vrijwel volledig buiten beeld. Dat is de lacune waarin dit artikel probeert te voorzien. De 
belangrijkste vraag is, waarom de bestudering van de geschiedenis van de Economische Raad 
inzicht kan bieden in de wijze waarop de overheid omging met een snel professionaliserende 
beroepsgroep van academisch geschoolde economisch deskundigen. Hiervoor is in elk geval 
nodig om uiteen te zetten hoe de leden van de Economische Raad werden geselecteerd, en 
vervolgens hoe zij met hun werk de politiek wisten te ondersteunen.

Samenstelling van de Economische Raad

De initiatiefnemer van de Economische Raad was minister T.J. Verschuur van Economische 
Zaken en Arbeid – tot 1932 ‘Arbeid, Handel en Nijverheid’ geheten. Al in 1930 gooide hij in 
de Tweede Kamer een balletje op voor een ‘raad van economische bijstand’, en ondanks een 
enkele kanttekening (‘Dus alweer een raad…’ verzuchtte rksp-leider Nolens)8 werd alom het 
nut ingezien van een dergelijk orgaan. In tal van andere landen waren er goede ervaringen mee 
opgedaan, waarbij wel werd opgemerkt dat iedere buitenlandse raad weer andere volmachten 
had en anders opereerde. Verschuur en premier Ruys de Beerenbrouck hielden zich wat op de 
vlakte, en daardoor leken hun voorstellen weinig controversieel.9 Wie kon er bezwaar hebben 
tegen een orgaan dat ‘onpartijdig, deskundig en objectief advies’ zou gaan geven?

Toch was het voorstel voor een Economische Raad politiek niet zo onschuldig als het 
leek. Verschuur had wel degelijk een Raad met ruimere bevoegdheden voor ogen. Die moest 
een spilfunctie gaan vervullen in de economische voorlichting en toezicht houden op de 
werkzaamheden van het nieuw te vormen directoraat Handel en Nijverheid. De wens om 
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Minister T.J. Verschuur van Economische Zaken en Arbeid

[Foto: Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen]
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de economische overheidsstructuur sterker te maken, bestond al veel langer en werd deels 
gemotiveerd door de gebleken onmacht van de Nederlandse overheid om tijdens de Eerste 
Wereldoorlog de gerezen economische problemen het hoofd te bieden.10 Twee niet-ambtelijke 
organisaties waren toen uitgegroeid tot de belangrijkste economische wegwijzers: de Neder-
landsche Overzee Trust Maatschappij en het Koninklijk Nationaal Steuncomité.11

Om in de toekomst zelf het heft in handen te kunnen nemen, werd het aandeel academisch 
geschoolde specialisten onder de ambtenaren en politici al flink opgeschroefd.12 In liberale 
kring lagen pogingen om de greep van de overheid op de economie te verstevigen echter nogal 
gevoelig. In de Eerste Kamer herhaalde minister Verschuur in antwoord op opmerkingen van 
de liberale woordvoerder D. Fock dan ook nog eens expliciet dat de Raad echt alleen maar een 
adviserende rol zou krijgen, en hij voegde eraan toe dat ‘alles […] wat van particuliere zijde 
geschiedt […] zoveel mogelijk intact gelaten [moet] worden en tot een groter geheel worden 
gecoördineerd’.13 Hiermee probeerde Verschuur diegenen gerust te stellen die vreesden dat een 
Economische Raad zou leiden tot het loslaten van het non-interventiebeginsel en daarmee 
een aanzet zou kunnen geven tot een actief economisch beleid. Hoe belangrijk dit punt was, 
bleek bij de moeizame zoektocht naar geschikte kandidaten voor de Raad.

Uit de correspondentie over mogelijke voordrachten blijkt dat de opvatting van de poten-
tiële kandidaten over de gewenste mate van overheidsinvloed van doorslaggevende betekenis 
is geweest. Verschuur hield zorgvuldig in het oog of iemand er een ‘interventionistische’ of 
traditioneel liberale visie op nahield, meer nog dan andere voor de hand liggende criteria, 
zoals politieke kleur of betrokkenheid bij belangenorganisaties. Tegen elke prijs moest worden 
voorkomen dat één van beide stromingen dominant zou worden in de Raad.14 Dat is niet eens 
zo verwonderlijk, als men bedenkt dat enkele centrale figuren die boven aan elk lijstje ston-
den uitgesproken non-interventionisten waren, terwijl de initiatiefnemers juist voorstanders 
waren van een actieve economische politiek. Dat gold voor minister Verschuur, maar ook voor  
H.M. Hirschfeld, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Handel en Nijverheid. Hirsch-
feld zag in de Raad een middel om dit doel dichterbij te brengen. Beiden waren zeker wel bereid 
om vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij de totstandkoming van de politieke beslissin-
gen te betrekken, maar dan vooral om draagvlak te creëren voor overheidsbeleid.15

Een ander belangrijk selectiecriterium voor het lidmaatschap van de Raad was deskun-
digheid. Daar viel op twee manieren invulling aan te geven. Enerzijds waren er mannen uit 
de praktijk die in de voorgaande decennia hun sporen hadden verdiend en aan het hoofd 
hadden gestaan van grote bedrijven of financiële instellingen. De belangrijkste van hen was 
Ernst Heldring, voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel en directeur van de 
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Die viel niet te passeren voor het lid-
maatschap van de Raad, al was het maar omdat hij een van de voornaamste pleitbezorgers was 
geweest voor het instellen daarvan.16 Hetzelfde gold trouwens voor oud-minister F.E. Post-
huma, die ook nog eens landbouwspecialist was en bovendien als voorzitter van de Nijver-
heidsraad een handige schakel vormde met dit verwante adviescollege.

Een tweede mogelijke invulling van het deskundigheidscriterium betrof de inbreng van 
economisch geschoolde wetenschappers. Daaraan was behoefte, want in het ambtenarenap-
paraat waren academici wel in opmars, maar nog altijd dun gezaaid. ‘Op het departement 
maakten vakeconomen hun entree,’ meldt Van der Zwan, ‘maar jong als ze waren hadden 
ze […] de steun in de rug nodig van mensen met autoriteit.’17 Van der Zwan doelde hiermee 
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op erkende grootheden als Posthuma en Heldring, maar om voldoende gewicht in de schaal 
te leggen tegen de toegenomen inhoudelijke deskundigheid van de ambtenaren, lag het in 
de rede om ook meer academische kopstukken bij de Raad te betrekken. De mogelijkheden 
daartoe waren juist in het interbellum sterk verruimd, omdat hoger economisch onderwijs 
ook institutioneel voet aan de grond had gekregen. In Rotterdam was in 1913 de Nederland-
sche Handels-Hoogeschool (nhh; vanaf 1939 Nederlandse Economische Hogeschool neh) 
opgericht, in Tilburg de Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool (1927). In Groningen en 
in Amsterdam hadden de Rijks- en de Vrije Universiteit in de jaren dertig economische facul-
teiten in voorbereiding, die in 1947 en 1948 ook werden verwezenlijkt. In de eerste Economi-
sche Raad – bestaande uit vijftien leden – hadden zes hoogleraren zitting, keurig verdeeld over 
de universiteiten: G.W.J. Bruins en F. de Vries van de neh, H.A. Kaag kwam uit Tilburg, W.A. 
Bonger van de Universiteit van Amsterdam, P.A. Diepenhorst van de Vrije Universiteit en Is.P. 
de Vooys uit Delft.18

Opvallend genoeg wordt het gegeven dat de Economische Raad voor een niet onaan-
zienlijk gedeelte werd bevolkt door hoogleraren nauwelijks besproken in de literatuur. Dat 
is des te opvallender, omdat daarmee een belangrijke angel gehaald had kunnen worden uit 
een discussie die in de hele jaren dertig woedde rond de ‘deskundigencolleges’: was het wel 
mogelijk om deskundigen te vinden die niet tegelijkertijd ook belanghebbend waren? Bij de 
installatie van de Economische Raad luisterde dat extra nauw omdat voor het lidmaatschap 
werd getracht leden met zakelijke of politieke affiliaties te weren. Banden met het bedrijfsle-
ven waren er in enkele gevallen wel, maar er werden geen parlementariërs uitgenodigd voor 
het lidmaatschap, en ook de politieke kleur van de leden werd niet doorslaggevend gevonden, 
althans op papier.19 Dat maakte de spoeling dun, en minister Verschuur zou pas in 1932 de 
eerste voordrachten op zijn bureau hebben liggen. Het lag voor de hand dat hij een lijntje 
had uitgegooid bij de diverse universiteiten. In de memorie van toelichting werd dit ook met 
zoveel woorden aangekondigd: ‘In den Raad zullen vooreerst zitting moeten hebben enkele 
algemeen onderlegde economen van erkende bekwaamheid.’20

Waarom werd de Economische Raad niet ingericht als een vertegenwoordigend tripar-
tiet en organisch samengesteld gremium, zoals de naoorlogse ser dat wel werd? Dat had 
opmerkelijk genoeg te maken met het uitsluitend adviserende – en dus beperkte – mandaat 
van de Raad, in combinatie met het weinig afgebakende – en dus brede – terrein waarover de 
leden advies werd gevraagd. In de Kamerdebatten die voorafgingen aan de wettelijke oprich-
ting werd dit nader uitgelegd. Een organisch samengesteld adviescollege zou voor elk van 
de te bespreken onderwerpen specialisten moeten aantrekken van alle bloedgroepen. Als de 
Economische Raad het hele terrein van de economie zou gaan bestrijken, was dit ondoenlijk, 
want dan zou er zeker een groot aantal subcommissies aan de slag moeten gaan, die dus elk 
weer uit veel leden moesten bestaan. Dat was bijvoorbeeld al eens gebleken bij de in 1918 
samengestelde Commissie voor de Economische Politiek, die in de hele jaren 1920 slechts één 
keer bijeen was gekomen en zich weinig constructief had opgesteld.21 De vertegenwoordigers 
uit die Commissie hadden bovendien alleen aandacht gehad voor onderwerpen die hun eigen 
belangengroep raakten. Voor een brede adviserende rol leek deze opzet dus niet geschikt.22

In de loop van de jaren dertig zou wel eens worden geopperd om het bij de Economi-
sche Raad nog eens met officiële werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging te probe-
ren, maar ook bij evaluaties halverwege de zittingsperiode, en in de aanloop naar de tweede 
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raads periode vanaf de zomer van 1937, werd besloten het niet-organische karakter te behou-
den.23 De derde Economische Raad – gestart op 24 februari 1948 – was formeel ook niet orga-
nisch, maar had wel leden van de belangrijkste werkgevers- en werknemersorganisaties in 
zijn gelederen. Deze werden op persoonlijke titel benoemd en werden geacht onafhankelijke 
adviezen uit te brengen. Het beoogde corporatistische karakter van de wet op de ser wierp 
hier onmiskenbaar zijn schaduw vooruit.24

De eerste voorzitter van de Raad werd de Delftse hoogleraar Is.P. de Vooys. Op basis van 
prestige en ervaring had het eigenlijk veel meer in de lijn gelegen dat Heldring die post zou 
gaan bekleden, maar door zijn uitgesproken vrijhandelsgezindheid was hij voor minister Ver-
schuur niet acceptabel. Aan De Vooys kon hij zich verder geen buil vallen: diens geschiktheid 
stond buiten kijf, ook voor diegenen die aarzelend tegenover studeerkamergeleerden stonden. 
De Vooys was namelijk ook directeur van de aku – een van de bedrijven die in 1969 fuseerden 
tot akzo – en als zodanig dus een man die het beste van twee werelden in zich verenigde. Ook 
het advieswerk was hem niet vreemd, want hij had al een lange lijst nevenfuncties in dergelijke 
raden verzameld, en was bijvoorbeeld een van de meest actieve leden geweest van de eerder-
genoemde staatscommissie-Nolens en voorzitter van het Koninklijk Nationaal Steuncomité.25

Het werk van de ‘raad van bijstand en advies’

Ondanks de wettelijke verankering tastten in 1933 velen nog in het duister over de exacte 
taakopvatting van de Economische Raad. Wel was duidelijk dat de Raad niet in het vaarwater 
van de Hoge Raad van Arbeid moest gaan zitten. Die zou zich beperken tot sociale kwesties, 
terwijl de Economische Raad het advieswerk aangaande ‘economische aangelegenheden’ voor 
zijn rekening zou gaan nemen.26 Dat was een breed geformuleerd mandaat, en al spoedig na 
de oprichting kwamen dan ook de meest uiteenlopende verzoeken binnen van particulieren 
en organisaties, die daarmee wellicht hoopten hun zaak bij de regering onder de aandacht te 
brengen. Raadsvoorzitter De Vooys moest hen teleurstellen: de Raad was helemaal niet van 
plan om zelf ‘onderzoekingen’ te gaan instellen.27

Maar wat dan wel? Zolang er van regeringszijde nog geen verzoeken om advies waren 
binnengekomen, waren bij de eerste raadsvergaderingen de werkwijze en taakopvatting de 
meest urgente agendapunten. Dat zou overigens nog lang zo blijven, want de breed geformu-
leerde doelstelling van de Raad gaf de leden veel stof tot discussie. Volgens de wet zou de Raad 
gevraagd of ongevraagd advies kunnen uitbrengen aan een minister of aan de ministerraad 
over ‘onderwerpen van economischen aard in den ruimsten zin’. Besloten werd dat de Raad 
terughoudend zou zijn met ongevraagde adviezen, om de werkdruk van zowel de leden als de 
ministers niet te groot te maken.

Uiteindelijk zou de Raad in zijn zeventienjarig bestaan slechts één keer ongevraagd advies 
uitbrengen, en wel in 1933. Onderwerp was toen het ‘Algemeen economisch beleid van de 
regeering’, een visiestuk waar nauwelijks behoefte aan bleek te bestaan en waar de Raad zelf 
ook niet helemaal uitkwam. Het socialistische Raadslid Bonger weet dat aan een gebrek aan 
praktische inslag. Wilde een advies waarde hebben, dan moest het niet teveel in theorieën 
blijven hangen, maar concrete en toepasbare voorstellen en oplossingen bieden.28 Woorden 
van dezelfde strekking waren overigens wel vaker in de Raad geuit, bijvoorbeeld door dnb-
president Trip, die verklaarde dat ‘voorkomen moet worden dat de er een studie-inrichting 
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achteraf wordt. Het zwaartepunt van de werkzaamheid van de Raad ligt in het bepalen van 
zijn standpunt ten opzichte van de ontwikkeling van de Regeeringspolitiek.’29

Om de werkdruk voor de Raad hanteerbaar te houden, werd het advieswerk aangaande 
specifieke onderwerpen verdeeld over een aantal commissies. Daarin mochten ook specialis-
ten van buiten zitting nemen, maar een derde van de leden moest uit de Economische Raad 
komen. De hoogleraren uit de Raad waren in deze specialistische commissies opvallend goed 
vertegenwoordigd. In de belangrijke commissies voor de Economische Voorlichting en voor 
de Handelsverdragen zaten er drie (respectievelijk van de vijf en de zes Raadsleden) en in de 
Ordeningscommissie zelfs vier (van de zes).30 Het gewicht van de ‘professorale’ geleding in de 
Economische Raad was dus aantoonbaar groter dan hun aantal deed vermoeden. De com-
missies hielden zich ook met de meest uiteenlopende onderwerpen bezig. Vooral de agenda’s 
van de Commissie voor het Bindend en Onverbindend Verklaren van Arbeidsovereenkomsten 
lezen als een boodschappenlijstje: allerhande bedrijfstakken, van de groenteconservenindus-
trie tot aan de leverworstfabricage, passeren de revue. Hoe belangrijk het werk van de Raad 
ook geweest moge zijn, het wekt toch bevreemding dat de belangrijkste wetenschappers op 
economisch terrein, gedelegeerden van het hoogste economische adviescollege, zich daarmee 
onledig hielden.31 De verklaring daarvoor is misschien niet eens zo ingewikkeld: de regering zat 
helemaal niet te wachten op weidse vergezichten en doorwrochte wetenschappelijke analyses. 
Het overheidsapparaat was in de jaren dertig nog dermate klein, dat er vooral behoefte bestond 
aan input die van direct praktisch nut kon zijn. Het schetsen van de grote lijn gebeurde in de 
boezem van het kabinet; daar had men de Economische Raad niet voor nodig.

Blijkbaar konden de wetenschappers breed ingezet worden, en dat kwam goed uit want 
daardoor hoefde Verschuur niet voor elke branche specialisten aan te trekken. De ambitie 
van de minister was namelijk niet gering: in de Kamerdebatten van 1932 deelde hij mee dat 
hij onafhankelijke deskundigen uit de handel, de industrie, de landbouw, de scheepvaart, het 
bankwezen én de middenstand in de Raad wilde opnemen. ‘Onafhankelijkheid’ bleek een 
lastig criterium te zijn. Verschuur zag zelf ook wel in dat ‘deskundigheid en belangeloosheid 
wel zelden zullen samengaan’.32 Dit probleem speelde uiteraard in 1932 niet voor het eerst. 
Ook voor de Hoge Raad van Arbeid had de minister immers al vanaf 1919 onafhankelijke 
deskundigen aangezocht, in enkele gevallen zelfs dezelfde als die voor de Economische Raad.33

Het viel moeilijk te verwachten dat een college dat slechts uit maximaal vijftien leden 
diende te bestaan op alle gebieden evenveel deskundigheid kon inbrengen, en er werd dan ook 
geregeld over geklaagd dat binnen de Raad bepaalde expertise onvoldoende aanwezig was. 
Vooral landbouw werd in dat opzicht nogal eens genoemd, zeker toen Posthuma al na een 
aantal maanden zijn functie neerlegde.34 Dat stak, want uitgerekend in deze periode werden 
belangrijke en ingrijpende crisismaatregelen genomen. De adviesfunctie van de Raad zou op 
het terrein van de landbouw dan ook nooit helemaal van de grond komen. vu-hoogleraar 
Diepenhorst leek daar niet te zwaar aan te tillen. Er was immers ook een ‘Centrale Commissie 
ex artikel 25 van de Landbouwcrisiswet’ en die kon volgens hem de lacune prima opvullen.35

Niet iedereen legde zich zo gemakkelijk neer bij de beperkte armslag van de Raad. Ernst 
Heldring schreef op 2 mei 1935 een nota waarin hij onder meer het in zijn ogen gebrekkige 
functioneren van de Raad gispte. Hij hekelde het feit dat de Raad bij veel belangrijke beslissin-
gen niet werd geraadpleegd en dat de minister van Economische Zaken uitgebrachte adviezen 
onvoldoende serieus nam.36 Volgens Arie van der Zwan was het geen toeval dat juist Heldring 
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daarover zijn gal spuwde. Hij en de andere ‘vooraanstaande zakenlieden’ uit de Economische 
Raad hadden zichzelf een grotere rol toegedicht dan ze hadden en betichtten de ambtenaren 
ervan bewust het ondernemerscontingent in het economische overleg monddood te willen 
maken. Van der Zwan velt een hard oordeel: die grote ondernemers hadden naar zijn mening 
gaandeweg al een groot deel van hun relevantie verloren. Ernst Heldring had het zelfs finan-
cieel moeilijk en zag zich genoodzaakt voor zijn bedrijven om steun aan te kloppen bij de 
overheid. Zijn collega-bedrijfsbonzen verging het al niet veel beter. Waarom zouden de amb-
tenaren dan nog rekening met hen houden?37

De politieke initiatiefnemers van de Raad hoopten niet alleen door middel van de uit-
gebrachte adviezen de vruchten te kunnen plukken van de gebundelde deskundigheid. In 
de Wet op de instelling van de Economische Raad was vastgelegd dat de vijf belangrijkste 
departementen in de regel ambtelijke vertegenwoordigers zouden afvaardigen naar de ver-
gaderingen. Van de kruisbestuiving die daar het gevolg van zou zijn, werd veel verwacht. Het 
betrof zonder uitzondering hoge ambtenaren, die echter lang niet altijd aanwezig waren, en 
slechts in heel specifieke gevallen uitgebreid het woord voerden. Wel werd al in 1933 besloten 
de directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, prof.dr. H.W. Methorst, à titre consul-
tatif uit te nodigen, en vanaf 1937 ook de chef van de afdeling Economische Voorlichting van 
het ministerie van Handel, prof.dr. T.P. van der Kooy.

Bij de laatste vergadering van de eerste Raad, op 26 juni 1937, maakte voorzitter De Vooys 
de balans op van de eerste vier jaar. Eerst stond hij uitvoerig stil bij de aanvankelijk moeizame 
verstandhouding met de ambtelijke vertegenwoordigers van de verschillende ministeries. 
Inmiddels waren de contacten sterk verbeterd, zodat na vier jaar in het algemeen van een 
nuttige samenwerking kon worden gesproken. In de tweede plaats was gaandeweg duidelijk 
geworden hoever het mandaat van de Economische Raad reikte. Mochten Raadsleden aan-
vankelijk het idee hebben gehad dat zij de economische beginselen van de regering zouden 
kunnen bepalen, al snel werd duidelijk dat daar geen sprake van kon zijn. De Raad was een 
adviserend orgaan, niet meer en niet minder.

Het lijkt erop dat De Vooys daar geen moeite mee had. De Raad moest naar zijn stellige 
overtuiging ook een deskundigencollege blijven, omdat dat nu eenmaal het beste paste bij 
het karakter van de economische wetenschap: een toegepaste wetenschap, waar een ‘veelheid 
aan meeningen’ mogelijk was, die in de weg kunnen staan aan een ‘sterk advies’. Velen moch-
ten dat juist een onoverkomelijk bezwaar hebben gevonden, De Vooys bleek als rechtgeaard 
wetenschapper de voortdurende gedachtewisseling juist te hebben gewaardeerd. De Econo-
mische Raad voorzag daarmee in de tekortkomingen van een nog niet voldoende geprofes-
sionaliseerde overheidsdienst. De ambtenarij had grote stappen in de juiste richting gezet en 
mogelijk was daardoor op enkele specifieke terreinen de Raad overbodig geworden. H.A. Kaag 
meende bijvoorbeeld dat de ambtenaren in de vaste Commissie voor de Handelsverdragen 
inmiddels veel competenter waren dan de Raad zelf.38 Wellicht was daarin de voorbode te 
zien voor de toekomstige situatie, waarin aan een zwaar opgetuigd en uit louter deskundigen 
bestaand adviescollege op economisch terrein niet langer meer behoefte zou zijn.

Ondanks de scepsis lijkt de regering de Economische Raad wel degelijk nuttig te hebben 
gevonden. Dat bleek alleen al uit het feit dat de Raad in 1948 opnieuw werd geïnstalleerd. 
Volgens minister J.R.M. van den Brink had de regering zich ten doel gesteld zowel de binnen-
landse als de internationale ‘organisatorische vormen’ te doen groeien. De minister zag daar-
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voor een belangrijke taak weggelegd voor een niet-ambtelijk adviescollege dat in staat zou 
zijn economische vraagstukken te beoordelen. Wel werd in de samenstelling van de Raad nu 
meer gewicht gegeven aan het vertegenwoordigende karakter, door leden te rekruteren uit 
vakbondskringen. En ook al werd de Raadsleden nog steeds op het hart gedrukt dat zij op per-
soonlijke titel hun zetel bezetten, uit de benoemingen bleek duidelijk dat deze Economische 
Raad in feite vooral ter kwartiermaking van de aankomende ser diende.

Toch waren er ook inhoudelijke argumenten voor het heroprichten van een Economische 
Raad met louter adviserende taken. Minister Van den Brink signaleerde een verandering in het 
economisch denken sinds de jaren dertig: ‘Mocht men destijds […] nog menigmaal geneigd 
zijn, de problemen, waarvoor wij toen stonden, als van conjuncturele en dus van voorbijgaande 
aard te beschouwen, een dergelijke opvatting zal thans door weinigen meer gedeeld worden.’39 
Dat moest gevolgen hebben voor het politieke beleid, en hoewel de principiële vraagstukken 
die met een dergelijke aanpassing gepaard zouden gaan in de eerste plaats van politieke aard 
waren, kon de Raad goede diensten bewijzen – niet in de laatste plaats, zo stelde Raadsvoorzit-
ter De Vries, omdat de Raad als enige economische adviesorgaan was overgebleven.

Conclusie

De geschiedenis van de Economische Raad is tot dusver vooral bestudeerd als een anomalie 
in de ontwikkeling van het poldermodel, omdat het een van de weinige overlegcolleges uit 
de jaren 1930 betreft die bewust niet waren samengesteld als een vertegenwoordigend orgaan. 
Daarmee is echter een belangrijk perspectief uit beeld verdwenen. De Raad maakt namelijk 
duidelijk zichtbaar dat de overheid grote stappen zette in de professionalisering van de econo-
mische beleidsstructuur. Voor het eerst kwam aan de top van de adviespiramide een college te 
staan waarvan de leden (op papier) louter en alleen aan het deskundigheidscriterium moesten 
voldoen. De Economische Raad was niet bedoeld als een rechtstreekse poging om de greep 
van de overheid op het economische leven te versterken, maar doordat ambtenaren en politici 
dankzij de raadsadviezen hun eigen draagvlak vergrootten, kregen de voorstanders van meer 
overheidsinterventie wel een steun in de rug. De Raad bestond immers uit erkende topmensen 
uit het bedrijfsleven en de wetenschap, waarvan vooral de laatsten ook nog eens als onafhan-
kelijk konden gelden. Die onafhankelijkheid bracht gezag met zich mee – een van de redenen 
waarom de Economische Raad niet was samengesteld als vertegenwoordigend orgaan.

Ook in een ander opzicht had het contingent wetenschappers een streepje voor op de 
ondernemers uit de Raad. De hoogleraren waren breed inzetbaar en konden in de diverse 
commissies veel toegepast werk doen, waarvoor op dat moment in de ambtenarij nog onvol-
doende expertise aanwezig was. Het primaat aangaande het economisch advieswerk ver-
schoof hierdoor onmiskenbaar van de topondernemers naar wetenschappelijk georiënteerde 
beroepseconomen. Het bleef wel dikwijls bij advies, want de ambtenaren en politici die ermee 
aan de slag moesten, bleken in de loop van de jaren dertig ook steeds meer in hun rol te 
zijn gegroeid. Vooral voor de ondernemers uit de Raad was het een frustrerende ervaring; de 
hoogleraren lijken veel minder moeite te hebben gehad met hun betrekkelijk marginale rol.

Waar de zakenlieden in de Raad een instrument tot belangenbehartiging zagen – ook zon-
der dat er sprake was van een formele vertegenwoordigende samenstelling –, miskenden zij 
in feite dat de overheid gaandeweg het interbellum haar economische beleidsstructuur veel 
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beter op orde had gekregen en de zakenlieden niet meer nodig had. De naoorlogse ser zou 
weliswaar het bedrijfsleven nadrukkelijk een plaats geven in het tripartiete overleg, maar niet 
langer als een groep ‘mannen van zaken’ die aan de economische touwtjes trokken. De des-
kundigen uit de praktijk moesten definitief hun invloedrijke posities delen met deskundigen 
uit de academische wereld. Voor die ontwikkeling is de Economische Raad onmiskenbaar van 
grote betekenis geweest.
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