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Inleiding: de economische situatie
'De economische gevolgen van de internationale politieke spanning, alsmede
de verhoging der militaire uitgaven en de vermindering van de Amerikaanse
hulp voor civiele doeleinden hebben in Nederland een politiek van versnelde
financieèl-economische aanpassing noodzakelijk gemaakt. Uiteraard is de be
reiking van evenwicht door bevordering van positieve factoren, zoals de
productie en de export, van primaire betekenis (...). Het is echter aan geen
twijfel onderhevig, dat het grondig verbroken evenwicht slechts op een vol
doend korte termijn kan worden hersteld, indien de vereiste aanpassing in
overwegende mate wordt tot stand gebracht door een vermindering der be
stedingen.'1 Met deze woorden uit de MvT bij de begroting voor 1952 schet
ste minister J.R.M. van den Brink (KVP) de economische situatie in een no
tendop.
Door de Koreacrisis waren de grondstofprijzen op de wereldmarkt fors
gestegen, een proces dat nog was versterkt door de vrees voor schaarste aan
grondstoffen in verband met de verwachte stijging van de militaire produc
tie. Na een aanvankelijke verslechtering van de Nederlandse ruilvoet door
het achterblijven van de uitvoerprijzen bij de invoerprijzen, stabiliseerde
deze zich medio 1951. De binnenlandse reacties op de Koreacrisis (versterkte
invoer van grondstoffen en duurzame consumptiegoederen) leidden tot een
aanzienlijk tekort op de betalingsbalans. Dit tekort beliep in 1950 ruim ƒ 1
miljard en in de eerste helft van 1951 nog bijna ƒ 800 miljoen.2
Tabel 1. Saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans in miljoenen guldens•
1948

-957

1949

-253

1950

-1091

1951, eerste halfjaar
1951, tweede halfjaar
1952

-792
540
1884

De wijze waarop deze aankopen gefinancierd werden (ontsparingen en kre
dieten) riep sterke inflatoire krachten in het leven. Als reactie op deze ont
wikkeling had De Nederlandsche Bank op 1 januari 1951 een systeem van
kwantitatieve kredietrestrictie in het leven geroepen en het disconto tot
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tweemaal toe verhoogd. Bij zijn aantreden in maart 1951 had het kabinetDrees II een pakket van maatregelen afgekondigd, dat was gericht op ver
mindering van de binnenlandse bestedingen. De doelstellingen van de nieu
we regering waren het terugdringen van de excessieve groei van de vraag,
het aanpassen van de binnenlandse vraag aan de verslechterde ruilvoet en
het scheppen van ruimte voor de door de Koreacrisis noodzakelijk geachte
militaire inspanningen. Het pakket bestond uit verlaging van de subsidies op
levensmiddelen en een slechts gedeeltelijke compensatie daarvan in de
lonen, bezuinigingen op de rijksbegroting, verhoging van een aantal belastin
gen, versnelling van de inning van de vennootschapsbelasting, uitgifte van
een lening van ƒ 200 miljoen, beperking van het bouwprogramma en de in
stelling van een investeringscommissie, die de investeringen van lagere pu
bliekrechtelijke organen diende te beoordelen.
Aanvankelijk leefde in het kabinet zorg met betrekking tot de vraag of
deze maatregelen voldoende soelaas zouden bieden, reden waarom besloten
werd het liberalisatiepercentage (het gedeelte van de invoer waarvoor geen
restricties golden) terug te brengen van 75 naar 60%. In het derde kwartaal
van 1951 tekende zich een duidelijke kentering ten goede af in het internatio
nale betalingsverkeer. De plotseling snel gestegen internationale vraag leidde
tot een verzadiging, waarna een daling van de grondstoffenprijzen volgde.
De internationale concurrentiepositie van Nederland verbeterde tevens door
de, in veel andere landen niet gevoerde, stringente loon- en prijspolitiek,
waardoor de Nederlandse kostprijzen relatief minder snel stegen.4
Aan de bovengeschetste ontwikkeling hing echter wel een prijskaartje. De
bestedingsbeperking en de in eerste instantie ongunstige ontwikkeling van
de internationale handel leidden, naast een overschot op de betalingsbalans,
over het tweede halfjaar van 1951 bijna ƒ 600 miljoen5, tot een daling van de
productie voor de binnenlandse en een stijging van de werkloosheid. Dit
werd echter als tijdelijk gezien en diende opgevangen te worden door een
hogere export en een toename van de productie voor militaire doeleinden.6

Beleidsdoelstellingen
Het kabinet formuleerde vijf hoofddoelstellingen van het economisch beleid.
Allereerst was dat de beperking van consumptie en investeringen. Deze be
perking kon echter ten koste gaan van de werkgelegenheid. Daartegenover
stond dan ook de tweede hoofddoelstelling: een 'aan de huidige omstandig
heden aangepaste industrialisatiepolitiek', welke bedoeld was om het ver
wachte toekomstige arbeidsoverschot aan het werk te helpen. Daartoe
diende Van den Brink zijn derde industrialisatienota in.7
Een derde prioriteit betrof de internationale samenwerking en liberalisatie
van het handelsverkeer. Aangezien de nationale economieën in toenemende
mate afhankelijk werden van internationale factoren, werd ook economische
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samenwerking steeds belangrijker. 'De Nederlandse volkshuishouding is
onder deze omstandigheden te vergelijken met een klein schip, dat zijn weg
moet vinden op de hoog opgaande golven der internationale economische
omstandigheden', aldus de minister.8
Een vierde hoofddoelstelling was de verbetering van de productiviteit, die
nog steeds niet op het vooroorlogs peil lag. Dit streven werd zo belangrijk
geacht dat er een minister zonder portefeuille, A.H.M. Albregts (KVP), voor
dit beleidsterrein werd aangesteld. Tenslotte benadrukte Van den Brink het
belang van exportstimulering. Hij meende dat iedere overheidsmaatregel
allereerst moest worden beoordeeld op zijn merites ten aanzien van de ex
port.
In dit hoofdstuk zal de realisatie van deze vijf hoofddoelstellingen, en de
parlementaire verantwoording daarvan, geanalyseerd worden.

Consumptie- en investeringsbeperking
Inleiding
Als gevolg van de door de Koreacrisis veroorzaakte financieel-economische
problemen9 besloot de regering tot een ingrijpende beheersing van het uitgavenpeil. In het regeerprogram werd gekozen voor een tweesporenbeleid:
enerzijds zouden de consumptieve uitgaven van zowel particulieren als
overheid teruggebracht dienen te worden, anderzijds zouden ook de investe
ringsuitgaven beperkt moeten worden. Het streven was om het totaal aan
consumptie en investeringen in overeenstemming te brengen met de nettoproductie en eventuele buitenlandse hulp. Overeengekomen werd dat te
genover iedere procent consumptiebeperking vijf procent investeringsbeper
king zou moeten staan. De beperking van de consumptieve uitgaven moest
totstandkomen door middel van belastingmaatregelen en een vermindering
van de subsidies op levensmiddelen, bij gelijkblijvende lonen.10 De investe
ringsbeperking voor de particuliere sector bestond voornamelijk uit 'fiscale
en monetaire restricties', waarbij de mogelijkheid van 'physieke controle' nadrukkelijk opengehouden werd. In de overheidssector zouden zowel de con
sumptie- als de investeringsbeperking door rechtstreekse centrale ingrepen
tot stand moeten komen.11 In totaal zou het pakket maatregelen uitkomen op
vijf procent beperking in de consumptieve sfeer en twintig procent in de in
vesteringen. Deze beperkingen zouden gelijkelijk verdeeld worden over de
particuliere en de publieke sector.

,

Globaal versus direct particulier versus publiek
Niet zozeer de doelstellingen van dit beleid, maar de instrumenten om die
doelstellingen te bereiken lagen onder vuur bij een gedeelte van de Tweede
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Kamer. Met name PvdA en CPN constateerden dat de regering tekortschoot
ten aanzien van de investeringsbeperking. PvdA-woordvoerder G.M. Ne
derhorst constateerde bij het begrotingsdebat dat de bewindslieden het ge
makkelijk hadden: 'Mag er bij een andere begroting nog weleens sprake van
zijn, dat een minister zich moet verdedigen tegen kritiek van links en rechts,
bij Economische Zaken is het zo, dat de rechtse kritiek tot zwijgen is ge
bracht.' Rechts had in zijn ogen zijn zin gekregen: de beperking van de con
sumptie was conform de afspraken, maar de investeringsbeperking liet nogal
te wensen over. De investeringsbeperking had zich eenzijdig voltrokken in
de publieke sector, waar onder andere de woningbouw onder te lijden had.
Een en ander was een logisch gevolg van de keuze van de regering voor glo
bale maatregelen als rentepolitiek, kredietbeperking en belastingpolitiek om
de investeringen in de particuliere sector te beperken.12 Slechts met direct in
grijpen in de vrijheid van ondernemers om te investeren, met 'physieke con
trole', zou het mogelijk zijn de uitgaven op dit terrein in de hand te houden
en een meer gelijke spreiding over publieke en private sector te verwezenlij
ken. Om alle kritiek voor te zijn verklaarde hij nog: 'De Partij van de Arbeid
is zeer zeker niet de partij van de investeringsbeperking; haar beginselen zijn
veeleer gericht op beheerste expansie en verruiming van de werkgelegen
heid.'13 Deze wens van de sociaal-democraten was niet nieuw. In het regeer
program was de mogelijkheid tot direct ingrijpen opengelaten en in een in
terpellatie op 3 april 1951 had Nederhorst zelf tevergeefs bij de regering aan
gedrongen op het overgaan daartoe.14

Minister J.R.M. van den Brink op bezoek bij de KRO

In zijn roep om meer directe controle op de particuliere investeringen kreeg
Nederhorst enkel bijval van de CPN.15 De overige partijen wezen directe in-
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vesteringscontrole resoluut af. Th.J.D.M. Koersen (KVP) koos vol overtuiging
voor de 'globale methode'. Dit voorkwam fricties tussen overheid en
bedrijfsleven en minimaliseerde belemmeringen voor het bedrijfsleven.16
Chr. van den Heuvel (ARP) meende dat het al te zwaar benadrukken van de
overheidstaak het eigen verantwoordelijkheidsgevoel deed verzwakken, het
geen juist voorkomen moest worden. Het bedrijfsleven diende zelf verant
woordelijk te blijven; de overheid mocht slechts met 'algemeen werkende
maatregelen' de economie beïnvloeden. En dan nog zeer voorzichtig, want
hij zag (terecht) een verband tussen de beperking der investeringen en de
toenemende werkloosheid. De roep om directe investeringscontrole kwalifi
ceerde hij als 'een angstwekkende overschatting van het Overheidsinzicht'.17
De VVD'er H.A. Korthals prees zich gelukkig met de keuze voor globale
maatregelen. Zijns inziens was er geen motief aan te voeren waarom de
overheid meer inzicht zou hebben in het verloop van het economische leven
dan een particuliere ondernemer. Daarnaast voorzag hij een 'afgrijselijk bu
reaucratisch gedoe', mocht de overheid toch besluiten tot directe controle.18
Van den Brink ging uitgebreid in op Nederhorsts kritiek. De noodzaak tot
bestedingsbeperking was in de vigerende omstandigheden overduidelijk.
Wanneer de minister het vraagstuk 'zuiver theoretisch' zou kunnen behande
len, zou ook hij voorstander zijn van een politiek waarbij 'alle onderdelen
(van) het contractieproces door de overheid' zouden worden geleid. Er was
echter sprake van te veel 'schadelijke nevengevolgen' van een dergelijk be
leid. Van den Brink voorzag dat het economische klimaat en het industrialisatieklimaat door direct overheidsingrijpen zouden worden bedorven. De
overheid was zeer wel in staat om investeringen te remmen, maar investe
ringen opwekken was veel moeilijker.19 Van een bijstelling van het beleid in
de richting van de door de PvdA gewenste fysieke controle kon dan ook
geen sprake zijn; de investeringsbeperking zou worden nagestreefd door
middel van de globale methode.

Industrialisatie in het licht van de bestedingsbeperking
De derde industrialisatienota
In de traditie van de twee voorgaande jaren presenteerde Van den Brink een
industrialisatienota, als bijvoegsel bij de begroting voor 1952.20 In deze nota
gaf hij een overzicht van wat er ten aanzien van de industrialisatie was be
reikt en een analyse van de industrialisatie in het licht van de bestedingsbeperkende maatregelen.
Van den Brink was tevreden over de prestaties van de industrie in de pe
riode van januari 1948 tot juli 1951. De productie in de Nederlandse industrie
liet een snellere groei zien dan in de eerste twee nota's was voorzien. Was
daar nog uitgegaan van een groei van ca. 12% in anderhalf jaar, de werkelijke
stijging liet een percentage van 24 in twee jaar zien, waardoor de eerder
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vastgestelde taakstelling van 34% in viereneenhalf jaar overtroffen zou wor
den. Deze snellere stijging kende twee oorzaken. Enerzijds was er sprake van
een sterke toename van de personeelsbezetting in de industrie, veroorzaakt
door een toenemend arbeidsaanbod (met name gedemobiliseerde militairen
uit Indonesië). Anderzijds was er een stijging van de arbeidsproductiviteit,
die haar belangrijkste oorzaak vond in het feit dat bij vervangingsinvesterin
gen de oude apparatuur tijdelijk naast de nieuwe in werking werd gehou
den. Hoewel er over de gehele linie een sterke stijging van de productie was,
signaleerde de minister in het tweede kwartaal van 1951 een stagnatie.
Niet alleen was de productie sterker gestegen dan geraamd, ook de indus
triële uitvoer was flink toegenomen. Was er in de tweede industrialisatienota
nog sprake van een norm van 130% van het exportniveau van 1948, in 1950
bleek die norm al bijna gehaald te zijn (120% van 1948). Daarentegen steeg de
binnenlandse afzet slechts mondjesmaat met 10%.
Behalve aan de terugblik op de bereikte resultaten wijdde de minister een
tweetal paragrafen aan het industrialisatievraagstuk in de naaste en de wat
verdere toekomst. De eerste stond voornamelijk in het teken van de consumptie- en investeringsbeperking. De stagnatie in het tweede kwartaal van
1951 werd veroorzaakt door afzetmoeilijkheden op de binnenlandse markt.
Voor deze verminderde afzet gaf Van den Brink een tweetal redenen. Aller
eerst was er sprake van verzadiging na de hamsterwoede in de tweede helft
van 1950, een daling die 'niet tot bijzondere bezorgdheid aanleiding (behoeft)
te geven'. Daarnaast was er sprake van een onvermijdelijk gevolg van een be
leid, dat streefde naar vermindering van bestedingen. Wanneer de interna
tionale omstandigheden zich niet zouden wijzigen, was de stagnatie een
structureel probleem en moesten verschillende bedrijfstakken rekening hou
den met een blijvend lagere binnenlandse afzet. Volgens Van den Brink was
er echter compensatie mogelijk door de vergrote vraag naar zowel civiele als
militaire goederen vanuit de krijgsmacht. Een tweede, nog belangrijker,
compensatiemogelijkheid lag in productie voor de buitenlandse markt. Heel
het financieel-economisch regeringsbeleid moest worden doortrokken van de
noodzaak de export te vergroten. Hierdoor konden niet alleen de binnen
landse productie en werkgelegenheid op peil blijven, maar kon ook de beta
lingsbalans meer in evenwicht worden gebracht.
Van den Brink waarschuwde voor een rücksichtslos beperken van de inves
teringen. Wanneer de investeringen ten goede kwamen aan productie voor
de buitenlandse markt, zouden deze juist een bijdrage kunnen leveren aan
de dekking van het betalingsbalanstekort. En nog wel op relatief korte ter
mijn: industriële uitbreidingsinvesteringen brachten jaarlijks een rendement
op van een kwart tot de helft van het geïnvesteerde bedrag. 'Het drukken
van dergelijke investeringen is derhalve in de grond der zaak een kortzichti
ge politiek', concludeerde de minister. Er waren wel mogelijkheden tot investeringsbeperkingen, maar die hadden betrekking op de voorraadvorming of
waren relatief: het handhaven van het totale investeringsbedrag op het be-
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reikte niveau. Van den Brink besloot zijn nota met een ernstige waarschu
wing: 'Ondergetekende acht op dit gebied grote waakzaamheid noodzake
lijk. Vooral met het oog op de taak, die in Nederland ten aanzien van de in
dustrialisatie op langere termijn moet worden vervuld, zou een te sterke af
remming van de industriële investeringen in de eerstkomende jaren zeer
ernstige gevolgen hebben. Indien een beperking der direct productieve in
vesteringen zou leiden tot een grotere werkloosheid dan (...) onvermijdelijk
is, zou men het paard achter de wagen spannen.’21
Opmerkelijk genoeg werd er in de Tweede Kamer niet erg veel aandacht
besteed aan de nota. In het VV op de begroting wijdden slechts drie fracties
enkele woorden aan de regeringsvoornemens op het gebied van de indus
trialisatie. Vanuit de PvdA kwam de kritiek dat de nota te weinig richtingge
vend was: 'Bij lezing van de Nota krijgt men niet de indruk, dat de Regering
weet, waarheen zij koerst.' Uiteraard greep de PvdA nogmaals de gelegen
heid aan om de voordelen van de door haar gewenste directe investeringscontrole in de particuliere sector voor het voetlicht te brengen 22 De KVP liet
aantekenen dat de overheid niet elke concrete investering kon beoordelen,
waarmee voor haar de kous van de directe controle af was 23 Volgens de
CPN was het industrialisatiebeleid dweilen met de kraan open. De kapitalis
tische maatschappij kende nu eenmaal crises, de enige zekere uitweg daaruit
was het uitbreiden van de handel met de landen in Oost-Europa en met de
Sovjet-Unie, 'die geen economische inzinkingen kennen'.24
Bij de mondelinge behandeling kreeg Van den Brink de volledige steun
van de KVP voor zijn nota, 'een belangrijk en goed gedocumenteerd stuk'
volgens Koersen. Hij vroeg zich wel af of de regering voldoende oog had
voor de gevaren die een blijvend lagere consumptie voor de productie, en
dus voor de werkgelegenheid, met zich bracht. Om de Nederlandse produc
tie te ondersteunen deed hij een oproep aan volk en regering om 'Nederlands
fabrikaat' aan te schaffen.25 De overige fracties lieten de nota onbesproken.

Regionale ontwikkelingsplannen
Was het voor de werkgelegenheid in geheel Nederland noodzakelijk om een
industrialisatiebeleid te voeren, voor sommige streken in het land zou zo'n
generiek beleid onvoldoende soelaas bieden. Een aantal regio’s kende zulke
grote economische problemen, dat gericht beleid vereist was. Via een begro
tingswijziging introduceerde Van den Brink regionale ontwikkelingsplannen
voor zuidwest en oostelijk Groningen, oost-FriesIand, noordoost Overijssel,
oostelijk West-Friesland, zuidwest en noordoost Noord-Brabant en noordLimburg. Niet alleen kenden de genoemde streken een aanzienlijke werk
loosheid, er was ook sprake van een latent arbeidsoverschot, dat tot uitdruk
king kwam in de overbezetting van de veelal kleinschalige landbouwbedrij
ven. De minister meende dat het volstrekt verantwoord was om in tijden van
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bestedingsbeperking toch geld voor regionale ontwikkeling uit te trekken.
De verspilling van productiviteit in de genoemde gebieden was juist in eco
nomisch mindere tijden ontoelaatbaar. Daarnaast waren de sociale en mate
riële gevolgen van de achterstandspositie van de gebieden potentiële 'haar
den van sociale en politieke ontwrichting en onrust'.
Van den Brink zag twee wegen om de (dreigende) werkloosheid het hoofd
te bieden: migratie, zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten, en het
aantrekken van industrie. Hoewel de minister zeker voorstander was van
een zekere mate van migratie, waarschuwde hij voor een al te sterk accent op
dit middel. Ten eerste zou door binnenlandse migratie de concentratie van
industrie in de bestaande centra alleen maar toenemen, terwijl spreiding juist
gewenst was, ten tweede zou grootschalige migratie 'ernstige sociale, (...)
geestelijke en zedelijke gevolgen' hebben.
De aangekondigde maatregelen lagen vooral in de voorwaardenschep
pende sfeer, en hadden de bedoeling vestiging van industrie in de pro
bleemgebieden aantrekkelijker te maken. In genoemde streken zouden in
dustrieterreinen in gereedheid worden gebracht, verkeersvoorzieningen
worden verbeterd, voorzieningen op het gebied van openbare nutsbedrijven
worden getroffen, industriehallen worden gerealiseerd, vakscholing worden
bevorderd en industriewoningen beschikbaar worden gesteld. De kosten
voor dit beleid, ruim ƒ 51 miljoen, zouden gezamenlijk worden gedragen
door Rijk, provincies en gemeenten, waarvan het leeuwendeel (87%) voor re
kening van het Rijk kwam. De uitvoering van de plannen zou gefaseerd
plaatsvinden. In de eerste fase zou het grootste deel van de industrieterrei
nen gereed gemaakt worden en zouden de meest urgente verbeteringen aan
het wegennet worden uitgevoerd. Het betrof hier de vervroegde aanleg of
verbetering van op het Rijkswegenplan voorkomende wegen en de aanleg of
verbetering van provinciale en gemeentelijke wegen. Uiteraard financierde
het Rijk de aanleg of verbetering van rijkswegen. De kosten voor de provin
ciale wegen droeg de provincie, met een rijksbijdrage voor de extra rentelas
ten die vervroegde uitvoering met zich bracht. De kosten voor gemeentelijke
wegen werden voor 75% door het rijk betaald. De maatregelen op het gebied
van openbare nutsvoorzieningen waren in eerste instantie beperkt tot de
aanleg of uitbreiding van het waterleidingnet. Hier verleende het Rijk een
bijdrage in het onrendabele deel van de noodzakelijke investeringen.26

Regionalisme in het parlement
Het kabinet ondervond in de Tweede Kamer natuurlijk brede steun voor de
plannen. Geen enkele fractie keerde zich tegen de extra ondersteuning die
naar de genoemde streken zou gaan. Het debat ging dan ook nauwelijks over
de inhoud van de plannen. Voor de PvdA en de CPN was het een prima
aangrijpingspunt om het vraagstuk van de economische ordening van de
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samenleving nog eens onder de aandacht te brengen. Daarnaast greep vrij
wel iedere woordvoerder de gelegenheid aan om de aandacht te vestigen op
regio's die niet in de plannen voorkwamen, maar die huns inziens wel geteis
terd werden door zulke omvangrijke economische problemen dat ze zeker
in aanmerking moesten komen voor soortgelijke steun.
Volgens Nederhorst was regionale spreiding van de industrie 'wel een van
de moeilijkste vraagstukken (...) waarvoor de ondernemingsgewijze produc
tie zich gesteld ziet'. De overheid had binnen de bestaande situatie maar
weinig armslag en moest maar afwachten hoe de ondernemers zouden rea
geren op haar voorwaardenscheppend beleid. Dit betekende niet dat het
zinloos was; hij wees op het succes van een eerder streekplan in Drenthe. Hij
pleitte voor het aanbrengen van samenhang in de streekgerichte industriali
satie door het oprichten van industrieschappen in de betreffende gebieden.
Hij had verder kritiek op de uitwerking van de plannen, waarin naar zijn
idee te veel kleine industriekernen waren opgenomen. Het zou volgens Ne
derhorst verstandiger zijn wanneer werd aangesloten bij de bestaande indus
triekernen in de regio's. Op de in de nota voorgestelde wijze werd 'als het
ware de industrie op een blaadje' thuis bezorgd. Daarnaast was hij niet ge
lukkig met de indeling in fasen, die tot onnodige vertraging zou kunnen lei
den. Tenslotte bracht hij de situatie in het Rijk van Nijmegen, het Land van
Maas en Waal en de Bommelerwaard nog onder de aandacht van de minis
ter.27 C. Borst (CPN) meende dat 'het kapitalistische productiestelsel verstikt
is in zijn eigen tegenstellingen'. De voorgelegde plannen vloeiden volgens de
communist voort uit het feit dat militaire bestedingen prioriteit hadden. Hij
vroeg speciale aandacht voor Noord-Holland en Dokkum.28
M.M.A.A. Janssen (KVP) was het met de bewindsman eens dat industria
lisatie de voorkeur verdiende boven migratie. Hij maakte zich zorgen over
de problemen die lagere overheden hadden bij het lenen op de kapitaalmarkt
en verlangde van de minister de toezegging dat de uitvoering van de plan
nen niet door financieringsmoeilijkheden vertraagd zouden worden. Daar
naast vroeg hij zich af of er wel voldoende haast was gemaakt met het ont
werpen van de plannen, gezien de grote tijdspanne die de voorbereiding had
gevergd. Tenslotte vroeg hij bijzondere aandacht voor Volendam.29
A. Stapelkamp (ARP) vond ook dat het wel erg lang had geduurd voor de
plannen werden ingediend. Hij wees erop dat slechts blijvende resultaten
werden geboekt als zich metterdaad bedrijven in de gebieden zouden vesti
gen. Hij vroeg bijzondere aandacht voor de Bommelerwaard, het Land van
Maas en Waal, Goeree-Overflakkee en de Achterhoek.30
R. Zegering Hadders (VVD) deelde Janssens bezorgdheid over de finan
ciële mogelijkheden van de lagere overheden. Hij verzocht de minister de
gemeenten aan voldoende gelden te helpen, opdat de industrialisatie niet
zou stoppen bij de rijksinspanningen. Hij vroeg bijzondere aandacht voor de
rijksweg Veenendaal-Didam.31 J.J.R Schmal (CHU) onderschreef de regeringsplannen volledig.32
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Minister Van den Brink had het gemakkelijk bij zijn beantwoording. De
regionale ontwikkelingsplannen konden, gezien de economische staat
waarin de genoemde gebieden verkeerden, op unanieme steun van de Ka
mer rekenen. Hij kon de kamerleden op alle inhoudelijke punten geruststel
len. De regionale stokpaardjes die de verschillende kamerleden zo vurig be
reden, werden door de minister niet gehonoreerd. Van den Brink deed geen
toezeggingen over nieuw aan te wijzen ontwikkelingsgebieden. Voor zover
het specificaties van de in de voorstellen genoemde gebieden betrof, wilde
hij daar met een groep deskundigen op studeren. De overige genoemde ge
bieden vielen voorshands af, aangezien zij niet aan alle in de MvA genoemde
criteria voldeden.33 De wetsvoorstellen werden unaniem aangenomen.

Productiviteitsverbetering
Inleiding
Om een viertal redenen achtte het kabinet verhoging van de productiviteit in
Nederland zo urgent dat een minister zonder portefeuille voor de producti
viteitsverbetering werd benoemd: de structurele gevolgen die de tweede we
reldoorlog had gehad voor de economische positie van Nederland in de we
reld, het wegvallen van 'oude welvaartsbronnen' (Indonesië), de sterke be
volkingsgroei en bovenal de betalingsbalansproblemen na de Koreacrisis. Op
8 oktober 1951 diende minister Albregts zijn Productiviteitsnota in.34 Onder
staande tabel laat zien dat verbetering van de productiviteit in internationaal
opzicht zeker niet overbodig was.
Tabel 2. Geïndexeerde arbeidsproductiviteit (1937=100)35______________________
Nederland

88

België

96

Frankrijk

94

Verenigd Koninkrijk
West-Duitsland
Verenigde Staten

118
86
131

Albregts, minister voor productiebevordering*
Tijdens de formatie van het kabinet-Drees II was besloten een minister zon
der portefeuille op het ministerie van Economische Zaken aan te stellen.

* Deze paragraaf is van de hand van M.H. Verweij.
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Deze minister zou zich moeten gaan bezighouden met productiebevordering, middenstandsaangelegenheden, opbouw van de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie en kartelpolitiek. Op 15 maart 1951 werd prof. dr. A.H.M.
Albregts (KVP) benoemd op de nieuwe post.36
foto Spaarnestad
Minister A.H.M. Albregts, speciaal belast met het opvoeren van de productiviteit
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Augustinus Hendrikus Martinus Albregts werd op 22 november 1900 ge
boren in Vught. Hij doorliep de Bisschoppelijke Kweekschool te 's-Hertogenbosch en behaalde vervolgens MO-akten voor de vakken 'Handelsweten
schappen’, 'Staathuishoudkunde en Statistiek' en 'Staatsinrichting'. Van 1926
tot 1945 was Albregts werkzaam in het onderwijs. Hij was leraar aan het RK
Lyceum in Hilversum en aan de MTS in Utrecht. Vóór de oorlog was Al
bregts enige jaren voorzitter van de Vereniging tot behartiging van het On
derwijs in de Staatswetenschappen.37 Later in zijn proefschrift zou hij nog
maals het belang van dit vak benadrukken: 'Op geen enkel schooltype van
het Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs mag verzuimd worden
de leerlingen in te leiden in de staatkundige en maatschappelijke vraagstuk
ken van de eigen tijd door middel van een zelfstandig vak - maatschappijleer
en /o f staatswetenschappen -,'38
Naast zijn baan als leraar studeerde Albregts vanaf 1932 tevens economie.
In 1937 behaalde hij het doctoraalexamen aan de Katholieke Economische
Hogeschool te Tilburg. Hij promoveerde daar in 1948 cum laude op het
proefschrift De leer der maatschappelijk economische organisatievormen. Een jaar
later werd hij in Tilburg benoemd tot buitengewoon hoogleraar. Inmiddels
had Albregts zijn baan als docent opgegeven. In 1945 was hij benoemd tot
algemeen secretaris van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en
tot directeur-secretaris van het RK Verbond van Werkgeversvakverenigingen. Later zou hij tevens secretaris-generaal worden van de Union Interna
tionale des Associations Patronales Catholiques.39
Albregts publiceerde veel. Hij had een duidelijke mening over de invloed
van de overheid op de economie, die naar zijn mening niet te ver mocht rei
ken. Eén van de stellingen in zijn proefschrift was dan ook: 'In het streven
naar "sociale zekerheid" schuilt het gevaar, dat het de economische vooruit
gang tegenhoudt.’40 Als onmisbare voorwaarde om de grootst mogelijke
welvaart te bereiken, zag hij de bloei van de zelfstandige particuliere onder
nemingen. De overheid moest de initiatieven van deze ondernemingen niet
overnemen, maar stimuleren door bijvoorbeeld bijzondere risico's te helpen
dragen. Daarnaast was het de taak van de overheid om de markthuishouding in een maatschappelijk economisch kader te brengen. Albregts was een
groot voorstander van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.41
Bij het zoeken naar een minister zonder portefeuille was de keuze op Al
bregts gevallen omdat hij over goede contacten met de georganiseerde werk
gevers en werknemers beschikte. Daarnaast wist de KVP met de benoeming
van deze minister dat de door haar gewenste opbouw van de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie in goede handen was. Minister van Economische Za
ken Van den Brink stond positief tegenover de nieuwe minister, daar hij Al
bregts als iemand met gelijkgestemde ideeën kende.42 Tijdens de formatie
had hij W.F. de Gaay Fortman (ARP) echter afgeraden om deze functie te ac
cepteren, omdat 'iemand met jouw capaciteiten zo'n mager postje niet zou
moeten nemen.'43
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Het ministerschap van Albregts zou echter geen groot succes worden. De
verdeling van taken en verantwoordelijkheid tussen Van den Brink en Al
bregts was vaag geregeld. In de praktijk zou Van den Brink hierdoor vaak de
eindverantwoordelijkheid dragen en werd Albregts niet geacht om tegen de
uitdrukkelijke standpunten van Van den Brink in te handelen. Daarnaast be
schikte Albregts niet over een eigen ambtenarenapparaat en had hij geen ei
gen begroting. In het parlement ondervond hij meermalen kritiek van de
PvdA, omdat hij op het standpunt stond dat de productie en productiviteit
slechts op indirecte wijze door de overheid beïnvloed mochten worden.
Tenslotte had Albregts weinig politieke feeling. Zijn benoeming als minister
zou dan ook eenmalig zijn.44

De productiviteitsnota
Albregts formuleerde als algemene doelstelling van het economisch beleid
'het vergroten van de welvaart onder de voorwaarde dat de betalingsbalans
in evenwicht wordt gebracht, een hoog peil van werkgelegenheid wordt ge
handhaafd en een zo rechtvaardig mogelijke verdeling wordt bereikt'. De
verhoging van de productiviteit diende aan deze drie doelstellingen een bij
drage te leveren, waarbij de betalingsbalansproblematiek duidelijk het
zwaarst werd geaccentueerd. Door de verslechterde ruilvoet was het voor
Nederland lastiger geworden om te exporteren. Om de export op te voeren,
dienden de productiekosten te dalen door middel van de opvoering van de
productiviteit. Een effectieve bijdrage aan de betalingsbalans zou betekenen
dat de productiviteit met in totaal 10% zou moeten stijgen, boven de normale
jaarlijkse stijging van 4,5%. Aangezien de nota een driejarenplan was, kwam
de gemiddelde jaarlijkse stijging dus uit op ongeveer 8%.
Als belangrijkste middel tot productiviteitsverhoging zag Albregts een
gunstig economisch klimaat. Dit kon worden bereikt door het bevorderen
van 'gezonde concurrentie', door het vermijden van direct overheidsingrijpen
en door een verdergaande liberalisatie van het handelsverkeer.
De grootste inspanning diende te komen van het bedrijfsleven zelf, waar
volgens Albregts volop winst te halen was. Hij wees op de tekortschietende
'interne organisatie' binnen veel bedrijven, veroorzaakt door 'het optreden
van vermijdbaar oponthoud' in de productie en een gebrek aan vaardigheid
en ambitie bij veel werknemers. Als oplossing voor deze problemen zag hij
het inschakelen van arbeidsanalisten, waarin Nederland naar zijn idee ach
terliep. Hij wees op een aantal bedrijven, waar na een organisatie-onderzoek
de productie 'met vele tientallen procenten' was toegenomen.
Ook de 'externe organisatie' liet te wensen over. Veel bedrijven brachten te
veel producten voort met 'nodeloze' uitvoeringsverschillen. De minister
wilde dit probleem, dat zich met name in de bouwnijverheid voordeed, on
dervangen door 'normalisatie' van producten.
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Teneinde tot een hogere productiviteit te komen, diende het geïnvesteerde
kapitaal efficiënter aangewend te worden. Albregts zag daartoe drie moge
lijkheden: verlenging van de wettelijke arbeidstijd (die hij verwierp), verlen
ging van de arbeidsduur door overwerk en ploegenarbeid. Bij het laatste ele
ment wilde hij ook de zondagsarbeid betrekken, hoewel hij constateerde dat
daartegen principiële bezwaren bestonden, 'die ten dele onoverkomelijk zul
len blijken te zijn’. De confessionele fracties in de Tweede Kamer waren over
dit laatste aspect niet erg enthousiast, maar ondernamen geen pogingen om
Albregts op andere gedachten te brengen.
Een ander aspect betrof de geringe mobiliteit van de arbeid, waardoor er
enerzijds arbeidsoverschotten in bepaalde sectoren bestonden naast tekorten
in andere sectoren, en anderzijds de geografische spreiding van de werkge
legenheid onevenwichtig was. Albregts opperde oplossingen in de richting
van centrale registratie van vacatures bij de Rijksarbeidsbureaus, het ontwik
kelen van een adequate beroepenclassificatie en het verbeteren van de be
roepskeuzevoorlichting en het leerlingstelsel. Een andere oorzaak voor de
geringe mobiliteit lag in de woningnood in bepaalde gebieden. Aangezien
deze niet op korte termijn te lenigen was, stelde de bewindsman voor arbei
ders tijdelijk te huisvesten in kosthuizen en kampementen. Tegen dit aspect
leefden in de Tweede Kamer wel bezwaren van ethische en sociale aard,
maar niet zo zwaar dat fracties de minister probeerden te overtuigen om niet
tot dit soort van tijdelijke huisvesting over te gaan.
Ook op het terrein van de beloning lagen volgens de minister prikkels om
tot een hogere productiviteit te komen. Van een volledig vrije loonvorming
zou echter geen sprake kunnen zijn; loonbeheersing bleef voorop staan.45
Albregts zag meer in tariefbeloning, die een aansporing tot goede prestaties
zou zijn. In gevallen waar tariefbeloning onmogelijk was, zou een systeem
moeten worden ingevoerd waarin persoonlijke of collectieve prestaties extra
beloond konden worden. Daarnaast was een goede werkclassificatie nodig
om 'een verantwoorde rangorde' aan te geven in de verschillende beroepen.
De interessantste paragraaf uit de productiviteitsnota zou de paragraaf
over het overheidsbeleid moeten zijn. Deze bleef echter steken in algemeen
heden. De productiviteitsverbetering diende voornamelijk vanuit het be
drijfsleven te komen; de overheidstaak was beperkt tot 'het scheppen van
gunstige voorwaarden'. De meest vergaande opmerking was dat de be
windslieden (de nota was medeondertekend door Drees als minister van So
ciale Zaken ad interim) niet uitsloten dat zij bedrijfstaksgewijze of onderne
mingsgewijze productiviteitscommissies verplicht zouden voorschrijven.46

Realiteitszin of gebrek aan gerichte sturing?
Gezien de weinig verrassende inhoud van de nota, mag het geen verwonde
ring wekken dat de Kamer nauwelijks aandacht aan Albregts geesteskind
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schonk. Slechts twee woordvoerders wijdden enige beschouwingen aan de
nota bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken voor 1952.
J.G. Suurhoff (PvdA) verklaarde zich voorstander van productiviteitsver
betering ('Men zou zeggen: Hoe kan enig redelijk mens daar tegen wezen?'),
maar plaatste wel een aantal kanttekeningen bij de nota. In de eerste plaats
wees hij op de gevolgen die productiviteitsverhoging kon hebben voor de
werkgelegenheid. In een aantal sectoren nam de werkloosheid flink toe, het
geen de animo onder arbeiders om tot verbetering van de productiviteit over
te gaan bepaald niet groter maakte. Suurhoff pleitte voor 'grote voorzichtig
heid'. Hij wilde de productiviteitsverbetering 'reguleren en afremmen' in die
sectoren waar al sprake was van aanzienlijke werkloosheid en voor het ove
rige de arbeiders laten meeprofiteren van de verbetering. Niet alleen om de
animo te verhogen van de werknemers, die productiviteitsverbetering als
een bedreiging voor hun werkgelegenheid zagen, maar ook om de CPN en
de communistische Eenheidsvakcentrale (EVC) de wind uit de zeilen te ne
men. De communisten zouden 'kunnen appelleren aan sterke gevoelens van
onrust en beduchtheid, die in de arbeiderswereld leven, en niet helemaal ten
onrechte'.
De sociaal-democraat zag niets in Albregts stelling dat de overheid en de
ondernemers een gespreide verantwoordelijkheid in dezen hadden. Hij wees
erop dat de verantwoordelijkheid van de ondernemer niet verder ging dan
zijn eigen onderneming en dat de overheid op moest komen voor het alge
meen economisch belang. Suurhoff zag geen problemen zolang beide paral
lel liepen, maar vond dat de bewindsman te weinig ideeën had om het alge
meen belang te laten prevaleren wanneer de belangen botsten. Albregts'
principiële afwijzing van dwang onderschreef hij niet: 'Deze Minister is be
noemd, omdat een uiterste inspanning bitter hard nodig is om ons levens
peil, onze werkgelegenheid en onze defensie te kunnen handhaven. Onder
die omstandigheden begrijpt de grote massa van de mensen (...) er niets meer
van, als wij zeggen: wij hebben uw hulp nodig, gij moet uw medewerking
geven, maar als de ondernemers deze of gene plannen niet of onvoldoende
willen uitvoeren, dan laat de Overheid het er verder maar bij zitten.'47
Kortom, Suurhoff vond de productiviteitsnota te vrijblijvend. De minister
diende, indien nodig, direct in te grijpen, een mening die de PvdA op sociaal-economisch terrein telkens weer ventileerde.
Korthals (VVD) was het daarentegen geheel met de minister eens, waar
die zich bescheiden opstelde. Ook naar zijn idee was het het bedrijfsleven dat
zorg moest dragen voor productiviteitsverbetering. De overheid moest zich
beperken tot voorlichting en stimulering, verbetering van opleiding en scho
ling en het mogelijk maken van een vorm van prestatiebeloning. Ingrijpen
mocht hooguit in geval kartel- of prijsafspraken de gezonde concurrentie, het
wondermiddel om te komen tot grotere efficiency, bedreigden. Hij prees zich
gelukkig dat de regering 'zo wars is van opleggen en van realiteitszin blijk
geeft'.48
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Uiteraard was Albregts het met Suurhoff oneens. De productiviteitsnota
kende voldoende indirecte middelen om aandrang uit te oefenen op onder
nemers om hun productiviteit te verhogen. Directe overheidsinmenging in
de ondernemerstaak wees hij om principiële redenen van de hand. Wel on
derschreef hij Suurhoffs opmerking over de dreiging van werkloosheid. Een
concrete oplossing gaf hij echter niet: de overheid diende waar mogelijk in de
gaten te houden hoe het met de werkloosheid in bepaalde bedrijfstakken ge
steld was. De werkloosheid diende vooral met conjunctuurpolitieke maatre
gelen aangepakt te worden. Op het betoog van Korthals, die zijn beleid vol
ledig onderschreef, hoefde hij niet in te gaan.49 In de Eerste Kamer werd de
nota niet besproken.

Liberalisatie, export en deviezen
Export als motor van welvaart en werkgelegenheid
Op 22 april 1952 diende Van den Brink, samen met zijn collega-ministers P.
Lieftinck, D.U. Stikker, S.L. Mansholt en H.H. Wemmers, een 'Nota inzake de
exportpolitiek' in bij de Tweede Kamer. Deze exportnota gaf, naast een ana
lyse van het exportvraagstuk, de kaders aan waarbinnen de bevordering van
de export door het kabinet ter hand zou worden genomen.
Met de openingszin: 'In snel tempo is het exportvraagstuk voor Nederland
geworden tot het kernprobleem der economische politiek, waarop de overige
delen van het beleid dienen te worden afgestemd', plaatste Van den Brink de
buitenlandse handel bovenaan de politieke agenda van het kabinet. Voor de
sterke accentuering van de export was een aantal redenen te geven. Ten eer
ste was er de noodzaak om de snel groeiende beroepsbevolking (gerekend
werd op een aanwas van ongeveer 50.000 personen per jaar) aan werk te hel
pen. Ten tweede waren door de oorlog buitenlandse inkomstenbronnen weg
gevallen, waarvoor compensatie gevonden moest worden. Uiteraard werd
hier gedoeld op het wegvallen van Nederlands-Indië uit het Koninkrijk. Ten
derde, en feitelijk het belangrijkste, was er de zorgwekkende positie van de
betalingsbalans. Nederland kende nog steeds een benarde deviezenpositie.
Om deze problemen in samenhang te lijf te gaan, was een grotere productie
nodig, voornamelijk in de industriële sector. Deze extra productie diende
grotendeels in het buitenland afgezet te worden, aangezien anders het tekort
op de betalingsbalans alsmaar toe zou nemen. De recente bestedingsbeper
king had tot een verminderde binnenlandse civiele vraag geleid, die ener
zijds door productie voor de militaire markt, en anderzijds door verhoogde
export gecompenseerd diende te worden. Zonder deze compensatie zou de
bestedingsbeperking leiden tot dalende werkgelegenheid.50
Aangezien Nederland een stelsel van ondernemingsgewijze productie
kende, had de overheid nauwelijks directe invloed op de export; het was
immers de individuele ondernemer die besloot of, en zo ja, wat en hoeveel
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hij exporteerde. De taak van de overheid was dan ook beperkt tot 'het verbe
teren van het exportklimaat in het algemeen' en concentreerde zich voorna
melijk op het scheppen van zodanige omstandigheden dat de ondernemer de
buitenlandse markt zou verkiezen boven de binnenlandse. Daarvoor diende
de 'zuigkracht' van het buitenland groter te zijn dan de inlandse, en diende
het relatief lage prijspeil van Nederland op de wereldmarkt gehandhaafd te
blijven. 'De loon- en prijspolitiek dienen tegen deze achtergrond te worden
gevoerd. (...) ondergetekenden (wijzen) erop, dat men zich bij de bepaling
van de loon- en prijspolitieke gedragslijn èn bij de komende invoering der
Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering èn bij de doorvoering van een
eventuele huurverhoging van deze samenhang der dingen bewust zal moe
ten zijn', waarschuwden de bewindslieden de Kamer alvast.51 In de exportnota stelde de regering zich ten doel om de uitvoer zodanig te laten groeien,
dat deze in 1970 zou zijn verdubbeld. Dit betekende (in het prijspeil van
1951) een jaarlijkse stijging van de export met ƒ 400 miljoen.52
Niet alleen was er een kwantitatieve wijziging van de export noodzakelijk,
ook kwalitatief had het kabinet de nodige wensen. Zo diende het zwaarte
punt van de export te verschuiven van agrarische producten naar industrië
le. Hiervoor waren twee redenen aan te geven. Enerzijds verwachtte de rege
ring dat de agrarische productie onvoldoende zou kunnen stijgen om aan de
groeiende exportbehoefte te voldoen, anderzijds signaleerde zij een toene
mende vraag op de wereldmarkt naar hoogwaardige industriële producten
en kapitaalgoederen.53
Daarnaast diende de export een geografische verschuiving te ondergaan.
Traditioneel was de Nederlandse uitvoer voornamelijk gericht op Europese
handelspartners. In 1951 betrof deze Europese uitvoer 69% van het totaal,
waarvan tweederde voor rekening kwam van handel met Duitsland, België
en Engeland. Deze geringe spreiding maakte de Nederlandse export bijzon
der kwetsbaar. De export diende meer dan in het verleden gericht te zijn op
landen overzee, waarvan de Verenigde Staten en Canada de belangrijkste
waren, vooral met het oog op de daar te verdienen dollars.54 Dit betekende
niet dat de handel met Europese landen werd veronachtzaamd, maar dat
voor deze export geen bijzondere instrumenten ter stimulering zouden wor
den geïntroduceerd. Voor de Europese handel werd het zwaartepunt gelegd
bij medewerking aan de economische integratie, gericht op het streven naar
één Europese markt.55 Bij dit integratiestreven en bij het streven naar liberali
satie (het slechten van handelspolitieke belemmeringen als hoge invoerrech
ten en handelscontingenten) liep Nederland voorop, maar, volgens de onder
tekenaars van de nota had 'het Nederlandse haantje niet in de laatste plaats
in het eigen belang zo hard (...) gelopen'. De verdergaande liberalisatie, ver
gemakkelijkt door de instelling van de Europese Betalingsunie (EBU, een
systeem waardoor de niet-inwisselbare Europese valuta werden verrekend
en waardoor in plaats van bilateraal betalingsbalansevenwicht een even
wicht met het totaal aan deelnemers mogelijk werd), had de Nederlandse
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uitvoer nieuwe mogelijkheden geboden, maar deze was door het uitbreken
van de Koreacrisis weer onder druk gekomen. Een aantal handelspartners
had protectionistisch gereageerd op de economische problemen, waardoor
een algehele liberalisatie, het handelspolitieke doel voor 1951, niet was be
reikt.56 De export naar Oost-Europa en de Sovjet-Unie diende op basis van
een bilateraal evenwicht plaats te vinden. Dit werd bemoeilijkt door de om
standigheid dat deze landen niet in staat waren voldoende producten tegen
acceptabele voorwaarden te leveren, door het 'stroevere' systeem van staatshandel en door de strategische beperkingen die er bij bepaalde leveranties
waren in verband met de Koude Oorlog.
Ten aanzien van de export naar de overzeese gebieden stelde de nota dat
deze vrijwel van de grond af diende te worden opgebouwd. Het merendeel
van de te veroveren markten bevond zich in een ontwikkelingsstadium,
waardoor daar met name de vraag naar kapitaalgoederen groot was. Het be
trof hier landen in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika. De handel met
deze landen werd belemmerd door de eis van bilateraal betalingsbalansevenwicht.57
Bijzondere aandacht kreeg de handel met de Verenigde Staten en Canada.
Eén van de redenen voor de vergroting van de export was de noodzaak om
meer dollars ter beschikking te krijgen. Het was echter niet eenvoudig om te
exporteren naar de Verenigde Staten, daar er in Amerika een groeiende ten
dens naar protectionisme viel waar te nemen, die zich voornamelijk door het
heffen van hoge invoerrechten kenmerkte. Het exportpakket voor Canada en
de Verenigde Staten onderscheidde zich van dat voor andere overzeese lan
den, daar zij niet zozeer geïnteresseerd waren in kapitaalgoederen alswel in
hoogwaardige consumptiegoederen.58

De instrumenten
Om de hierboven opgesomde doelstellingen te bereiken (kort samengevat:
een vergroting van de export met ƒ 400 miljoen per jaar, een inhoudelijke
verbetering van het exportpakket en een betere spreiding van de export over
de wereld), stelde de nota een aantal maatregelen voor. Deze bestonden uit
exportkredietverlening, exportkredietverzekering, het stimuleren van exportcombinaties, kwaliteitscontrole op te exporteren goederen, het bevorde
ren van economische voorlichting, uitbreiding van de 10% dollarbonus59 tot
andere landen dan de Verenigde Staten en Canada die in dollars betaalden
en een tweetal fiscale maatregelen. Deze 'bijzondere maatregelen' waren be
perkt tot de export naar gebieden overzee. Daarnaast diende, ter financiering
van de industrialisatie in het algemeen en die gericht op de export in het bij
zonder, het werkkapitaal van de Herstelbank (de in 1945 opgerichte maat
schappij tot financiering van het nationaal herstel) uitgebreid te worden.
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Ten aanzien van de fiscale maatregelen stelde de nota voor om het bedrag
van de vereveningsheffing (een door de Duitsers geïntroduceerde heffing op
de lonen), voor zover dat op de exportomzet drukte, aan fabrikant en expor
teur te restitueren. Exporterende ondernemingen zouden tevens worden
vrijgesteld van het betalen van verbruiksbelastingen (omzetbelasting), aange
zien deze een remmende werking hadden op de mogelijkheden om te expor
teren. Daarnaast werden er twee belastingen op de winst aangepast. Expor
terende ondernemingen werden in staat gesteld een onbelaste exportreserve
aan te houden en kregen de mogelijkheid om vervroegd af te schrijven op de
bedrijfsmiddelen.60 Met dit pakket meenden de bewindslieden een klimaat te
scheppen waarin de export, en dus de welvaart en de werkgelegenheid, tot
bloei konden komen.

Belastingfaciliteiten onder vuur
Op 6 en 7 mei 1952 werd de exportnota behandeld in de Tweede Kamer. De
Kamer steunde de doelstellingen vrijwel unaniem. Alle fracties, behalve de
CPN, waren doordrongen van de noodzaak van vergroting van de export, al
werd er wel genuanceerd gedacht over de mate waarin de binnenlandse
markt zou moeten worden opgeofferd aan de export. Een tweede discussie
punt betrof de fiscale voordelen die werden voorgesteld voor exporterende
ondernemers. Tenslotte greep een beperkt aantal sprekers de gelegenheid
aan de regering te wijzen op de verarmende gevolgen van het verlies van
Nederlands- Indië.
Nederhorst meende dat de nota 'in het algemeen (...) de vraagstukken
soms iets (dreigt) te overtrekken'. Hij maande tot voorzichtigheid bij het om
buigen van de productie voor de binnenlandse naar die voor de buitenlandse
markt, omdat daardoor de conjunctuurgevoeligheid van de Nederlandse
economie vergroot werd. Op korte termijn zou een geforceerde omschake
ling weleens extra werkloosheid tot gevolg kunnen hebben. Hij pleitte voor
meer aandacht voor de binnenlandse markt en verzette zich tegen de volle
dige onderschikking van het loon- en prijsbeleid aan de belangen van de ex
port. Het was heel wel mogelijk om de eisen van de binnenlandse markt en
de export met elkaar in evenwicht te brengen 'mits men bereid is het primaat
van de export niet zover door te voeren, dat werkloosheid door gebrek aan
binnenlandse koopkracht het gevolg is'.61 Ook Stapelkamp (ARP) onder
schreef het belang van een koopkrachtige binnenlandse markt. Beiden on
dervonden hierin bijval van J. Haken (CPN), die het uiteraard een stuk feller
bracht. De hele exportstimulering was gericht op het vergroten van de winst
van de grote ondernemers, hetgeen ten koste ging van de kleine midden
standers en van de arbeiders. Volgens hem was het motto: 'Geen loonsver
hoging, harder werken!' Er zou juist koopkrachtverbetering op de binnen
landse markt moeten plaatsvinden, meende hij. Die koopkrachtverbetering

53

Hoofdstuk 11
diende ten koste te gaan van de gestegen winsten van de grote ondernemers.
Er moest worden geproduceerd voor de behoeften van de eigen bevolking,
en als er al op grotere schaal internationaal gehandeld moest worden, dan
diende dat gericht te zijn op de Sovjet-Unie, de volksdemocratieën en
China.62 In tweede termijn dienden de CPN-leden een motie in waarin werd
uitgesproken dat de exportbevordering niet ten koste mocht gaan van de
werkende bevolking en dat werkgelegenheid gecreëerd diende te worden via
prijsverlaging en dus koopkrachtverbetering.63
Minister Van den Brink was het met Nederhorst eens dat de binnenlandse
markt zeker niet verwaarloosd mocht worden, sterker nog, de basis was voor
een gezonde exportpositie. Het enige dat de regering wilde bereiken was dat
de zuigkracht van het buitenland groter was dan die van het binnenland. De
bestedingsbeperking, met als gevolg een afnemende binnenlandse vraag,
had een absolute stijging van de export veroorzaakt. Wanneer de binnen
landse koopkracht verhoogd zou worden, zou dat op twee manieren exportbelemmerend werken. Ten eerste zou de concurrentiekracht door stijgende
loonkosten minder worden, ten tweede zouden producenten eerder kiezen
voor de binnenlandse markt. Aangezien Nederland voor de productie in
sterke mate afhankelijk was van grondstoffen uit het buitenland zou dat 'de
betalingsbalans binnen korte tijd even sterk ontwrichten als een jaar geleden
het geval was'.64 Hij keerde zich tegen de communistische motie, daar deze
'wenselijkheden als mogelijkheden schetst, die in de werkelijkheid geen
grond vinden'.65
Vrijwel alle fracties hadden in meer of mindere mate moeite met de belas
tingvoorstellen. Stapelkamp (ARP) vroeg zich af of het wel billijk was om een
beperkt deel van het bedrijfsleven deze faciliteiten te verlenen, aangezien er
meer bedrijven waren die in de problemen zaten. Hij meende dat over de
gehele linie lastenverlichting moest plaatsvinden. De vereveningsheffing
wilde hij liefst helemaal zien verdwijnen. Ook maakte hij zich zorgen of de
voorstellen niet zouden leiden tot protectionistische repercussies in het buicenland.66
Deze angst leefde ook bij de PvdA. Nederhorst vroeg zich af of de belas
tingfaciliteiten niet in strijd waren met de liberalisatie. H J. Hofstra, belastingspecialist van de PvdA-fractie, had principiële bedenkingen tegen de fis
cale voorstellen. De belastingpolitiek werd ondergeschikt gemaakt aan de
economische politiek, hetgeen hij onjuist achtte. Beide waren gelijkwaardige
grootheden, die op een hoger niveau gecoördineerd moesten worden. Het
kwijtschelden van de vereveningsheffing was volgens Hofstra in strijd met
de rechtsgrond van deze belasting. Deze werd aangewend om een gedeelte
van de sociale verzekeringen te financieren, zodat kwijtschelding een onei
genlijk instrument was voor exportbevordering. Een meer pragmatisch te
genargument vond hij in de budgettaire consequenties van kwijtschelding,
die niet onderschat mochten worden.67 Schmal (CHU) ging nog een stapje
verder. Volgens hem was het geven van belastingprivileges in strijd met de
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Grondwet. Tevens twijfelde hij aan het effect van de maatregelen, daar zij
gebaseerd waren op restitutie van vooraf te maken kosten.68
Janssen (KVP) onderschreef het standpunt dat de vereveningsheffing vol
ledig diende te verdwijnen. Hij was het niet eens met de beperking van de
vrijstelling tot enkel exporteurs naar overzeese gebieden, maar meende dat
deze minimaal uitgebreid moest worden tot alle exporteurs. De mogelijkheid
van onbelaste reserves diende volgens hem veranderd te worden in een ver
laagd tarief op de exportwinst, daar de voorgestelde maatregel 'geen verge
lijking met wat elders gedaan wordt kan doorstaan’.69 De VVD'er Korthals
had geen inhoudelijke kritiek op de maatregelen, maar vroeg zich af of het
allemaal wel voldoende was. Het totale pakket kwam neer op ongeveer ƒ 65
miljoen, reden voor hem om De Maasbode te citeren, die het pakket kwalifi
ceerde als 'kruidenierspolitiek'. In ieder geval erkende de regering met de
voorgestelde maatregelen dat zij het bedrijfsleven te veel had belast.70
Van den Brink deelde niet de angst, dat de voorgestelde maatregelen in
ternationale repercussies zouden hebben. De regering was zich bij het opstel
len van de maatregelen bewust geweest van dit gevaar en had juist daarom
het voorgestelde pakket samengesteld. Eventuele buitenlandse verwijten dat
Nederland 'kunstmiddelen' gebruikte ter stimulering van de export zouden
dan ook onterecht zijn, hetgeen van de maatregelen die sommige andere
handelspartners hadden genomen niet altijd gezegd kon worden.71
Minister Lieftinck (Financiën) ging inhoudelijk in op de bij de fiscale voor
stellen gemaakte opmerkingen. Hij deelde Hofstra's visie op de eigen aard
van de belastingpolitiek, maar meende dat er enkel sprake was van een in
terpretatieverschil. Natuurlijk was de fiscale politiek niet dienstbaar aan de
economische, maar diende deze een weerspiegeling te zijn van 'de facetten
van het algemene Regeringsbeleid'. En dat stond nu eenmaal in het teken
van de export. Ook Schmals beroep op de Grondwet wees hij af. In de
Grondwet werden fiscale privileges voor bepaalde klassen verboden, maar
dit gold niet voor een zaak die het algemeen belang diende, zoals de export
deed. Wat betreft de vereveningsheffing wilde Lieftinck van geen wijken we
ten. De bezwaren van de PvdA, dat de aard van deze heffing zich verzette
tegen de voorgestelde kwijtschelding, pareerde hij met de pragmatische op
merking dat deze dan maar aangepast moest worden. Het geheel laten ver
dwijnen van de heffing vond hij 'lichtvaardig', gezien het aanzienlijke geld
bedrag van ƒ 275 miljoen dat deze belasting jaarlijks in het laatje bracht. Ook
de uitbreiding van de kwijtschelding over de gehele exportsector wees hij
van de hand, daar de maatregel juist werd voorgesteld om de spreiding van
de export naar overzeese gebieden te bevorderen.72 Lieftinck conformeerde
zich hiermee aan het regeringsstandpunt, dat in de ministerraadsvergade
ring van 31 maart 1952. was ingenomen. In die vergadering had hij nog ge
pleit voor het afzien van restitutie. De vereveningsheffing werd gebruikt om
de sociale voorzieningen te financieren, waardoor de aard van de heffing
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zich tegen restitutie keerde. Daarnaast vreesde hij precedentwerking en een
tekort als wèl tot restitutie werd overgegaan.73
In tweede termijn ging alleen Nederhorst nog op de kwestie in. Hij zag
twee soorten maatregelen: een aantal risicobeperkende instrumenten als kredietgaranties en verzekeringen èn de fiscale maatregelen. Hij meende dat,
wanneer een ondernemer al tegemoet gekomen werd in de risico's, daar niet
ook nog een tegemoetkoming via de belasting op hoefde te volgen.74 Dat was
Lieftinck met hem eens, maar daar was dan ook geen sprake van. De risico
beperkende maatregelen en de fiscale maatregelen dienden tot dekking van
verschillende risico's.75 Voor het overige zou de Kamer nog voldoende gele
genheid krijgen zich uit te spreken over de fiscale voorstellen bij de behan
deling van de daarvoor in te dienen wetsontwerpen.
Bij de behandeling kwam de pijn om het verlies van Indonesië ook nog
even naar boven. De voorzet hiervoor was al gegeven in de exportnota zelf,
waar de regering immers als een van de redenen voor de nadruk op de uit
voer het verlies van buitenlandse inkomstenbronnen had genoemd. Schmal
prees de regering dat zij dit heikele punt in de nota niet onbesproken had ge
laten, maar ging er verder niet op in. Dit in tegenstelling tot Ch.J.I.M. Welter
(KNP), die de economische problemen geheel in het teken van de soevereini
teitsoverdracht zag. Waar de regering meende dat het Nederlandse exportprodukt zwak was, legde Welter de verantwoordelijkheid daarvoor bij de
regering zelf. Nederland had immers lange tijd beschikt over sterke produc
ten op de wereldhandelsmarkt! Hij illustreerde zijn stelling met een citaat uit
een handelsdelegatie, dat hij van een Duitser te horen had gekregen: 'Wir
wollen Ihren verdammten Salat und ihre Gemüse nicht, aber wenn wir sie
nehmen müssen, wollen wir sie verpackt in Zinn und Gummi.' De regering
had de zwakke positie op de wereldhandelsmarkt dus aan zichzelf te dan
ken.76 Geen van de bewindslieden ging hierop in.
De exportnota werd voor kennisgeving aangenomen, de CPN-motie werd
verworpen.

Liberalisatie
Was de exportproductie aldus geworden tot een van de kernpunten van het
economisch beleid, het was wel de bedoeling dat de geproduceerde goede
ren ook daadwerkelijk afgezet konden worden. Hierin ontmoette Nederland
flink wat problemen, aangezien van een werkelijk vrije wereldhandel nog
geen sprake was. Sterker nog, in een aantal landen (bijv. de Bondsrepubliek,
Engeland en Frankrijk) was er een tendens richting deliberalisatie ontstaan
als gevolg van de betalingsbalansproblemen veroorzaakt door de Koreacri
sis. Hoewel de deelnemende landen in de Organisatie voor Europese Econo
mische Samenwerking (OEES) verplicht waren de kwantitatieve import
restricties terug te brengen, werden deze veelal gecompenseerd door hogere
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invoerrechten.77 Nederland, als traditionele handelsnatie, was in grote mate
afhankelijk van het vrije verkeer van goederen en diensten, en bleef er dan
ook, evenals in de periode van het kabinet-Drees-Van Schaik, naar streven
om tot verdere liberalisatie van het handelsverkeer en multilateralisatie van
het betalingsverkeer te komen.78

De exporteur wordt in de watten gelegd
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Dit nam niet weg dat de regering zich eind 1951 genoodzaakt zag om, in
plaats van de in OEES-verband overeengekomen uitbreiding van de liberali
satie van 65 naar 75% van het totale handelspakket, over te gaan tot een ver
laging van de liberalisatie naar 60%. Deze verlaging werd mogelijk door dis
pensatie van de OEES, die werd verleend omdat Nederland door de liberali
satie in grotere betalingsbalansmoeilijkheden kwam.79
Chr. van den Heuvel (ARP) vroeg zich af of de liberalisatie, zoals die in de
praktijk vorm kreeg, wel nastrevenswaardig was. Hij signaleerde een groot
aantal problemen. Zo frustreerden het heffen van invoerrechten en de staatshandel in verschillende landen de vrijmaking van het handelsverkeer in hoge
mate. Een ander bezwaar was dat regeringen de mogelijkheid behielden om
zelf het pakket goederen samen te stellen dat binnen de liberalisatie viel, het
geen ertoe leidde dat juist die goederen (met name eindproducten), die voor
Nederland als exporterend land het meest van belang waren, er buiten vie
len. De regering diende zich af te vragen 'of op deze weg kan worden voort
gegaan'. Overigens zou hij een èchte vrijmaking toejuichen.80 Ook Neder
horst en Korthals plaatsten hun kanttekeningen bij het protectionistische ge
drag van met name Engeland. Engeland, zwaar getroffen door economische
problemen, had een gedeeltelijk contingenteringsstelsel ingevoerd, bestaan
de uit artikelen die juist de Nederlandse uitvoer troffen. Minister Van den
Brink gaf aan dat over deze zaken onderhandelingen liepen, zowel in OEESverband als bilateraal. Hij bleef liberalisatie als principe voluit onderschrij
ven, hoewel ook hij inzag dat de protectionistische maatregelen van de han
delspartners het voor Nederland niet gemakkelijker maakten. Deze waren er
de oorzaak van dat Nederland op 1 januari 1952, de in OEES-verband vast
gestelde datum, niet zou overgaan tot algehele liberalisatie.81 De verbeterde
positie van de betalingsbalans zou de regering in staat stellen om per 1 maart
1952 het Iiberalisatiepercentage te verhogen tot 75%.82

Economische ordening
Naast de voorgaande onderwerpen, alle in het teken staand van de economi
sche problemen als gevolg van de Koreacrisis, kwamen de bewindslieden
van Economische Zaken nog met een tweetal wetsvoorstellen die gericht wa
ren op de economische ordening van de maatschappij. Het betrof de Winkel
sluitingswet en de Wet assurantiebemiddeling, twee voorstellen die al een
ruime voorbereidingstijd kenden.

De Winkelsluitingswet
Voor de indiening van een wetsontwerp inzake de winkelsluiting bestond
een tweetal argumenten. Het eerste was van legislatieve aard: de winkelslui
ting werd door verschillende wettelijke regelingen vormgegeven. De basis
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bestond uit de Winkelsluitingswet van 1930, maar deze was tijdens de bezet
ting aangevuld met het Winkelsluitingsbesluit van 1942. Na de bevrijding
kwam een derde regeling tot stand: het Koninklijk Besluit van 10 oktober
1945. Een nieuwe wet zou het mogelijk maken deze verschillende regelingen
in te trekken. Het tweede argument was inhoudelijk: de oude regelingen
voldeden op verschillende punten niet meer aan de veranderde praktijk. Uit
overleg met ondernemers, werknemers en consumenten bleek dat een zó
groot aantal wijzigingen gewenst was, dat Albregts en Van den Brink beslo
ten een nieuwe wet te ontwerpen, liever dan de oude ingrijpend te wijzi
gen.83
Eén van de hoofdpijlers van het ontwerp betrof de verplichte algehele
sluiting op zondag. Anders dan in eerdere regelingen werden geen uitzonde
ringen voorgesteld voor 'anders-gelovigen', zoals orthodox-Israëlieten, Zevendedags-Adventisten en -Baptisten. Zij zouden compensatie op andere
werkdagen kunnen krijgen.
Op werkdagen werd een sluitingstijd om 18.00 uur voorgesteld, met het
oog op het belang van de winkelier en zijn personeel. De mogelijkheid werd
geschapen om bij amvb bepaalde groepen winkels een langere openingstijd
te gunnen. In verband met eventuele plaatselijke behoeftes introduceerde het
ontwerp een afwijkingsmogelijkheid bij gemeentelijke verordening. Hier
door kreeg de gemeenteraad de bevoegdheid het sluitingstijdstip vast te stel
len op ten hoogste 20.00 uur, met uitzondering van een eventuele koop
avond, waarvoor een uiterst tijdstip van 22.00 uur werd voorgesteld.84
Het wetsontwerp ondervond nogal wat kritiek uit de vaste commissie
voor Middenstandsaangelegenheden. Die kritiek betrof voornamelijk de
grote gemeentelijke vrijheid. Zowel ten aanzien van de sluitingstijd om 18.00
uur als ten aanzien van de reeds bestaande sluiting van een halve dag per
week zou de gemeenteraad de bevoegdheid krijgen om op grond van plaat
selijke omstandigheden af te wijken van de wettelijke regeling. De commissie
was met name bevreesd voor de concurrentie die zou ontstaan tussen nabu
rige gemeenten. Een derde kritiekpunt betrof het ontbreken van een vakan
tieregeling.85
De bewindslieden (zowel Van den Brink als Albregts ondertekende het
ontwerp) zagen in deze kritiek aanleiding om met een gewijzigd ontwerp te
komen. De gemeentelijke vrijheid werd hierin fors ingeperkt: slechts onder
goedkeuring van de Kroon zou nog mogen worden afgeweken van de 'door
deweekse' sluitingstijd, met als enige uitzondering daarop een eventuele,
door de gemeenteraad vast te stellen, koopavond. De ministers voelden er
evenwel niets voor om de halve-dagssluiting imperatief voor te schrijven,
daar dit 'voor een aantal branches tot grote moeilijkheden aanleiding zou ge
ven'. Bedrijven die niet tot deze sluiting over wilden gaan, moesten daar niet
toe gedwongen worden. Bedrijven die wel wilden sluiten, zouden kunnen
kiezen uit een beperkt aantal mogelijkheden.86 Wat betrof de vakantierege-
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ling, meenden zij dat deze aan de belanghebbenden zelf overgelaten kon
worden.87
Naar aanleiding van W en MvA vond nog een mondeling overleg plaats
tussen minister Albregts en de kamercommissie. In dit overleg deed de be
windsman wederom een aantal toezeggingen om het ontwerp te wijzigen
vóór indiening bij de Tweede Kamer. De eerste wijziging betrof de mogelijk
heid om bij amvb bepaalde winkels langere openingstijden te verlenen. On
der druk van de commissie beperkte de minister dit tot de categorie van si
garenhandelaren. Ook zwichtte Albregts voor de druk om de donderdag
avond als enige mogelijkheid voor een vaste koopavond aan te wijzen. Ten
slotte toonde Albregts zich ook bereid om een vakantieregeling in de wet op
te nemen.88

De zondag aangerand
Gezien de soepele opstelling van Albregts in de schriftelijke en mondelinge
voorbereiding lag het voor de hand dat het plenaire debat weinig nieuws
zou brengen. Het zal de minister dan ook verbaasd hebben dat verschillende
kamerleden nog uiteenlopende wensen hadden en er maar liefst dertien
amendementen op het wetsontwerp werden ingediend.
Namens de KVP betuigde F.J.H. Bachg zijn instemming met de grote lij
nen van het voorstel. Hij onderschreef het beginsel van de zondagssluiting
en de doordeweekse sluiting om 18.00 uur. Verrassend genoeg verzocht hij
de minister om terug te komen op de beperking van de uitzonderingsmoge
lijkheden tot de sigarenhandel; hij meende dat meer branches voor deze uit
zondering in aanmerking kwamen. Hij had nog een tweede verrassing in
petto: ook de facultatieve halve-dagssluiting moest uit de wet verdwijnen.
Hij meende dat deze materie thuis hoorde in het Werktijdenbesluit en niet in
de Winkelsluitingswet. Bachg wilde de beslissingsbevoegdheid in deze aan
de gemeenteraden laten. Voor beide wijzigingsvoorstellen diende hij een
amendement in.89 Hij werd in zijn wensen volledig gesteund door Schmal
(CHU), die nog een extra wens had: hij verzocht de minister de vakantiere
geling weer uit het ontwerp te halen, daar een dergelijke regeling niets met
de winkelsluiting van doen had.90
E.P. Verkerk (ARP) had grote moeite met het onderscheid dat werd aan
gebracht tussen de markt- en straathandel en de winkelhandel. De eerste ca
tegorie mocht een uur langer actief zijn, hetgeen hij 'in strijd met de gelijkgerechtigheidsgedachte’ vond. Hij verzocht de minister dit nog eens te bestude
ren.91
PvdA en CPN benadrukten vooral het belang van de werkenden in de
middenstand, zij het ieder met een eigen interpretatie. J. Schilthuis (PvdA)
noemde het ontwerp 'een stap in de richting van verbetering van de levens
omstandigheden van de middenstander' en meende dat de voorgestelde be-
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perking in de openingstijd de consument niet zou schaden. Wel had hij zijn
bedenkingen bij de mogelijkheid om af te wijken van de sluitingstijd om
18.00 uur, waardoor 'de avond nauwelijks nog gebruikt kan worden voor
culturele doeleinden of voor het organisatieleven' en prefereerde hij een im
peratieve halve-dagssluiting boven een facultatieve. G. Wagenaar (CPN) zag
het ontwerp in het licht van 'de Amerikaanse opdracht tot productieverho
ging'; het was een onderdeel van 'de oorlogspolitiek van harder en langer
werken en soberder leven'. Na het winkelpersoneel zou de rest van de wer
kende bevolking snel volgen. Hij was een fel tegenstander van de koopavond
en meende dat zowel de halve-dagssluiting als de vakantie verplicht gesteld
moest worden. Hij diende voor al deze voorstellen een amendement in.92
Ook P. Zandt (SGP) had grote bezwaren, die de zondagsrust golden. Door
de vele uitzonderingsmogelijkheden was deze dag 'als Goddelijke instelling
aangerand'. Ook hij diende een amendement in.93 De SGP kreeg enige steun
van de ARP, die bij monde v a n }. Fokkema liet weten dat er wel erg veel uit
zonderingsmogelijkheden waren, maar die de religieuze vrijheid van an
dersdenkenden niet wilde aantasten.94
J.G.H. Cornelissen (VVD) onderschreef in grote lijnen het wetsontwerp,
maar plaatste kanttekeningen bij de bevoorrechting van de markt- en straat
handel boven de winkelhandel. Daarnaast sprak hij zijn teleurstelling uit
over het feit dat de minister had geweigerd de strafbaarstelling van de koper
in de wet op te nemen. Volgens hem werd overtreding van de winkelsluiting
meestal door de koper uitgelokt.95
Minister Albregts was blijkbaar van mening dat hij in de voorbereiding
voldoende consessies had gedaan. In zijn beantwoording legde hij nog eens
uit waarom het ingediende ontwerp het juiste was. De halve-dagssluiting
volledig aan de gemeenten overlaten, zoals Bachg had voorgesteld, was niet
nodig, aangezien het ontwerp voldoende mogelijkheden bood om plaatselijk
af te wijken van de amvb. Ook wilde Albregts de mogelijkheid behouden om
centraal branche-gewijze sluitingstijden overeen te komen. Albregts hield
vast aan de facultatieve halve-dagssluiting, daar hij winkeliers niet tegen hun
economisch belang in wilde verplichten tot sluiting. De vrees dat dit ten
koste zou gaan van het werknemersbelang achtte hij ongegrond; deze mate
rie werd in het Winkelwerktijdenbesluit geregeld. De minister vond opne
ming van de strafbaarstelling van de koper niet nodig; aangezien een derge
lijke klant de winkelier zou uitlokken tot het plegen van een strafbaar feit
was dit al gedekt door het wetboek van Strafrecht.96 Het wetsvoorstel werd
zonder hoofdelijke stemming aangenomen, inclusief een aantal amendemen
ten van Bachg betreffende de uitbreiding van de mogelijkheid tot langere
openstelling voor andere branches dan de sigarenhandel en het overlaten
van de halve-dagssluiting aan de gemeenteraden. De CPN liet aantekenen
tegen te hebben gestemd.97
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De Eerste Kamer
De senatoren benaderden de Winkelsluitingswet op vrijwel dezelfde wijze
als hun partijgenoten aan de overzijde. P.J. Kapteijn (PvdA) betreurde het
ontbreken van een vakantieregeling en moest 'eigenlijk een paar tranen (...)
plengen' vanwege de introductie van de koopavond in de wet.98 Zijn KVPcollega A.M.C.J. Steinkühler was volledig tevreden. De door de Tweede Ka
mer aangebrachte wijzigingen achtte hij 'evenzovele verbeteringen’. Geen
wonder, de amendementen waren voornamelijk afkomstig van zijn partijge
noot Bachg." CPN-woordvoerder J. van Santen verklaarde zich tegen het
voorstel, omdat het te weinig de belangen van werknemers en kleine winke
liers zou dienen.100 R.H. de Vos van Steenwijk (VVD) verklaarde zich voor
het wetsontwerp, voornamelijk omdat het een beklemtoning van de gemeen
telijke autonomie inhield.101 Albregts had het dan ook gemakkelijk met de
beantwoording. Het wetsontwerp werd aangenomen, met alleen de drie
communistische stemmen tegen.102

Ordening van de assurantiebemiddelingsbranche*
In de jaren dertig kreeg het assurantiebemiddelingswezen - het tegen beta
ling bemiddelen bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten - de naam
een twijfelachtig toevluchtsoord te zijn voor werklozen en mislukkelingen.
Iedereen mocht verzekeringen afsluiten; vakkennis was niet vereist; er be
stond vrijwel geen controle. Het aantal beunhazen en gelegenheidsbemiddelaars nam sterk toe, tot groot ongenoegen van de bonafide tussenpersonen
die er al eerder hun bedrijf van hadden gemaakt. Betrouwbare assurantie
makelaars konden enkel met de grootste moeite een behoorlijke portefeuille
instandhouden. Het kwam ook vaak voor dat beunhazen verkeerde verze
keringen afsloten waarvan de argeloze kleine man de dupe werd. Van ver
schillende kanten werd aangedrongen op sanering, maar de verzekerings
maatschappijen wilden geen haast maken aangezien zij garen sponnen bij
een zo groot mogelijke activiteit van bemiddelaars.1®
De heftige strijd tussen verzekeraars en bemiddelaars stond een regeling
in de weg. Tijdens de bezetting werden de kemphanen gedwongen samen te
werken in de door de Duitsers ingestelde vakgroep van het verzekeringswe
zen, maar dat liep op niets uit. In oktober 1946 stelde minister van Financiën
Lieftinck een commissie in om het vraagstuk van de sanering van de bemiddelingsbranche te onderzoeken. De vakgroep werd door de regering zelfs
opgeheven toen de leiding weigerde in te stemmen met het ontslag van haar
secretaris, die een slechte relatie onderhield met zijn bureaupersoneel. Een
nieuwe regeling voor de bedrijfstak was noodzakelijk aangezien alom erkend
werd dat er chaotische toestanden bestonden.
* Deze paragraaf is van de hand van J.C.F.J. van Merriënboer.
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Op 22 juni 1948 werd uiteindelijk een wetsontwerp Assurantiebemiddeling
ingediend bij de Tweede Kamer.104 Vooral in KVP-kringen - in 1947 ver
scheen een rapport over deze kwestie van het KVP-Centrum voor Staatkun
dige Vorming - werd in die tijd nog sterk getwijfeld aan het nut van een wet
telijke regeling. Men verwachtte meer van ordening vanuit het bedrijfsleven
in het kader van de wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, die op
dat moment in behandeling was bij het parlement. Vrij algemeen leefde in de
Tweede Kamer echter ook de gedachte dat het bedrijfsleven zelf niet bereid
of in staat was om een einde te maken aan bestaande misstanden. De over
heid moest maar een duw in de goede richting geven. In nauw overleg tus
sen de ministers van Financiën en Economische Zaken, representatieve orga
nisaties van het verzekeringswezen en de commissie van voorbereiding van
de Tweede Kamer werd vervolgens jarenlang gesleuteld aan het ontwerp,
voordat Lieftinck het op 16 juli 1951 mocht verdedigen.
In het ontwerp werd bepaald dat alleen als tussenpersoon mocht optreden
wie zich had laten registreren als makelaar in assurantiën, assurantiebezorger, erkend assurantie-agent of aspirant-verzekeringsagent. Deze titels zou
den worden beschermd en gekoppeld aan gebleken vakbekwaamheid. Er
was dus sprake van een strenge ordening, waarbij bovendien eisen konden
worden gesteld aan de 'moraliteit', de omvang van de portefeuille en de pro
ductie, en de door de verzekeraar te betalen maximumprovisie. In de voor
bereidingsfase bleek opnieuw dat een groot deel van het parlement zeer hui
verig stond tegenover staatsingrijpen op dit terrein. Het ei van Columbus
bleek uiteindelijk de SER. Die zou namelijk worden belast met het beheer van
de registers, bijgestaan door een Commissie van Advies. Deze Commissie
zou paritair worden samengesteld uit verzekeraars en tussenpersonen onder
een neutrale voorzitter. Het was de bedoeling dat de SER zijn bevoegdheden
te zijner tijd zou overdragen aan uit het bedrijfsleven opkomende
(hoofd)bedrijfschappen. Het SER-regime werd dus gezien als overgangsfase.
Bij de openbare behandeling in de Tweede Kam er105 bleek de KVP het
meest gelukkig met het 'voorstel tot ordening' zoals dat uiteindelijk uit de
bus was gerold. Th. van der Zaal (ARP) sloot zich bij KVP-woordvoerder
Bachg aan, maar had op een aantal onderdelen lichte kritiek. Hij wees op een
adres van de Vereniging van Assurantiebemiddelaars, waarin strengere
exameneisen voor in nevenberoep werkende agenten werden verlangd. Hof
stra (PvdA), tevens adjunct-directeur van de Centrale Arbeiders Verzekerings- en Deposito Bank en directeur van de Centrale Algemene Verzekering
Maatschappij, zag in het ontwerp weliswaar 'een eerste en ernstige poging
tot sanering', maar dat ging hem eigenlijk niet ver genoeg. Hij meende dat
vooral het schadeverzekeringsbedrijf meer ordening en concentratie gebrui
ken kon. Uiteindelijk zag Hofstra zelfs socialisatie van het verzekeringswe-
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zen als onvermijdelijk eindpunt. Hij vroeg de minister een staatscommissie
in te stellen die dit vraagstuk in studie zou nemen.
Tj. Krol (CHU) was niet enthousiast. Hij zag niet in waarom de overheid
moest ingrijpen bij het /euensverzekeringsbedrijf. Daar bestond volgens hem
'een goed functionerend provisie-agreement’. J.G.H. Cornelissen (W D ) con
stateerde dat het bedrijfsleven te weinig initiatief had genomen. Hij erkende,
ondanks principiële, liberale bezwaren, dat de regering moest ingrijpen. Wat
hem betrof moest de werkingsduur van de wet tot vijf jaar beperkt worden.
De vaststelling door de wetgever van premiemaxima vond hij 'weinig aan
vaardbaar'. Tot slot waarschuwde hij voor denaturatie van de SER, wanneer
deze te veel uitvoeringstaken kreeg. J. Hoogcarspel (CPN) beschouwde het
verzekeringsbedrijf als een uitwas van de kapitalistische maatschappij. Alles
draaide om het exploiteren van angst. In Rusland hoefde men daar niet bang
voor te zijn!
Minister Lieftinck had weinig moeite om na het uitgebreide vooroverleg
het ontwerp erdoor te slepen. Het was weinig omstreden en moest op vele
punten (door de SER en door uitvoeringsbesluiten van de ministers van Fi
nanciën en Economische Zaken) nader worden ingevuld. De minister wees
Hofstra's suggestie voor een studie naar socialisatie van de hand. Een onder
zoek naar sanering van het schadeverzekeringswezen was aan de gang. Daar
moest eerst maar eens op gewacht worden. Lieftinck was negatief over de
voorstellen van Cornelissen met betrekking tot de beperking van de wer
kingsduur en het vrijlaten van premiemaxima. Hij keerde zich ook tegen wat
hij omschreef als 'het advies van tussenpersonen die de in nevenberoep wer
kende agenten met bekwame spoed uit het bedrijf willen verwijderen'. Deze
'kleine' agenten waren volgens Lieftinck op het platteland vaak onmisbaar,
aangezien de beroepsagent daar niet actief was. Ze zouden hun nevenagentschap opgeven als een examen moest worden afgelegd. Op het laatste mo
ment werd op dit punt een amendement ingediend door de commissie van
voorbereiding: alleen degenen die vóór de indiening van het ontwerp (22
juni 1948) als nevenagent werkzaam waren, zouden vrijgesteld zijn van exa
mens. Bachg verdedigde dat, na indiening van het ontwerp, een aantal ver
zekeringsmaatschappijen 'een onevenredige aanwas van gelegenheidsbemiddelaars' in de hand had gewerkt. Lieftinck nam het amendement over.106
Het ontwerp passeerde zonder hoofdelijke stemming.
In de Eerste Kamer kwam het ontwerp op 16 januari 1952 in openbare be
handeling.107 Een aantal senatoren verwees naar de 'diverse geschriften' die
ze de week daarvoor over het ontwerp gekregen hadden. Blijkbaar waren
een aantal betrokkenen nog steeds ontevreden. G. Vixseboxse (CHU) was
positiever dan zijn partijgenoot in de Tweede Kamer. W. Rip (ARP) was niet
echt gelukkig met de zijns inziens veel te ingewikkelde regeling, maar ver
zuchtte tenslotte: 'het moet dan maar'. H. Oosterhuis (PvdA) juichte het ont
werp toe omdat de kleine man er baat bij had dat aan alle beunhazerij een
eind werd gemaakt. Opnieuw was de KVP het meest positief. Haar woord-
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voerder H.M. van Lieshout was blij dat 'door deze regeling een eind komt
aan de oppermachtige positie van de verzekeringsmaatschappijen tegenover
de tussenpersonen'.
De VVD liet in de senaat een heel ander geluid horen. Molenaar was ui
terst kritisch. Hij zag al die misstanden en al die beunhazen niet. De regeling
was veel te perfectionistisch. De staat overschatte zijn macht wanneer hij
dacht dat hij op deze manier iets aan het probleem kon doen. Hij citeerde
professor Josephus Jitta: 'De exploitanten van Koppen van Jut op kermissen
hebben zich verenigd en hun vereniging heeft een soort collectief contract af
gesloten met de exploitanten van kermissen. In dat contract staat, dat op
kermissen slechts zullen worden toegelaten "bona fide" exploitanten van
Koppen van Jut; niet: beunhazen. "Bona fide" zijn slechts de leden der ver
eniging. Alle anderen zijn beunhazen.' Molenaar betreurde het 'dat de minis
ter, die zo ontzaglijk belangrijk werk te doen heeft, zich ook nog in deze ma
terie heeft moeten in werken'.
De minister hield het kort. Uit de 'diverse geschriften' die de senatoren ge
kregen hadden zou blijken dat de verzekeraars plotseling wel iets voelden
voor regeling in onderling overleg, maar daar hadden ze volgens Lieftinck
eerder mee moeten komen. De tussenpersonen prefereerden de voorgestelde
wettelijke regeling. De minister verweerde zich tegen het verwijt van perfec
tionisme met het argument dat bij ingewikkelde materie een zo perfect mo
gelijke regeling nodig is in het belang van de rechtszekerheid. Hij bestreed
ook Molenaars stelling dat de hoofdstrekking van het ontwerp gelegen zou
zijn in het beschermen van een bepaalde beroepsgroep tegen concurrentie.
Iedereen kon toetreden 'mits men voldoet aan bepaalde eisen van deskun
digheid en productiviteit'. Het ontwerp werd in de Eerste Kamer zonder
hoofdelijke stemming aangenomen, maar Molenaar liet aantekenen dat zijn
fractie geacht wenste te worden tegen te hebben gestemd. De samenstelling
van de Commissie van Advies en het overleg met representatieve organisa
ties over allerlei noodzakelijke voorbereidingen zouden overigens nog zo
veel tijd in beslag nemen, dat de wet pas op 7 december 1954 kon worden afgekondigd.108

Ten slotte
Het beleid van de beide bewindslieden, Van den Brink van Economische za
ken en Albregts voor de productiviteitsverhoging, stond vrijwel geheel in het
teken van de economische problemen als gevolg van de Koreacrisis. De enige
uitzonderingen daarop zijn de Winkelsluitingswet, de Wet assurantiebemid
deling en de regionale ontwikkelingsplannen. De streekplannen, als uitwer
king van de algemene industrialisatienota, zijn zelfs nog wel enigszins met
die problematiek in verband te brengen.
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Dat het totale beleid van het departement in verband met de Koreacrisis is
te brengen, is niet verwonderlijk. Het kabinet, hoewel ontstaan uit de NieuwGuineacrisis, kende immers een regeerprogram dat voornamelijk steunde op
economisch herstel. Dat de kernpunten uit dit regeerprogram - bestedings
beperking, terugdringen van het betalingsbalanstekort en exportbevordering
- juist bij het departement van Economische Zaken zo pregnant naar voren
kwamen, lag voor de hand. Het was immers juist dit departement waar het
beleid ten aanzien van productie en afzet gemaakt werd.
Het ligt voor de hand om het economische beleid van Van den Brink en
Albregts als succesvol te waarderen. In een jaar tijd veranderde het tekort op
de betalingsbalans in een overschot, de export nam toe en de industrialisatie
werd, ondanks de bestedingsbeperking, flink ter hand genomen.
Enige kanttekeningen dienen daar wel bij geplaatst te worden. De be
windslieden werden immers een handje geholpen door de gunstiger wor
dende internationale omstandigheden. Het afzwakken van de Koreacrisis,
waardoor de grondstofprijzen zakten, verbeterde de ruilvoet en gaf Neder
land weer een wat sterkere positie op de wereldmarkt. Het straffe binnen
landse beleid (geleide loonvorming en bestedingsbeperking) droeg daar ui
teraard een steentje aan bij. De verbeterde economische situatie en de oplo
pende werkloosheid was voor het kabinet-Drees II aanleiding om de strakke
teugels van de bestedingsbeperking weer wat te laten vieren.109
Aangezien het parlement vrijwel unaniem (met uitzondering van de CPN)
doordrongen was van de noodzaak tot het opvoeren van de militaire pro
ductie en het beperken van de binnenlandse bestedingen, kwam het ministersduo geen moment in de problemen. Voortdurend kon het kabinet, en dus
ook de minister van Economische Zaken, rekenen op volledige steun van de
overgrote meerderheid van de volksvertegenwoordiging.
Het parlement wekte in deze periode niet de indruk een grote invloed te
hebben op het beleid van Economische Zaken. Het economische beleid was
volledig dichtgetimmerd in het regeerprogram, zodat er ook op belangrijke
punten nauwelijks ruimte was om invloed uit te oefenen. De regeringspartij
en hadden zich bij de formatie nadrukkelijk geconformeerd, en ook de oppo
sitie was het in meerderheid eens met de grote lijnen van dit beleid. Daar
naast lag een deel van het beleid vast in internationale afspraken op het ge
bied van verhoging van de defensie-inspanningen.
Dit betekent niet dat er geen pogingen ondernomen werden om invloed
uit te oefenen. Met name de PvdA verdedigde telkens weer het belang van
direct overheidsingrijpen in de economie, maar dat was een slag die ze al bij
de kabinetsformatie verloren had. Na het aanhoren van weer een afwijzing
door Van den Brink ging zij telkens gemakkelijk akkoord met de regerings
voorstellen.
Het enige punt waar de Kamer nadrukkelijk en succesvol probeerde het
beleid bij te sturen, was de Winkelsluitingswet. In verschillende voorbereidingsrondes en bij de mondelinge behandeling haalden verschillende partij-
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en toezeggingen van minister Albregts binnen, wiens optreden bij de verde
diging van die wet niet erg sterk overkwam.
Het economische beleid in de periode van het kabinet-Drees II was niet
erg gevuld met concrete maatregelen. In de verschillende nota’s beperkten de
bewindslieden zich voornamelijk tot voorwaardenscheppend beleid, het
scheppen van zodanige omstandigheden dat de vrije ondernemer werd ge
prikkeld om de stappen te ondernemen die het kabinet van hem verlangde.
Dit stond nogal in contrast met het financiële en sociale beleid van het kabi
net, waar, in verband met de Koreacrisis, juist wel vergaande maatregelen
werden genomen. Het stelsel van vrij ondernemerschap liet dat echter op
economisch terrein nauwelijks toe, en het kabinet weigerde aan dit stelsel te
morrelen. Het parlement, in grote meerderheid voorstander van dit stelsel,
realiseerde zich dat de armslag dus beperkt was, en steunde het economisch
beleid in ruime mate.
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