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Verantwoording

De navolgende studie is gewijd aan de totstandkoming van een indus-
triepolitiek in Nederland. De term'industriepolitiek' is voor de eerste

jaren van de betrokken periode nogal anachronistisch gebruikt. Men
hanteerde het begrip niet. Toch is de Nederlandse rijksoverheid zich
vanaf circa 1930 gaan bezighouden met wat tegenwoordig als indus-
triepolitiek wordt beschouwd, grofweg, een actieve bemoeienis van de
overheid met de technische en economische ontwikkeling van het in-
dustriele bedrij fsleven. Tussen 1900 en 1930 had de overheid zich op dit
terrein niet geheel onledig gehouden, maar van een regelmatige, sys-
tematische, laat staan planmatige bemoeiing was, behalve misschien
tijdens de Eerste Wereldoorlog, geen sprake geweest. Het ontbrak ook
aan een overheidsorganisatie om een dergelijke taak te vervullen. Die
organisatie  kwam  in  1931 tot stand - het directoraat-generaal  voor
Handel en nijverheid van het toenmalige ministerie van Economische
zaken en arbeid. Vanuit dit departement en zijn opvolgers, en, voor
wat de industrie betreft, vanuit dit directoraat-generaal, werden ge-
durende de jaren dertig die maatregelen beraamd en uitgevoerd die de
gevolgen van de 'aanpassing' van het Nederlandse kostenpeil aan het
buitenlandse draaglijk moesten maken. Dit directoraat-generaal ook
werd tegen het eind van de jaren dertig betrokken bij het krachtige
industrialisatiestreven dat steeds meer bijval kreeg. Een belangrijke
veronderstelling bij het beginnen van deze studie was, dat van de jaren
dertig tot ver na de Tweede Wereldoorlog een duidelijke continuiteit
vaststelbaar zou zijn in het beleid van de overheid ten opzichte van de
industrie. Ik meen die continuiteit inderdaad te hebben vastgesteld.
Wie op de hoogte is van details van de industriele steunpolitiek zoals
die  sinds het begin van de meest recente recessie - circa 1974-5 - is
gevoerd, een periode die ik niet behandeld heb, zal ongetwijfeld ge-
frappeerd worden door overeenkomsten.
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Industriepolitiek is veel minder een onderdeel van de economische
theorie dan een praktijk waarbinnen gebruik wordt gemaakt van eco-
nomische kennis, veel meer'art'dan'science'. Wellicht wordt hierdoor
verklaard waarom het begrip niet erg goed omschreven is. In de ruim-
ste zin zou men het kunnen opvatten als iedere overheidsbemoeiing
met dat deel van het bedrijfsleven waarin in grotere (niet ambachte-

lijke) produktiebedrijven materiele goederen worden voortgebracht.
Deze omschrijving is zo ruim en veelomvattend dat zij onhanteerbaar
is. In plaats daarvan zou een benadering gehanteerd kunnen worden
die meer overeenstemt  met  die van  de  O E S O, die de studie Tbe Aims

and Instruments of Industrial Policy1 begint met 'Industrial policies
are concerned with promoting industrial growth and efficiency.'2  Zo-
als uit die summiere vergelijkende studie blijkt is het terrein ook din
nog  nauwelijks te overzien. In her Nederlandse gebruik is ' industrie-
politiek' gewoonlijk een beperkter begrip. Handelspolitiek - voor het
interbellum zo uitnemend beschreven in P. A. Blaisse De Handelspo-
litiek 3 - wordt dan slechts mee in beschouwing genomen voorzover
die van onmiddellijke betekenis is voor de industrie. Hetzelfde geldt
voor het beleid ten opzichte van de innovatie en voor de regionale
ontwikkeling die na de Tweede Wereldoorlog als apart probleem zo-
veel aandacht heeft gekregen.

In het rapport Industriepolitiek, dat een commissie van de Wiardi-
Beckmanstichting in 1973 publiceerde, is de term zelfs verengd tot'de
industriepolitiek richt zich op de structuur van de industrie'. Indus-
triepolitiek in enge zin zou dan vrijwel overeenkomen met industriele
structuurpolitiek. Ik heb het begrip echter iets ruimer gehanteerd, en
met name ook aandacht besteed aan de financiering en aan dat wat
met een wat verouderde term 'ordening' heet. De structuur van de in-
dustrie is daarin een belangrijk aspect, maar niet het enige omdat in

principe ook produktie- (en sociale) beslissingen binnen een gegeven
structuur eronder vallen.

De in het navolgende gekozen invalshoek is nadrukkelijk en bewust

goevernementeel. De industriepolitieke organen kregen zoals zal blij-
ken hun vorm als gevolg van sterke aandrang uit verschillende kringen,
ook die van de sociaal-democratische en de liberale oppositie tegen de
confessionele kabinetten van de jaren tWintig. De uiteindelijke vorm-
geving vond echter binnen de sfeer van nog steeds overwegend confes-
sionele kabinetten plaats. Wat er binnen het in 1931 door een van die
kabinetten ingestelde departement gebeurde, en hoe dat zich verhield
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tot de industriele ondernemers-zijn natuurlijke clientele-heeft mijn
grootste aandacht gehad, al vielen zeker de industriepolitieke opvat-
tingen binnen de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij, de  SDA P,
niet te veronachtzamen. Hoe de SDAP-conceptie van een planecono-
mie totaal mislukte heb ik daarom, al is dat een wel vaker beschreven
gebeuren, opnieuw trachten samen te vatten. in deze context zal des
te duidelijker blijken dat slechts sprake was van een intermezzo in een
continue ontwikkeling van andere aard.

Het beschouwde tijdperk omvat de formatieve jaren 1930-40, met
een uitloper naar 1945-50, de periode waarin de naoorlogse industria-

lisatie op gang werd gebracht. Het industriebeleid gedurende de hele
periode van nu bijna vij fendertig jaar sinds her einde van de Tweede
Wereldoorlog is ook ruimschoots een studie waard. Toegang tot veelal

nog gesloten bronnen is hiervoor echter een vereiste.
Tenslotte moet worden benadrukt dat de landbouwproduktenver-

werkende industrie, een belangrijk deel van de Nederlandse industrie,
vrijwel buiten beschouwing is gebleven. De aanleiding hiervoor is de
verwevenheid van deze speciale industriele sector met het agrarische
ordeningsbeleid,dat van de aanvang in 1930-1 af een eigen, ingrijpender
karakter heeft gehad dan het industriebeleid.

Zoals bij lezing zal blijken steunt deze studie vooral op twee archie-
ven. De leiding van het ministerie van Economische zaken verdient
dank voor haar bereidwilligheid om de departementale archieven op
het terrein van handel en nijverheid alsmede het persoonlijk archief
van oud-minister Huysmans voor mij open te stellen. Bijzondere dank
ben ik verschuldigd aan de heer A. Heerding, bedrijfshistoricus van
Philips Gloeilampenfabrieken. Niet alleen he8ft hij mij toegang ver-
schaft tot en inzicht gegeven in het uitgebreide archief van wijlen
ir. A. Groothoff, maar ook heeft hij de manuscripten van dit boek gele-
zen en daarop waardevolle opmerkingen en wenken voor aanvullingen
gegeven. Zonder zijn kennis van de materie zou het geheel beduidend
minder volledig zijn geweest. Mijn dank gaat verder uit naar de heren
drs. A. A. van Ameringen, prof. dr. H. C. J. H. Gelissen, mr. R. A. H. M.
Gielen, dr. G. A. Kohnstamm, prof. dr. T. P. van der Kooy, prof. dr. P.
Kuin  en  prof. dr. F. J. H. M. van der Ven die allen bereid waren mij in-

lichtingen en inzichten over belangrijke onderdelen van het hierna
behandelde te geven.

1 juli 1979 R  E.  de Hen
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Hoofdstuk een Inteiding

1 Confessioneel bewind

Het jaar 1929 was een verkiezingsjaar. Voor de vierde maal werd de
Tweede Kamer samengesteld volgens de principes van algemeen kies-
recht,opkomstplicht en evenredige vertegenwoordiging. Daardoor ligt
de uitkomst al bij voorbaat vast: het algemeen kiesrecht heeft vanaf
zijn invoering in 1918 de gezamenlijke confessionele partijen een voor-
sprong op de niet-confessionele sociaal-democraten en liberalen ver-
schaft. Zoals sindsdien gebruikelijk zal een door confessionelen gedo-
mineerd kabinet optreden.

De verkiezingsstrijd  is er niet minder een strijd om. Ook in 1929 zijn
de onderlinge verhoudingen tussen de regeringspartijen belangrijk
voor de vraag hoe het kabinet eruit zal zien. En al lijken voor de be-
schouwer van vijftig jaar later de strijdpunten uit een onvoorstelbaar
ver verleden te dateren, voor de tijdgenoot zijn ze niet minder wezen-

lijk. Ook binnen het confessionele kamp, de 'rechtse' partijen naar het
toenmalige politieke spraakgebruik waarbij niet-confessioneel, hoe
conservatief ook van gezindheid,'links' werd genoemd.

De crisis om de handhaving van het Nederlandse gezantschap bij
het Vaticaan, gewenst door de katholieken, afgewezen door de over-
wegend hervormde Christelijk-Historischen, lag nog vcrs in het geheu-
gen (1926).' De Christelijk-Historische Unie onder leiding van jonkheer
De Geer gaat de verkiezingen in onder het motto, dat het protestantse
karakter van de Nederlandse natie erkend dient te worden. De even-
eens protestantse Anti-Revolutionairen, die na een langjarig bondge-
nootschap met de Rooms Katholieke Staatspartij wat minder be-
hoefte hebben om dat punt te benadrukken, voeren in deze tijd nog
programmapunten als herinvoering van de doodstraf en afschaffing
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van de Staatsloterij.2 De R K sp zelf is de grootste confessionele partij,
en onder leiding van monseigneur Nolens de spil van de naoorlogse3
politiek. Intern is zij nauwelijks meer dan een nogal losse coalitie van
belangengroepen. Bij gebrek aan eenduidig programma accentueert
zij haar lijsttrekker in een grootscheeps opgezette campagne die zich
vooral keert tegen de SDAP, de socialistische concurrent om de stem-
men  van de katholieke arbeider.  De  R K sp-slagzinschrijver dicht dat
de Limburgse jonkheer Charles Ruys de Beerenbrouck is 'een edel-
man, werkend voor het volk,4

Economische problemen lijken geen verkiezingsinzet te zijn. Zij
zijn op dat moment ook niet overwegend. Een bescheiden welvaart,
een in die tijd aanvaardbaar geacht werkloosheidspercentage en uit-
zicht op economische groei manifesteren zich juist dan, na ruim tien
jaar confessioneel bewind. Dat zowel De Geer, ervaren minister van
Financien, als Colijn, de sterke man van de Anti-Revolutionairen en
reeds eenmaal minister-president, niet in de laatste plaats deskundigen
zijn op het terrein van de economische politiek wordt niet sterk be-
nadrukt. Na de rituele dansen om de hun toch al collectief verzekerde
kiezersgunst mag uit confessionele kring Ruys gaan formeren, want
de RKS P heeft wat terrein gewonnen. Het kabinet wordt na mislukte
programbesprekingen inderhaast in elkaar gezet als een extraparle-
mentaire constructie, want de Christelijk-Historischen willen zich niet
binden aan een gedetailleerd regeringsprogram5 Hoewel de katholieke
partij vier van de negen ministers levert, stelt zij zich nu ook in voor-
komende gevallen op de lijn: dit kabinet hebben wij niet gewildP De
houding van de CHU verhindert De Geer niet om terug te keren als
minister op Financien, hetzelfde departement dat hij leidde in het
voorgaande, door hemzelf geformeerde en al evenzeer extraparlemen-
taire kabinet.7

2   De macht van links

De confessionelen domineren de regering - tot 1939 zullen ze dat blij-
ven doen. Hun inbreng in het beleid lijktdaaraan niet evenredig. Sch8f-
fer stelt terecht vast, dat de achtereenvolgende kabinetten Ruys de
Beerenbrouck, Colijn, De Geer van de jaren twintig en dertig toch de
aanduiding 'het confessionele tijdperk' niet rechtvaardigen 8 Van een
'christelijke politiek' komt in feite maar heel weinig terecht.

Dat hoeft geen verbazing te wekken. De'linkse'- in de zin van niet
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confessionele - partijen SDAP, Vrijzinnig Democratische Bond en
Vrijheidsbond verkeren weliswaar sinds 1918, toen de SDAP zich een
moment vrijwel onmogelijk leek te maken door de 'revolutiepoging'
van Troelstra en het algemeen kiesrecht de grote zwenking naar rechts
inzette, in een toestand van lichte perplexie. Maar machteloos mogen
zij niet heten. Als goede socialisten hebben de SDAP-ers zich genesteld
in de besturen van de grootste steden, terwijl de twee liberale partijen,
vooral de conservatief-liberale Vrijheidsbond, onveranderd kunnen
bogen op de steun van het grote bedrijfsleven.9 Alles wijst erop dat
een goed deel van de ambtelijke top van de Haagse departementen
met de liberale partijen sympathiseert, of anders een voorkeur heeft
voor de nauwelijks minder liberale CH U. 10

Belangrijker nog was ongetwijfeld dat de drie confessionele partijen
onderling in tal van opzichten te verdeeld waren om het over de in-
houd van een specifiek christelijke politiek eens te kunnen worden.
De  R K s p-kider Nolens  kon  in  de  ogen  van een rechtgeaard liberaal
als Heldring voor 'socialistisch' doorgaan.11 Aalberse, na Nolens' dood
in 1931 leider van de katholieken, had als minister van Arbeid en daar-
na van Arbeid, handel en nijverheid een doorslaggevende rol gespeeld
bij de praktische verwezenlijking van een reeks sociale wetten, waar-
voor voor 1914 de antirevolutionair Talma de basis had gelegd.12 Deze
sociale wetgeving met de bijbehorende organen als Rijksverzekerings-
bank en Raden van Arbeid mag tot de meest karakteristieke uitingen
van een geslaagde christelijke politiek worden gerekend. In liberale
kring zag men haar op zijn minst als'duur'.

De Christelijk-historischen golden anders dan de katholieken als
conservatief-liberaal (al verwijt Heldring hun veelvuldig met de R K SP
mee te stemmen terwille van de coalitie 13). In economische aangele-
genheden was de Unie inderdaad nauwelijks minder liberaal dan de
liberalen zelf, wat voor een partij die gelieerd was aan hetzelfde def-
tige grootburgerdom als de Vrijheidsbond geen verwondering hoeft
te  wekken. C. J. K. van Aalst, president van de Nederlandsche Handel-
Maatschappij, niet de grootste maar wel de chicste van de grote ban-
ken, welker president krachtens traditie een vertrouwd adviseur was
van iedere minister van Financien, was een vooraanstaand CHU-lid.14
Een belangrijk deel van de jaren twintig werd de post Financien in
achtereenvolgende kabinetten bezet door De Geer (1921-3 en 1926-33)
wat zonder twij fel het handhaven van de liberale principes geen kwaad
heeft gedaan. Werd niet De Geer al door een tijdgenoot bestempeld
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als een man die, trots zijn christelijke grondslag, liberaal was? 15
De principes die een dergelijk bewind in financiele maar ook in

economische zaken meebracht, waren vrij simpel: zuinigheid, vrijhan-
del en zo weinig mogelijk ingrijpen in de vrije ondernemingsgewijze
produktie -liefst dat ingrijpen geheel nalaten. Voor handhaving van
deze principes heeft De Geer zolang hij kon mede borg gestaan. Waar
in die jaren van de periode 1920-33 waarin De Geer niet op Financien
zetelde A R-leider Colijn minister  was, mag worden aangenomen dat
dat er geen opzienbarende beleidswijziging tot stand kwam.Colijn was
zeker geen gemiddelde antirevolutionair - hij nu juist had door een
eclatante militaire, politieke en commerciele carriere dezelfde con-
tacten in het liberate establishment van het bedrijfsleven opgebouwd
die  CHU-ers en liberalen als vanzelf hadden. Ook hij stond voor vrij-
handel en zuinigheid.

Die nadruk op zuinigheid is vanuit de opvattingen na de Tweede
Wereldoorlog nog maar moeilijk voorstelbaar. In de jaren twintig en
dertig werd er juist ook door de kringen van het liberale bedrij fsleven
bij voortduring op gehamerd. De Maatschappij voor Nijverheid en
Handel, in die tijd naast de industriele werkgeversverenigingen een
actieve werkgeversorganisatie, had zelfs vanaf de periode van laag-
conjunctuur in het begin van de jaren twintig een permanente Cen-
trale Commissie voor Bezuiniging, die diverse malen van zich deed
spreken.16

3    'Ordening': een nieuwe coalitie in het verschiet

De economische bekommernissen in andere kring betroffen minder
de zuinigheid. De jaren twintig waren ook de jaren waarin de begrip-
pen publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en medezeggenschap hun
intrede maakten in de politieke belangstelling van een ruimere kring.
De gedachte dat organisaties uit de bedrij fstakken een (gedelegeerde)
verordenende bevoegdheid zouden kunnen uitoefenen ten opzichte
van bedrijfsgenoten en zelfs van anderen werd dus populair, niet in de
laatste plaats omdat zij werd aangeprezen als een middel om de vrije
concurrentie 6n de tegenstelling werkgevers-werknemers te breidelen.

In katholieke kring was naar aanleiding van de pauselijke encycliek
Rerum Novarum van 1891 al voor de Eerste Wereldoorlog gespeeld
met het idee van een dergelijke corporatistisch getinte economische
orde.17 J. A.Veraart, pas benoemd tot hoogleraar in Delft, werd in de
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jaren vlak na de Eerste Wereldoorlog de stuwende kracht achter een

gewaagd experiment: het verwezenlijken van een bedrijfsorganisatie
van werkgevers 6n werknemers uitsluitend in katholieke kring. Na
drie jaar, in 1922, trad de organisatie van de 'grote' werkgevers, de
A R K W, uit deze RK Centrale Raad van Bedrijven. De industriele werk-
gevers wilden tenslotte alleen maar overleg met de werknemers. De

medezeggenschap, hoe bescheiden ook, die Veraart had willen intro-
duceren, wezen zij af.18 De Centrale Raad leidde nog enige tijd een
schamel bestaan. Veraart maakte in 1922 als RKSP-Kamerlid nog mee
hoe een grondwetswijziging de mogelijkheid opende om de publiek-
rechtelijke bedrij fsorganisatie  in te voeren;19  maar hij besefte  dat

daarvoor de hulp van de sociaaidemocraten, die enigszins in dezelfde
lijn dachten, onontbeerlijk was. In zijn eigen kring kreeg een dergelijke
coalitie onvoldoende aanhang. Na een conflict in 1928-9 over de status
van zijn kamerzetel 20 keerde Veraart de R K s p de rug toe. Hij stichtte
een weinig succesvolle Katholieke Democratische Partij, die zich in
1939  herenigde  met  de  RKS P - inmiddels belangrijk opgeschoven in
de door Veraart gewenste richting.21

Veraart werd als een moeilijke, zichzelf naar voren dringende man
beschouwd. 2 Maar de 'ordening' was niet alleen zijn geesteskind -
met Veraart verdween de conceptie van een 'organisch' geordende
samenleving niet uit de gedachtenwereld van de katholieke partij.
Immers, ook Aalberse, ook de invloedrijke'sociale priester' uit Lim-
burg Poets, ook de katholieke vakcentrale RKWV en een lid van het
partijbestuur als de voorzitter van de Raad van Arbeid in Breda,
mr. T. J. Verschuur23 waren in de mogelijkheden van de'ordening' ho-

gelijk geinteresseerd, al wilde, of waagde het, geen van hen om zo snel
te gaan en zo vurig ervoor te strijden als Veraart.

Het was een interesse die bij de protestantse partijen maar nauwe-

lijks gedeeld werd. Sinds Kuyper in de jaren zeventig van de negen-
tiende eeuw wel eens over een organische samenleving had gesproken
hadden A RP en C HU zich op andere interesses gericht. Pas in de jaren
dertig ontstond binnen de CHU weer een krachtige'ordeningsgezinde'
stroming. In liberale kring bleef het PBo-denken niet zonder enige

weerklank, maar het geluid was tamelijk antiparlementair: dat blijkt
uit een rapport van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel van
1925 onder de titel Doelmatige Overbeids-Bemoeiing 24

Neen, echte medestanders konden de katholieke PBo-aanhangers
pas vinden in de kringen van de sociaaldemocratische vijand, de S D A P,
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zoals Veraart terecht besefte. In 1920 bracht een zwaar bemande S D A P-
commissie het rapport Socialisatie uit,  waarin   een  'betere   organisa-
tie' van het bedrijfsleven werd bepleit. Waar staatsmonopolies (nog)
onmogelijk waren, zag de SD AP als alternatief en eventuele overgangs-
vorm een soort PBO, waaraan echter ook staat en consumenten recht-
streeks zouden moeten deelnemen. 25

In deze opvatting lag de nadruk zeker niet op de zelf-regulering die
veel katholieken dierbaar was: het overheidsingrijpen stond voorop.
Maar dat bleef niet zo. In 1923 publiceerde het NVV het rapport Be-
drijfsorganisatie en Medezeggenscbap, dat de instelling van 'schappen'
bepleitte met verordenende bevocgdheid, gekidelijk aan te ontwik-
kelen uit bedrijfstaksgewijze overlegorganen. De S D A P veriangde ver-
volgens   in 1931 Nieuttle Organen,26 in een rapport dat definitief het
accent legde op de samenwerking tussen werkgevers en werknemers.
De oude Wibaut, voorzitter van de commissie die het Socialisatie-
rapport schreef, en ook prof.W. A. Bonger distantieerden zich;27 partij
en vakcentrale gingen op de ingeslagen weg verder.

Het wekt geen verbazing dat Veraart in het licht van die ontwik-
keling na 1923 in 1927 nog eens probeerde de aandacht in katholieke
kring te vestigen op de mogelijkheden van samenwerking met de
S D A P.28  Dat  was  pas  twee jaar nadat een dergelijke samenwerking -
officieel aan de orde tijdens de mislukte formatie-Marchant van 1925
- door Nolens van zich af was geschoven met de uitspraak, dat alleen
in uiterste noodzaak samenwerking met de socialisten mogelijk was.29
Een standpunt dat ongetwijfeld het invloedrijke episcopaat weer
enige tijd gerust zal hebben gesteld. Nog voor de verkiezingen van 1922
hadden de gezamenlijke bisschoppen zich 'beslist tegen' samengaan
tussen RKSP en SDAP verklaard.30 De RKSP (toen nog Algemene
Bond  van  R K Kiesverenigingen) volgde dit standpunt met een kwali-
ficatie: een samenwerking 'uitsluitend' van katholieken en sociaal-
democraten werd afgewezen.31

Ook in 1927 en jaren daarna bleven de aarzelaars in katholieke kring
winnen. Het  zou  de  RKSP ook niet makkelijk zijn gevallen  in  deze

jaren zo'n reuzenzwaai als het aangaan van een verbond met de sociaal-
democraten te verdedigen. Nog in 1929 werden katholieke kiezers
bewerkt met de mededeling'een rooie katholiek is een dooie katho-
liek'32 en richtte de verkiezingscampagne zich voor alles tegen de
S D A P - in welke partij men tegelijkertijd het professionalisme van de
socialistische campagne bewonderde.33 Als de kiezers het al geaccep-
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teerd zouden hebben, het episcopaat, gewend zich intensief met het
katholieke organisatiewezen te bemoBien, was er nog net zo min aan
toe als zeven jaar eerder. Juist in 1928 werd een niet mis te verstane

aanwijzing gegeven, dat een rechtse coalitie de juiste weg was voor de
RKS P.34  In 1939, na jaren van crisis en toenemende desillusie over het
beleid  dat in samenwerking  met  de A R van Colijn te voeren viel,lag
dat alles geheel anders.

4   Opnieuw de confessionelen

In 1929 was de rooms-rode coalitie nog ver weg. Er bestond slechts een
confessionele coalitie - een zieltogend geheel. De tragedie van de con-
fessionele bundeling was dat toen het algemeen kiesrecht haar een
bijna onaantastbare meerderheid verschafte vrijwel alle fundamenten
onder de samenwerking wegvielen - als gevolg van politiek succes.
Afgezien van een kort intermezzo in de negentiende eeuw begon de
reeks confessionele kabinetten in 1901 met het kabinet-Kuyper. Voor
dat eerste coalitiekabinet was vrijwel alles te wensen geweest: erken-

ning van de volwaardigheid van gereformeerden en katholieken als
staatsburgers door hun ook een plaats te geven in het bestuurlijke
apparaat; gelijkstelling van confessioneel en openbaar onderwijs; so-
ciale voorzieningen om de behoeften te bevredigen van een achterban
die voor een groot deel ook uit arbeiders bestond; een straffere zede-
lijkheidswetgeving. Het eerste kabinet Ruys de Beerenbrouck (1918-
22) legde de laatste hand aan de inwilliging van deze verlangens: de

volledige financiele gelijkstelling van het onderwijs en de doorvoering
van sociale wetten. Daarmee was het coalitieprogramma nagenoeg
uitgeput. Nog slechts de wens om gezamenlijk de macht uit te oefenen
die nu, door de evenredige vertegenwoordiging, niet meer van verkie-
zing tot verkiezing zo hard bevochten hoefde te worden, kon de drie
partners  AR, CHU  en  RK SP samenbinden. Enige steun van de meest
conservatieve groepering van 'links', de Vrij-Liberalen, vanaf 1921 met
onder meer de Unie-liberalen herenigd tot de Vrijheidsbond, werd
verworven door de Vrij-Liberaal Van Karnebeek de portefeuille van
Buitenlandse zaken te geven. Van Karnebeek had vertrouwen bij het
liberale bedrijfsleven, 5 dat vooral de RKS p diep wantrouwde. Juist de
RK S P was vanaf 1918 echter onstuitbaar. Her kabinet Ruys de Beeren-
brouck was het eerste waarin de eens oppermachtige antirevolutionai-
ren moesten erkennen dat niet zij, maar de RK SP voortaan de beheer-

18



sende factor in de coalitie zouden zijn - een inzicht, dat zij, getuige de
studie van Puchinger, ongaarne verwierven.36 Bij de CHU was het nog
minder welkom, daar leefde de opvatting van Nederland als protes-
tantse natie nog veel sterker. De Vaticaancrisis zou dat bewijzen.

in feite betekende de val van Colijns eerste kabinet op die kwestic
ook het einde van de coalitie. Alle volgende kabinetten tot 1939 waren
min of meer extraparlementair van karakter. De Geer,Colijns opvolger
als premier, nam slechts twee katholieke ministers op in zijn kabinet
(voor Onderwijs en voor Marine), wat de relatieve sterkte van de RK SP
in het geheel niet weerspiegelde - toch verbrak  de  It K SP de samen-
werking niet totaal. Zij kon, waar het enige alternatief: een combina-
tie met de sociaaldemocraten, was uitgesloten, geen kant meer op.
Min of meer knarsetandend (de partijnotulen getuigen ervan) werd
de samenwerking voortgezet.

De RK SP had intussen echter wel stappen genomen om zichzelf als
partij te versterken. In 1926 werd de losse combinatie van katholieke
belangengroepen die zich reeds in 1896 had verenigd rondom een basis-
program omgevormd tot iets wat althans uiterlijk een echte politieke
organisatie was.37 Alle gevarieerde elementen die de katholieke poli-
tieke beweging droegen kregen nu hun plaats in een partijbestuur,
waarboven een dagelijks bestuur gesteld was - eerst voorgezeten door
Ruys, toen die opnieuw premier werd door de jonge politicus Gose-
ling. Dit dagelijks bestuur werd in de jaren dertig allengs meer betrok-
ken  bij het uitzetten van de politieke koers. ln de vernieuwde partij-
organisatie kwamen bovendien de verhoudingen binnen de achterban
meer tot hun recht.

De katholieke kamerclub die door Schaepman tot meer eenheid
was gebracht, was nog een zeer overwegend conservatief gezelschap
geweest. Na 1900 brachten jonge katholieken een nieuwe interesse

in de beweging. Als Schaepman zelf, interesseerden zij zich voor de
sociale kwestie, en zochten zij naar een samenlevingsmodel dat die
kwestie zou oplossen en dat tevens paste in de antisocialistische en
antiliberale lijn van de kerk. Hun antwoord was de ordening, maar die
vond zeker niet bij alle katholieken weerklank. De fabrikanten in het
zuiden vooral waren telang gelieerd geweest met de liberalen om zich
zomaar los te maken van het liberale maatschappijbeeld. Nog op het
einde van de jaren twintig speelden Tilburgse en Maastrichtse indus-
triblen een rol in het bij uitstek liberale gezelschap van het Verbond
van Nederlandse Werkgevers.

38
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Tegenover de fabrikanten kon echter vanaf 1925 de katholieke vak-
beweging, aanvankelijk in katholieke kring als een radicaal element
gewantrouwd,39 een versterkte landelijke organisatie stellen, die in
1926 bij overeenkomst  de R K S P verplichtte een zeker aantal Kamer-
zetels - vier tot zes - beschikbaar te stellen voor door haar gesteunde
kandidaten.40 A.C.deBruyn, de leider van de vakcentrale RK w v, werd
een van de toonaangevende figuren in dagelijks en partijbestuur van
de RKS P. In de jaren dertig, toen de onvrede met het ook door RK S P-
ministers gedragen regeringsbeleid grote vormen aannam, aarzelde hij
niet de partij onder druk van links re zetten door nauwelijks verholen
te dreigen met een eigen, op de vakcentrale steunende katholieke
partijformatie.41

In Nederland was een zo brede vleugelpartij als de RK SP uniek. De
twee grote protestantse partijen boden een heel andere aanblik: de
C H U was een verzameling lieden, overwegend uit de'betere' kringen,
die politieke organisatie in de moderne zin van een strakke aan een
programma en coalitiepartners gebonden partijorganisatie veraf-
schuwden, een afschuw die zij deelden met de deftigste groep libera-
len, de Vrij-Liberalen.42 De A R P had  weI een hechte organisatie, maar
een die rechtstreeks kon steunen op plaatselijke kieskringen, zonder
de intermediair van afgewogen maatschappelijke belangenvertegen-
woordiging. Bovendien zal van geen groep arbeiders het proletarisch
sentiment zover af hebben gestaan  als  van  de A R-Stemmende arbei-
ders. Een echte werkgeversvleugel ontbrak in de A R P. Colijn was een
uitzondering. Men zie slechts wie de min of meer met de ARP Ver-
wante Christelijke Werkgevers uit hun kring naar voren konden schui-
ven als officiele representanten.43

5 Autoritaire tendensen

Het waren deze politicke partijen die vanaf 1930-1 als regeringspartijen
geconfronteerd werden met een economische crisis die de voorgaande
-1921-4 - door zijn gruwelijke omvang in bijna totale vergetelheid
heeft doen verzinken. In de praktijk waren het - net als de grote op-
positiepartijen - stuk voor stuk parlementaire en democratische par-
tijen. Ook  de  R K SP heeft uit haar corporatistische stellingname ten-
slotte niet de uiterste consequentie willen trekken van vervanging van
of aanvulling op het parlement door een corporatieve kamer. 4 Dat
er in katholieke kring sterke autoritaire tendensen bestonden doet
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daar niets aan af45 - de aanhangers van een autoritaire staat richtten
zich trouwens veelal tegen de bestaande katholieke partij.

Zij bestonden, niettemin. De jaren twintig en dertig waren in en
buiten Nederland jaren waarin oude autoritaire staatsconcepties
nieuwe vormen kregen, met Mussolini's Italic als voorbeeld. Ook bui-
ten de toch maar kleine fascistische en fascistoide groepjes van de
jaren twintig46 leefde de gedachte dat met het algemeen kiesrecht
en de om zich heen grijpende overheidsbemoeienis de parlernentaire
democratie te ver was doorgeschoten.47

Al  in 1922 beklaagde, zoals  L. de Jong opmerkt, de CH-voorzitter
van de Eerste Kamer de arme kiezer. Deze hoogwaardigheidsbekleder,
mr. W L. baron de Vos van Steenwijk, meende  dat de kiezer'onder de
mom van democratie' gebukt ging onder 'de autocratie van enkele
partijbonzen'. 8 In de kringen van het traditionele establishment had
men wel vaker moeite met moderne verschijnselen als georganiseerde
politieke partijen en het algemeen actief en passief kiesrecht - de anti-
parlementaire tendensen in een onder leiding van oud-minister Post-
humaw opgesteld rapport van de Maatschappij voor Nijverheid en
Handel werden al hiervoor genoemd.50 In concreto hield het rapport
een aanbeveling in om de amendementen op wetsontwerpen in het
algemeen door de Tweede Kamer te laten delegeren aan commissies
van niet politieke deskundigen. Het parlement, dat het volgens de rap-
porteurs veelal aan voldoende deskundigheid ontbrak, zou zich ge-
woonlijk dienen te beperken tot het aannemen of verwerpen van de
wetsvoorstellen, zonder nog de inhoud te beinvloeden.51

Het wantrouwen in het functioneren van de parlementaire demo-
cratie dat uit deze voorstellen sprak - ook al wierpen de rapporteurs
afschaffing van die democratie van zich - blijkt nog eens minstens
zo sterk uit het verslag van het congres dat de Maatschappij aan het
vraagstuk van Doelmatige Overheidsbemoeiing wijdde.52 De betekenis
hiervan moet hoog worden aangeslagen. Niet alleen bestond de com-
missie Posthuma uit vooraanstaande mannen in de Nederlandse eco-
nomie - onder meer mr. D. Crena de longh, toekomstig president van
de Nederlandsche Handel-Maatschappij53 - de Maatschappij   voor
Nijverheid en Handel zelf speelde in die dagen nog een rol van groter
betekenis dan thans. Zij had een bijna semi-officiele status zoals blijkt
uit haar vermelding in de diverse Staatsalmanakken, waar men andere
werkgeversorganisaties tevergeefs zal zoeken. De verklaring voor de
opstelling van dit illustere gezelschap kan worden gezocht zowel in
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de politieke als in de economische ontwikkelingen van die jaren. V66r
de periode 1914 -8 hadden de toonaangevende niet industriele liberale

ondernemers (zo mag men hen op grond van de overheersende ideolo-
gie gerust aanduiden, ook wanneer er CH-aanhangers of politiek nog
anders georienteerden onder waren) de staat zelden nodig; ils zij haar
nodig hadden was de toegang tot geestverwanten in departementen,
ministerraad en parlement geen groot probleem.Twee ontwikkelingen
veranderden dat geleidelijk aan: de invoering van de sociale wetgeving,
waarmee de staat zich initiatiefrijker ging gedragen in haar contacten
met het bedrijfsleven, en het optreden van de confessionele coalitie-
kabinetten. Met de nieuwe mannen hadden de grote liberale onder-
nemers en financiers veel minder contact, laat staan dat zij greep op
hen hadden. De Eerste Wereldoorlog had de ontwikkeling danig ver-
sneld, maar nu, in de jaren twintig, zagen zij tot hun ontsteltenis hoe
er soms zelfs beslissingen vielen waarover zij in het geheel niet geraad-

pleegd waren.54

De jongere, maar in hun maatschappijvisie toch nauwelijks minder
liberale werkgeversorganisaties zagen het precies zo. De industriele
werkgevers had het zelfs, afgezien van een kleine groep koplopers, aan
relaties met de liberale kabinetten ontbroken.55

De voorgestelde 'deskundigencommissies'- en wie zouden er des-

kundiger zijn dan de direct belanghebbende ondernemers en hun ver-
tegenwoordigers? - moesten om het gewenste doel te bereiken niet
alleen het parlement, maar ook het ambtelijk apparaat minder krach-
tig maken. Veel departementale ambtenaren, schreef de commissie-
Posthuma - staan ook te ver van de praktijk af.56

Gedurende de jaren twintig won de opvatting dat de overheid zich
veel te veel onttrok aan invloeden uit het bedrijfsleven voortdurend
aan kracht. Niet alleen doordat Posthuma er nogal eens op terugkwam
in zijn menigvuldige voorzittersfuncties (hij leidde na zijn aftreden
als minister in het oorlogskabinet Cort van der Linden niet slechts de
Maatschappij voor Nijverheid en Handel, maar ook de Nijverheidsraad
waarin alle grote werkgeversorganisaties verenigd waren, de belang-
rijke organisatie van de co6peratieve zuivelindustrie FNZ en de Bond
van Bierbrouwerijen 57). Steeds meer kwam de speerpunt van de actie
te liggen  bij de industriele werkgeversorganisaties, die na de Tweede

Wereldoorlog de oude Maatschappij als verwoorder van het werkge-
versbelang geheel zouden overvleugelen.

22



6   De werkgeversorganisaties

In 1929 telde Nederland drie organisaties van 'grootwerkgevers', en
een aantal verenigingen van middenstandsondernemers. Bovendien
trad de Maatschappij van Nijverheid en Handel officieel als werkge-

versvertegenwoordiging op in lichamen als de Commissie voor de
Economische Politiek en de Nijverheidsraad.

De oudste organisatie van grote werkgevers, afgezien van de Maat-

schappij,  was het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. Het werd
als Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers in 1899 opgericht door
een combinatie van Twentse industrielen en spoorwegdirecteuren.

Een aanleiding was ontevredenheid over de gang van zaken rond so-
ciale wetgeving.58 Tot de Eerste Wereldoorlog was de v Nw vooral een
studieclub die de sociale wetten trachtte te beinvioeden via contacten
met  Kamerleden.  Het was bovendien een kleine organisatie -172
leden-ondernemingen in 1909, 309 in 192459 - al behoorden de aange-
sloten ondernemingen tot de grootste van het land.

Onafhankelijk van haar ontstonden - bestonden niet zelden al cer-
der -lokale fabrikantenverenigingen die vooral economische interes-
sen hadden. Bovendien was er al veellanger de christelijke werkgevers-
organisatie Boaz (1892), die zowel groot- en kleinbedrijf als land-
bouwers verenigde.60

De Eerste Wereldoorlog confronteerde de werkgevers met een over-
heidsbemoeienis van ongekende omvang, vooral toen na 1916 de
grondstoffen steeds schaarser werden. Hun reactie was een versterkte
samenwerking.  Boaz werd - op advies van Colijn61- begin 1918 op-

gesplitst, waardoor de Protestants-Christelijke Werkgeversvereniging
ontstond. Na voorbereidingen die al van v66r de Eerste Wereldoorlog
dateerden werd in 1915 de Algemeene Roomsch-Katholieke Werkge-
vcrs Vereeniging gesticht, waarvan de jonge jurist  L. G. Kortenhorst
algemeen secretaris werd. 2 De lokale fabrikantenverenigingen roer-
den zich overal in het land. In 1917 werden diverse van deze vereni-

gingen gebundeld in het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-
Vereenigingen. Het Verbond, vanaf 1919 geleid door de strijdlustige
Schiedamse jeneverstoker Simon A. Maas, werd al gauw dE grote con-
current van de VNW. 3 In dezelfde periode ontstonden grote bedrij fs-
taksgewijs werkende werkgeversorganisaties als de Metaalbond. De
werkgeversorganisaties kregen een nieuwe impuls door de gebeurte-
nissen direct na de Eerste Wereldoorlog. Sociale onrust en nieuwe,
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in werkgeversogen v6rgaande vakbondseisen bepaalden het sociale
klimaat gedurende de eerste na-oorlogsjaren, in de politiek gesteund
door het optredenvande RKS P-er Aalberse als de minister van Arbeid
die aan enkele eisen (de achturendag bijvoorbeeld) tegemoet kwam.
Mede als reactie hierop ontstond vanuit de Zaanstreek de Algemene
Werkgevers-Vereeniging.64 In 1920 werd ten kantore van de AWV in
Haarlem het Centrad Overleg in Arbeidszaken gevestigd, waartoe
werkgeversverenigingen uit de afzonderlijke bedrijfstakken toetra-

den. Zijn taak was het co8rdineren van het werkgeversbeleid inzake
arbeidsvoorwaarden. Een jonge ingenieur, die reeds de aandacht had
getrokken in de discussies over de vestiging van het Nederlandse
Hoogovenbedrijf, S werd de eerste secretaris: B. B6lger.

De v Nw  zag zich danig naar de achtergrond gedrongen door  al deze
ontwikkelingen, en vooral door de concurrentie van het Verbond van
Fabrikanten-Vereenigingen dat de actie aanvoerde om het hele eco-
nomische crisisapparaat uit de Eerste Wereldoorlog zo snel mogelijk
op te heffen, en daarbij grote vreugde beleefde aan iedere vlieg die
de deftiger concurrent kon worden afgevangen. 6 De machinerie van
de oorlogseconomie verdween niet in de laatste plaats door deze actie,
bijna zonder een spoor achter te laten. 7 In de concurrentiestrijd met
het Verbond deed de v N W in 1920 een tegenzet. Onder voorzitterschap
van de Twentse industrieel Alb. Spanjaard werd in dat jaar het Cen-
traal Industribel Verbond opgericht dat zich, juist als het Verbond van
Fabrikanten-Vereenigingen, in de eerste plaats niet op sociale maar op
economische problemen ging richten en ook als een federatie van
aangesloten bonden was opgezet (de VNW kende alleen individuele
bedrijven als lid).

Na het aftreden van Simon A. Maas en na het wegnemen van enkele
wrijfpunten tussen Verbond en Vereeniging werden Op l januari 1926
VNw, Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen en Cen-
traal Industrieel Verbond verenigd in het Verbond van Nederlandsche
Werkgevers. Alle activiteiten op het terrein van economisch beleid
werden hierin gebundeld. Voor het sociale beleid bleef het Centraal
Overleg als aparte organisatie bestaan. Mr. A. N. Molenaar - afkomstig
van het Verbond van Fabrikanten-Vereenigingen - en mr. P.W. H. Cort
van der Linden - afkomstig van  de V NW - werden algemeen secreta-
rissen.  Dr. ir. F. G. Waller, directeur van de Koninklijke Nederlandsche
Gist- en Spiritusfabrieken, was de eerste voorzitter.

Het accent in de nieuwe organisatie lag direct al op versterking van
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het apparaat. Adjunct-secretaris (later algemeen-secretaris) drs. A.
Rom Colthoff schreef jaren later: 'Het nieuwe Verbond van Neder-
landsche Werkgevers beschikte nu over wat wel eens fijntjes werd
genoemd «de mensen en de centen» die nodig waren om de industrie-
belangen te verdedigen.' Men trok onder meer een eigen belastingad-
viseur en een propagandist aan. 2 Het numerieke overwicht van de
nieuwe organisatie kreeg ook officiele erkenning. In de Nijverheids-
raad, waarvan de samenstelling door de regering werd bepaald, mocht
zij als enige niet drie maar vijf afgevaardigden aanwijzen.

Dit vernieuwde Verbond moest natuurlijk zijn leden en leden-ver-
enigingen meer dan ooit waar voor hun geld bieden. Dat betekende:
met kracht blijven eisen dat het bedrijfsleven gehoord wordt. Het
betekende ook: eisen dat ministers en departementale ambtenaren
niet langer konden volstaan met het als deskundige inzetten van zo-
maar een werkgever, hoe competent en vooraanstaand  ook; neen, het
prerogatief van het geraadpleegd worden diende aan de werkgeversor-
ganisaties toe te vallen. Vanaf de totstandkoming van het V N W dateert
Rom Colthoff de aandrang om het georganiseerde bedrijfsleven te
betrekken bij het afsluiten van handelsverdragen:9 Voor die tijd was
men al lang tevreden geweest als individuele vooraanstaande onder-
nemers daarover gehoord werden. Een typerend voorbeeld van de
V NW-opstelling is de gang van zaken rond een enqu6te naar de export
naar Nederlandsch-Indie in 1927-8. De enqu6te was opgezet door de
'Sub-commissie van de Commissie voor de Economische Politiek', een
hoogst officieel overheidslichaam onder voorzitterschap van de mi-
nister van Arbeid, handel en nijverheid, waarin geheel A titre personnel
ook drie vooraanstaande ondernemers benoemd waren: Joan Gelder-
man,erkend vrijhandelaar; J. Goedkoop, voorzitter van de Metaalbond
en  F. H. Fentener van Vlissingen,  een van de befaamdste captains  of
industry tussen 1920 en 1940, onder rneer de man achter de kunstzijde-
groep A KU.  Het V NW achtte de uitgangspunten  van de enqu6te on-
juist; liet blijken zich gepasseerd te voelen omdat niet het Verbond,
maar bedrijven rechtstreeks waren benaderd en raadde zijn leden
iedere medewerking af.70 In andere gevallen - als het v Nw zich zeer
voor een onderzoek interesseerde - kreeg dezelfde Subcommissie
overigens wel alle medewerking.71

'De regering voelde zich souverein. Had deze opvatting een goede
zijde gehad in de jaren, toen geen detailproblemen aan de orde waren,
zij bleek tot minder gelukkige grepen te leiden, toen ook economisch
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inzicht nodig was om de zaken tot een goed einde te brengen. De over-
heids-controleur was voor een decl zdlf machinist geworden - maar

dat ging niet zonder bijstand van het bedrijfsleven,' aldus schetste het
v Nw-jubileumboek van 1949 de werkgeversopvattingen over de situa-
tieomstreeks 1926.72 ARKWV enook de onopvallende Pcw v volgden
het grote verbond op deze weg.

7   Commissies en raden

Het economisch beleid waarmee de werkgevers - en de vakbeweging-
geconfronteerd werden was inderdaad gebaseerd op een conceptie
van de als vanzelfsprekend soevereine overheid, wel bereid om naar
een advies te luisteren, niet bereid om haar bevoegdheden te delen.
In het door de liberalen zozeer vorm gegeven ambtelijke apparaat
lag deze manier van denken diep verankerd, ook in de jaren dertig
nog. Dr. H. M. Hirschfeld, die in 1931 de eerste directeur-generaal van
Nijverheid en handel werd in het gereorganiseerde economische de-

partement, constateerde kennelijk met instemming hoc zijn minister,
Verschuur, zich een nieuw economisch advieslichaam schiep, 'samen-

gesteld uit deskundigen, die niet afhankelijk zouden zijn van op-
drachten van organisaties' (de Economische Raad). Verschuur vroeg de
organisaties van werkgevers en werknemers zelfs geen voordrachten;
zijn opvolger Steenberghe, oud-voorzitter van de katholieke werk-
gevers, introduceerde pas die gewoonte.73 Vanaf dat moment werd
de Economische Raad geleidelijk aan toch een min of meer vertegen-

woordigend orgaan.
C. J. Ph. Zaalberg, vanaf 1933 Posthuma's opvolger als voorzitter van

de Nijverheidsraad, klaagde, vergelijkend tussen de Eerste Wereldoor-
log en de jaren dertig: 'Onschatbare diensten zijn toen op leidende
posten bewezen door de beste krachten uit de burgerij en uit de over-
heidsdiensten [...] [thans worden] diezelfde vooraanstaande figuren
ondergebracht in raden en commissies, van welker werk de moderne
machthebbers in de regeringsbureaux zich uitermate weinig aantrek-
ken.'74-75 Zaalberg was na een dertigjarige ambtelijke carritre die hij
als directeur-generaal van de Arbeid had afgesloten zeker tot oordelen

bevoegd. Maar hij  was niet voor niets na een conflict als directeur-
generaal verdwenen - zijn ideeen over het noodzakelijke contact
tussen crisisorganen en het bedrijfsleven vonden noch bij zijn vroegere

76
collega ambtenaren, noch bij het kabinet veel weerklank.
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De Economische Raad werd geboren uit Verschuurs verlangen naar
een betere organisatie van de economische sector van het departe-
ment, die hij in 1929 als een 'snoepwinkeltje'77 erfde van zijn voor-
ganger Slotemaker de Bruine. De Nijverheidsraad daarentegen ont-
stond al in 1919 als een van de produkten van het intensieve contact

tussen overheid en bedrijfsleven tijdens de wereldoorlog. Evenals de
Middenstandsraad en de iets oudere (Staats) Commissie voor de Eco-
nomische Politiek (1917) was zij met enige zorg representatief opge-
bouwd. In de merkwaardige situatie vlak na de wereldoorlog, toen de
sociale onrust groot was en revoluties een deel van Europa overspoel-
den, was men in de idee van de soevereine overheid blijkbaar nogal
geschokt - ook de eerste ordeningsexperimenten dateren uit die da-
gen.78 Alteveel invloed hadden de bijeenkomsten van de Raad echter
niet, ondanks de gebruikelijke aanwezigheid bij haar zittingen van de
hoogste ambtenaar voor Nijverheidszaken. Zeker niet in de ogen van
haar leden, getuige de klaagzang die Posthuma als voorzitter aanhief
bij het tienjarig bestaan van de Raad in 1929.79

De Nijverheidsraad was er nog altijd - dankzij de aanwezigheid van
een eigen bureau en een niet ambtelijk voorzitter - beter aan toe dan
de omvangrijke Commissie voor de Economische Politiek. Die werd
na het begin van de jaren twintig nog slechts een enkele maal bijeen-

geroepen. In haar plaats trad als feitelijke voorloper van Verschuurs
Economische Raad de al genoemde Subcommissie, grotendeels sa-
mengesteld uit mensen  die nia tevens  in de Commissie zaten;  van
formele representativiteit was geen sprake. Evenmin was dat het ge-
val bij de Raad van Bijstand uit het Bedrijisleven ten behoeve van de
directie Economische Aangelegenheden van het departement van Bui-
tenlandse zaken80, het departement dat tot in de jaren dertig de han-
delspolitiek vorm gaf.81 Overigens vergaderde ook dit advieslichaam
zelden of nooit.82

8   Wachten op 'Actieve Handelspolitiek'

Kortom: het bedrijfsleven toonde zich bij voortduring ernstig ont-
sticht over de geringe geneigdheid van achtereenvolgende confessio-
nele kabinetten- en hun ambtenaren- om het een willig oor te lenen.
De bezwaren leefden bij het liberale grote bedrijfsleven. Maar ook de
katholieke werkgevers waren in genen dele enthousiast. Zij stelden
eveneens vast dat de belangstelling van de overheid zowel voor de
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industrie als voor handelsbelangen gering was. Zij verschilden slechts
hierin van de liberate werkgevers, dat die in theorie overheidsinter-
ventie afwezen, terwijl de katholieken juist voor een groot decl voor-
standers waren van tenminste twee soorten overheidsbemoeienis:
protectie-waar-nodig en een overheidsinkoopbeleid gericht op het
steunen van het Nederlands fabrikaat. Beide verlangens werden ter-
nauwernood marginaal bevredigd. 3

De oorzaak van het verschil tussen' vrijhandelaren' en de voorstan-
ders van een 'actieve handelspolitiek,84 hoeft, buiten academische
kring, niet gezocht te worden in ideologie of economische theorie. De
industrieen  in de zuidelijke provincies waar de AR KWV haar meeste
leden recruteerde, waren vooral op de binnenlandse markt geor*n-
teerd, en bovendien vaak arbeidsintensief (schoenen, aardewerk, siga-
ren) zodat zij zeer gevoelig waren voor de in die tijd relatief vrij hoge
loonkosten in Nederland.

Het liberale bedrijfsleven was daarentegen veel minder industrieel
dan commercieel en financieel georienteerd. Afgezien van de Konink-
lijke Shellgroep - een klasse  op  zich - speelden bankiers, reders en
grote handelaren er een prominenter rol dan industrielen. In handels-
politieke zaken werden hun wensen uitgedragen door de grote Kamers
van Koophandelin de westelijke provincies. De industrielen die in hun
kring de toon aangaven waren de met de reders verbonden scheeps-
bouwers, de Zaanse veredelingsindustrie en de Twentenaren, die zich
financieel en commercieel altijd op het liberale westen hadden geori-
enteerd. S

De jaren twintig en dertig zijn echter ook in dit opzicht een over-
gangsperiode, alweer als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Na een
vrij traag industrialisatieproces86 was Nederland in 1914 een redelijk
geindustrialiseerd land geworden: bijna 34 percent van de beroeps-
bevolking werkte in de eerste jaren van de twintigste eeuw in de indus-
trie, iets meer dan 30 percent in landbouw en visserij (Duitsland: 40 en
35 percent; Belgie: 42 en 21 percent; Zwitserland: 45 en 31 percent; de
V S: 24 en 36 percent87). Het accent lag echter sterk op de veredelings-
industrie. De afsluiting die de oorlog aan het land oplegde veroor-
zaakte een stormachtige industriele bloei, vanaf 1920 gevolgd door cen

hevige depressie waarin honderden bedrijven weer ten onder gingen.88

Niettemin bleef een goed decl van de nieuwe industrie over.
De in de oorlog gestimuleerde industrielen vonden veelal hun plaats

in het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen dat van
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de vrijhandel geen punt maakte. Een van de voorwaarden voor herstel
van de positie van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers bleek
in 1920 zelfs dat de statutaire vrijhandelsbepaling die de Vereeniging

89kende, werd geschrapt.
In de tweede helft van de jaren twintig leek de vrijhandel het inter-

nationaal weer te winnen en maakte het loslaten van zo'n standpunt
weinig uit. Gedurende de jaren dertig was het ongetwijfeld een uit-
komst.

Het verschil tussen  het VNW  en  de  ARKWV (en de RKSP) op dit
terrein vervaagde aldus (anders zou ook nauwelijks denkbaar zijn dat
de Brabantse textielwerkgevers en de Maastrichtse aardewerkindustrie
ARKWV en VNw-lidmaatschap combineerden ). Toch bleef in de
geest een zekere tegenstelling bestaan. Aartsliberale reders en ban-
kiers, die in de eerste helft van de jaren tWintig omvangrijke overheids-
steun vergaarden voor de Holland-Zuid-Afrika lijn, en de Rotterdam-
sche Bank-Vereeniginggi zagen zichzelf als tegenstanders van over-
heidsinterventie tegenover de katholieke industrielen, die van hun
kant een tijdelijk invoerverbod verwierven op schoenen92 en - tever-
geefs - bescherming vroegen voor de glas- en aardewerkindustrie.93 Bij
deze incidentele steungevallen bleef het nagenoeg. Een overheidsrege-
ling voor exportkredietgarantie, ingevoerd tijdens de na-oorlogscrisis,
in 1922, werd zelfs eind 1928 opgeheven bij gebrek aan belangstelling
(de regeling wordt als onwerkbaar beschreven ).94 Er kwam vooreerst
niets voor in de plaats.

Wat er wel kwam was, in 1924 onder Colijn, een zeer bescheiden
verhoging van de maximale invoerrechten van 5 tot 8 percent. 'Het
primaire doel,' aldus Keesing, 'was de verkrijging van grotere baten
voor de schatkist.'95 Aan her nieuwe tarief werd een verhoging van
een meer protectionistisch karakter gekoppeld: het invoerrecht op
auto's kon voortaan 12 percent meer bedragen - het doel van deze
maatregel was het voor Ford aantrekkelijker maken van de vestiging
van een assemblagefabriek in Nederland.96 Een eenzaam stukje actieve
industrievestigingspolitiek in een periode waarin laissez faire nog het
hoogste goed leek te zijn.

9 Concentratie. Kartels en trusts v66r 1929

De industrialisatie in 1913-9 was spectaculair geweest. Een indicatie
geeft de Statistiek van de rijksinkomsten: in 1913 werkten 1326 NV's
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in de fabrieksnijverheid met een kapitaal van ruim f 334 miljoen, in
1918 waren her er 2100, met een kapitaal van bijna f 594 miljoen. Deze
industrialisatie kwam grotendeels spontaan rot stand. Slechts in enke-
le gevallen sprong de staat bij: het Stikstofbindingsbedrij f'Nederland'
in Dordrecht werd met staatshulp gesticht.97 Ook de oprichting van de
Hoogovens in Umuiden98 vond met overheidshulp plaats. Het oorlogs-
kabinet Cort van der Linden had zich afgevraagd of de relatie over-
heid-bedrijfsleven niet anders diende te worden gestructureerd - van-
daar de oprichting van de Commissie voor de Economische Politiek.99
De volgende, confessionele, kabinetten bleven echter tastend rond-
gaan. Van een fundamentele verandering in het economisch beleid in
protectionistische zin was, zoals hiervoor al geschetst, geen sprake.
Blaisse veronderstelt dat men her daarover in confessionele kring niet
eens kon worden. Met name Colijn zou een overgang naar het protec-
tionisme hebben tegengehouden:M Men mag veilig aannemen dat hij
daarin De Geer aan zijn zijde vond.101 De katholieken, die wel verder
hadden willen gaan - tot een volmacht aan de regering voor tijdelijke
invoerverboden toe -, konden hun zin niet doorzetten.102

Tot in de jaren dertig bleef zodoende gelden dat Nederland, als
steeds parallel aan het grote buurland Groot-Brittannit, een vrijhan-
delspolitiek voerde en dat de structuur van de Nederlandse industrie
in het patroon paste dat door de vrijhandel werd opgelegd.103 Een
'sterk eenzijdige orientatie' (Blaisse) die vooral her veredelingsbedrijf
ten goede kwam. Er heeft zich,' constateert Blaisse, 'hierbij een104 4

sterke symbiose tussen industriele en commerciele belangen kunnen
ontwikkelen.'105

Bovendien - kan men hieraan toevoegen - was kort voor en vooral
tijdens de Eerste Wereldoorlog het bankwezen zich in de industrie
gaan  interesseren. Zich te zeer, en onvoldoende oordeelkundig, gaan
interesseren, zoals tijdens de crisis van 1920-3 zou blijken. Enkele ban-
ken werden in de plotselinge ineenstorting meegesleept. De meeste
konden zich redden, waartoe zij onder meer grepen naar het middel
van de reorganisatie van de bedrijven en bedrijfstakken waarbij zij
betrokken waren geraakt. Deels onder hun invloed, deels al eerder en
autonoom kwam een omvangrijke concentratie in de Nederlandse
industrie tot stand.106 Brandes de Roos geeft daarvan naar de stand
van 1927 het volgende overzicht: 107

1  ma,garine - Jurgens en Van den Bergh
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2 zeep - Jurgens, Van den Bergh, Lever ( Jurgens en Van den Bergh had-
den al vele jaren een belangengemeenschap, vervolgens omgezet in een
fusie, de Margarine-Unie, waaruit korte tijd later door fusie met Lever
Unilever ontstond)

3  overige  voedingsmiddelen - een aantal producenten heeft banden
met de Margarine-Unie, verder is er weinig concentratie, afgezien van
de Hollandia-groep (melk, circa tien fabrieken)

4 bier - de Bond van Nederlandse Bierbrouwers vormt een kartel
5 electrotecbniek - Philips
6 cbemie - relatief sterke concentratie, begonnen in 1915  met de Ver-

eenigde Chemische Fabrieken (Rotterdam), 1918 Algemeene Norit Mij
(Amsterdam); later gevolgd door de bundeling van Brocades & Sthee-

man-Koninklijke Pharmaceutische Handels Vereeniging
7 lucifers - hele produktie wordt gecontroleerd door de internationale

Zweeds-Amerikaanse trust
8 rubber - bijna de hele produktie in 66n concern, de Vereenigde Neder-

landsche Rubber Fabrieken
9 glas - gedomineerd door de Vereenigde Glasfabrieken (Leerdam-

Vlaardingen)
10 textiet - alleen concentratie in subsectoren: KVT (tapijt, 1918) en

Vereenigde Touw (1918)
11  kunstzijde - twee grote producenten, Enka en H K I (later in de jaren

twintig gebundeld)
12  papier- dominerende producent zijn de Vereenigde Koninklijke Pa-

pierfabrieken Van Gelder en Zoonen

Brandes de Roos liet  met dit lijstje op zijn best het puntje van de ijs-
berg zien. Eraan toe te voegen valt bijvoorbeeld:

131  de Twentse katoenindustrie - zo liberaal van traditie, die niettemin
het grootste deel van zijn belangrijke export naar Nederlandsch Indie
leidde via 66n kanaal, Internatio in Rotterdam 108

141 bet jonge Hoogovenbedrijf - dat gelieerd was geraakt met de Vereinig-
te Stahlwerke in Duitsland'o9

15] Enka, de kunstz#deproducent - die in de late jaren twintig via een
britjante manipulatie als kleine bijna-outsider de Duitse Vereinigte
Glanzstoff-groep onder controle kreeg, en daardoor een van de groot-
machten werd in her internationale kunstzijdekartel. De positiewijzi-
ging werd bevestigd door de oprichting van de holding Algemeene
Kunstzijde Uniet 10
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16] de rol van Pbilips in het internationale gloeilampenkartel' 11
17] baksteen - na een mislukte kartelpoging in 1922-3  kwam in 1927 als-

nog een kartel tot stand, dat in de crisis (1932) echter onderging 112

Wat deze op het oog indrukwekkende lijst niet verschaft zijn kwan-
titatieve gegevens over de genoemde concentraties. Die ontbreken,
helaas, totaal.

Ongetwijfeld waren veel Nederlandse industriele ondernemingen
jong, en moesten zij zich daardoor invechten in bestaande internatio-
nale kartels (een fraaie beschrijving van de onderhandelingen over toe-
lating van het nog niet eens opgerichte Hoogoven-cementbedrijf
Cemij tot het in Nederland opererende internationale cementkartel
V c F levert A. Heerding in Cement in Nederlandi13). Maar het was in-
derdaad invechten - slechts zelden dreef men zijn individualistisch
liberalisme zover door dat samenwerking principieel werd afgewezen.
De houding van de overheid ten opzichte van de trust- zowel als de
kartelvorming is er in de jaren tWintig kennelijk een van onverschillig-
heid; misschien zelfs meer: een zekere, verholen vriendelijkheid. Toen
de zwaar bemande Staatscommissie-Nolens, belast met onderzoek van
het 'socialisatievraagstuk'114 in 1922 een enqutte naar de 'trusts' pro-
beerde Op te zetten, werd dat verhinderd door de minister van Land-
bouw, handel en nijverheid, Van Usselsteijn. De minister had met name
bezwaar tegen het voornemen van de commissie haar enqu2teresulta-
ten te publiceren.tls Het sociaaldemocratische commissielid Van der
Waerden probeerde in 1925 als Kamerlid de enqu6te alsnog op gang
te brengen door een initiatief-wetsontwerp in te dienen. Het werd
met zevenendertig tegen dertig stemmen verworpen. 116

Een ander voorbeeld, voorbode van wat al spoedig in de jaren dertig
het officiele beleid zou worden, betreft het suikerkartel. Aanvankelijk
mislukten de pogingen om tot een kartel Ie komen tussen het particu-
tier suikerconcern CSM en de co6peratieve bietsuikerfabrieken. Toen
na 1928 de prijzen gingen dalen kwamen echter afspraken tot stand,
die in feite door de regering werden gesanctioneerd, want het volgende
jaar probeerde zij rechtstreekse steun aan de bietsuikerindustrie te
geven. De Eerste Kamer hield dat voornemen tegen.117 Het jaar daarop
evenwel, in 1930, werdtoch een 'compenserend invoerrecht' op suiker
ingesteld, officieel als compensatie voor de hinder die de Nederlandse
accijnzen de nationale producenten bezorgden. In feite was de heffing
volgens De Graaff (wie overigens een antiprotectionistische vooringe-
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nomenheid niet ontzegd kan worden) een scherm, waarachter een
vergaande particuliere marktcontingentering werd ingesteld.118

Ondanks de bloei van trusts en kartels, ondanks de hier gesigna-
leerde benevolente houding van de overheid, bleef de officiele eco-
nomische ideologie die van het liberalisme. Colijn vocht ervoor in in-
ternationale forums. Topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven
stelden zich met graagte achter een actie als het internationale Mani-
fest voor de Vrije Handelvan 1926, dat opheffing van de'kunstmatige'
handelsbelemmeringen in Europa bepleitte.119

Blaisse constateert niettemin in deze late jaren twintig een toene-
mende desillusie over de gevoerde handelspolitiek.120 Men kan vast-
stellen dat tegenover de krachtige vrijhandelsstromingde voorstanders
van een actieve handelspolitiek zich nu hebben georganiseerd. Beide
groepen waren  het over 66n  ding zeer eens: de overheid  die nu, ge-
dwongen door de internationale toestand, zoveel meer bemoeienis
met de handelspolitiek had, voerde die eigenzinnig en weinig compe-
tent. 121

Merkwaardig is, dat de trust- en kartelvorming (voor een decl zeker
van veel ouder datum dan de Eerste Wereldoorlog) in de jaren na
1915 gepaard ging met een herleving van het kleinbedrijf. Het percen-
tage werknemers in de kleinste ondernemingen nam tussen 1915 en
1925 beduidend toe. Daarna daalde het weer in de jaren van gunstige
conjunctuur tot 1930, maar ook in dat laatste jaar lag het nog steeds
boven het peil van 1915. Het percentage van de werkenden dat in be-
drijven met vijftig of meer werknemers werkte - toch waarlijk nog
geen  grootindustrie - vertoonde een omgekeerd beeld.122 Overigens
mag men, vanwege de statistische problemen bij het definieren van
een'bedrijf' en een'onderneming', uit deze cijfers niet te snel conclu-
sies trekken over de concentratietendens in de Nederlandse industrie.
Concentraties immers krijgen bij kartelvorming per definitie en bij
trusts in de meeste gevallen het karakter van bundelingen van juridisch
zelfstandige ondernemingen.

10 Verschuur treedt op

Alle bekende gegevens wijzen erop dat de Nederlandse economie in
1929 conjunctureel in evenwicht verkeerde. Er was een redelijke weI-
vaart - al  is het moeilijk het verloop daarvan  in de jaren tWintig te
vatten.123 In ieder geval was de index van de geregistreerde werkloos-
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heid, die tijdens het hoogtepunt van de recessie in 1923 boven de
11 percent had gelegen, gedaald tot 5,6 percent in 1928 (1929 zou een
lichte stijging tot 6,2 percent te zien geven).124 Krachtige bezuiniging
onder leiding van Colijn had de bedreigde overheidsfinancien budget-
tair gesproken weer gezond gemaakt. 25,In de meeste Europese landen
was van een geprononceerde hausse geen sprake,' constateert Kee-
sing.126 Dat gold zeker ook voor Nederland. Bovendien waren er struc-
turele zwakheden. De agrarische sector had maar zeer ten dele in de
opleving gedeeld. De agrarische beroepsbevolking  liep  in de jaren
1920-30 in absolute aantallen niet verder terug.127 De ontwikkelingen
in de agrarische sector waren bovendien opnieuw ongunstig. Op de
internationale grondstoffenmarkten daalden de prijzen - dat onder-
vond vooral de plantagelandbouw in Nederlandsch-Indie, maar ook
aan de Nederlandse landbouw, zoals de suikerbietenteelt, ging het
niet ongemerkt voorbij.128

Internationaal gezien was de handelspolitieke situatie onzeker. De
'Nachfolgestaten' van de uiteengevallen Oostenrijks-Hongaarse mo-
narchie en het verzwakte Duitsland hadden zich zo snel zij konden na
1918 met importbelemmerende maatregelen omringd. De Amerikanen
bleven onbeschaamd protectionistisch. Noch de internationale con-
ferenties waar een man als Colijn zich zo uitsloofde, noch de oorlogs-
schaderegeling tussen de geallieerden en Duitsland, noch de actie van
vrijhandelsgezinde ondernemers 129 kon deze situatie fundamenteel
veranderen; dat  zou  in de crisisjaren blijken.

Binnenslands was er de niet te veronachtzamen kritiek op het eco-
nomisch beleid, of liever, op het gebrek aan een aanvaardbaar econo-
misch beleid. De economische aangelegenheden waren verdeeld over
tenminste drie departementen: Arbeid, handel en nijverheid (AHN);
Binnenlandse zaken en landbouw en Buitenlandse zaken, met op cu-
rieuze wijze afgepaalde competenties. Rechts en links, niet alleen in
het bedrij fsleven  maar ook  in een organisatie als de Nationale Werk-
loosheidsraad en de daarmee nauw verwante Rijkscommissie voor
de Werkverruiming,13odie sinds 1922 tot taak had de werkloosheidsbe-
strijding te co8rdineren,131 werd om een centraal en eenduidig beleid
gevraagd.132 Monseigneur Nolens, RK sp-leider  in de Tweede Kamer,
was ook voorzitter van deze Rijkscommissie. Aalberse,zijn kroonprins
als fractieleider, was oud-minister van het departement van Arbeid,
handel en nijverheid. Toen Ruys de Beerenbrouck, hun partijgenoot,
in 1929 formateur werd en de tijdens De Geer bijna terzijde geschoven
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katholieken weer een volle kans kregen het kabinet te maken, advi-
seerde Aalberse om zijn vroegere departement onder leiding te stellen
van het lid van het R K sp-partijbestuur Verschuur. 133

Mr. T. J. Verschuur verving op Arbeid, handel en nijverheid de CHU-
er Slotemaker de Bruine, wiens voornaamste bijdrage aan de econo-
mische tak van het departement was het activeren van de Subcom-
missie van de Commissie voor de Economische politiek. Verschuur
zou zich weldra veel intensiever met de economische sector gaan be-
moeien. Hij moest wel. Al in het voorjaar van 1930 zag hij in dat de
beurskrach van september 1929 niet een korte terugslag in de welvaart
meebracht, maar een nieuwe depressie inluidde. 34 De conclusie die
hij kort na zijn optreden al moet hebben getrokken was, dat de orga-
nisatie van de afdeling Handel en nijverheid van zijn departement
volstrekt onvoldoende was. Nieuw was dat niet. Het was een opvatting
die leefde in zijn eigen kring, die hij als partijbestuurder en lid van de
roomskatholieke Sociale Studieclub voortreffelijk kon kennen.135 Dat
het grote liberate bedrijfsleven niet anders dacht is al vermeld. Daar
bleef men op het thema hameren. ]36

Op 3 september 1930 diende Verschuur bij zijn collega's in de mi-
nisterraad een plan in tot reorganisatie van de economische beleids-
sector bij de overheid.137 Daarvoor kon hij onder meer bouwen op
voorbereidend werk dat was gedaan onder leiding van (alweer!) oud-
minister Posthuma. In december 1926 was door het kabinet-De Geer
een Commissie Economische Voorlichting ingesteld met Posthuma
als voorzitter. In 1928 rapporteerde de commissie.138 De regering ging

niet onmiddellijk op haar voorstellen voor een Centraal Bureau voor
Economische Voorlichting in, maar gaf een vervolgopdracht om de
opzet verder uit te werken. Bij Verschuurs optreden was dit rapport
nog niet voltooid (het werd op 14 november 1929 uitgebracht).139 Aan
Verschuur komt dus de eer toe het organisatieprobleem weer te heb-
ben opgenomen; voor hij als minister aftrad in 1934 had hij het tot
een voorlopige oplossing gebracht.

De drieenveertigjarige nieuwe minister  had  in het R K SP-partijbe-
stuur gezeten; andere politieke functies bekleedde hij niet. Op het
moment van zijn benoeming in het kabinet was hij sinds een jaar of
tien voorzitter van de Raad van Arbeid in Breda, de stad waar onder
meer ook de vooraanstaande katholieke werkgever Charles Stule-
meyer, voorstander van actieve handels- en industriepolitiek, zijn zetel
had.140 Na het voltooien van zijn rechtenstudie in zijn geboortestad

35



Utrecht had Verschuur eerst van 1910 tot 1919 als journalist gewerkt

bij De Maasbode. Zeven van die negen jaar was hij parlementair redac-
teur van dit meer conservatieve van de twee landelijke katholieke

dagbladen - deels nog in de periode voordat 'de drijver Thompson'
(L. J. Rogier141), die het blad in uiterst conservatieve richting had ge-
stuurd, als hoofdredacteur was vervangen.

Als andere jonge katholieke intellectuelen had Verschuur deelge-
nomen aan de discussie over ordening. Een ordenaar, en ook een voor-
stander van actieve handelspolitiek, was hij zeker - maar geen scherp-
slijper als Veraart, tegen wie hij zich in 1923 al in een brochure over
het  onderwerp had gekeerd.142 Aangenomen mag worden dat R K SP-
leiders als Aalberse, Ruys en Nolens hem in de eerste plaats dachten
als een man die aan een gematigde ordening op sociaal terrein enige

inhoud kon geven.143-144 Of Verschuur zelf vanaf het allereerste begin

in 1929 zijn taak al ruimer zag valt bij gebrek aan gegevens niet vast
te stellen. In de troonrede van 1929 was de sociale paragraaf 'de meest

ambitieuze' (Oud145)  wat niet direct  op een economische preoccu-

patie wijst. Een feit is echter dat Verschuur snel inspeelde op de ver-
langens naar betere organisatie van de afdeling Handel en nijverheid
van zijn departement,en al kort na zijn optreden blijk gaf van interesse
in de mogelijkheden die industrialisatie zou bieden ter bestrijding van

de - toen nog niet eens alarmerend grote - werkloosheid. In mei 1930
schreef  hij:  'Waar aan industrialiseering de toekomst  van  ons  land
hangt, waar wellicht binnenkort de werkloosheid gaat toenemen, mag

naar mijn mening de Regeering [...] niet oorzaak wezen van een niet
onbeduidende toeneming van het aantal werkloozen.,146

Over Verschuur is verrassend weinig bekend. Hirschfeld suggereert
dat hij uit een bescheiden milieu afkomstig was.147 Het had hem geen
bescheiden man gemaakt: in de Kamer bleek hij een scherp en sarcas-

tisch debater. 148 4Deze bewindsman,' schreef Oud waarderend,'heeft

bijzondere kwaliteiten. Hij is een man met een wijsgerige inslag en
een goed classicus [...] Op het terrein van zijn eigen departement gaat
Verschuur gaarne zijn eigen gang [...].'149 Op Heldring maakt hij aan-

vankelijk een ongunstige indruk: 'Een slecht op de hoogre van de
handelspolitiek zijnd, protectionistisch aangelegd, pedant en ambte-
naarachtig mart:150 Ook later meende Heldring nog: 'Verschuur is toch
in vele opzichten een gevaarlijk man.'151 Maar toen de minister in 1934
aftrad schreef Heldring in zijn dagboek: 'Verschuur heeft [zijn taak]
met grote virtuositeit gedragen. Hij liet zich weinig wijsmaken. [...]
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Wel mag hem verweten worden dat hij in alles de politiek op het oog
had [...].' 'Hij had slechte manieren en ik kon niet met hem opschieten,
omdat ik den indruk had, dat hij je gebruikte en daarna liet vallen als
het in zijn kraam te pas kwam .' 1 S2 Het was deze man, die van Arbeid,
handel en nijverheid definitief een departement van Economische
zaken zou maken.
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Hoofdstuk twee De jaren voor 1930

1 Sociale actie

De totstandkoming van een industriepolitiek is in Nederland onver-

brekelijk verbonden met de ontwikkeling van een afzonderlijk eco-
nomisch departement. Vele tientallen jaren was het bestaan van een

dergelijk departement helemaal niet vanzelfsprekend - het was er dan
ook niet. In de negentiende-eeuwse hoogtijdagen van het liberalisme
stond de vrijhandel hoog in het vaandel geschreven van toonaange-
vende kringen in economie en politiek. Die kringen waren typische
handels- (en daarmee verwante financiele en scheepvaart-)kringen.
Voorzover er al sprake was van economisch beleid most zich dat ten
dienste van de handel op het buitenland richten; een taak die werd
vervuld door het departement van Buitenlandse zaken. Binnenslands
was voor de meesten v6rgaande onthouding het gewenste economi-
sche beleid.

In overeenstemming hiermee werden de nijverheidszaken bij de
rijksoverheid aanvankelijk afgedaan door de afdeling Telegraphie van
het departement van Binnenlandse zaken. In 1867 kreeg een andere
afdeling deze taak erbij.'

Toch was ook al in deze hoogtijdagen niet iedereen tevreden met
een noninterventie die, ten opzichte van de ontluikende nijverheid,
nauwelijks meer was dan desinteresse. D'Engelbronner, een voormalig
hoofdambtenaar die in 1862 de eerste nationale fabrikantenvereniging
oprichtte, de Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieelen,
ijverde in de jaren zeventig van de vorige eeuw al voor een speciale
minister belast met nijverheidszaken. De oude en deftige Maatschappij
van Nijverheid (na 1920 Maatschappij van Nijverheid en Handel) uitte
hetzelfde verlangen. In 1877 kwam inderdaad een zekere erkenning
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van de nijverheid als voorwerp van staatszorg tot stand:  Tak van Poort-
vliet, vooraanstaand liberaal politicus, werd in dat jaar de eerste mi-
nister van het nieuwe departement van Waterstaat, handel en nijver-
heid. Maar, zoals  J. A. de Jonge schrijft, 'actieve  nijverheidspolitiek
paste niet in de heersende liberale politiek.'2 Van meer dan een ver-
andering in benaming was nauwelijks sprake.

Aan de 'sociale kwestie', mede verbonden met het opkomen van
de fabrieksnijverheid, konden de liberalen zich niet zo makkelijk ont-
trekken. De liberaal Van Houten maakte in 1874 een wetje tegen de
kinderarbeid, eerste van een lange reeks sociale wetten. In 1889 volgde
de Arbeidswet. De controle op de uitvoering moest nu ook ter hand
genomen worden: de regering benoemde een paar inspecteurs van de
arbeid. Uit dat bescheiden begin groeide een van de kernen van de
toekomstige sociale en economische departementen.

De nieuwe sociale wetgeving bracht ook de industriele werkgevers
tot actie. Zomin als de overheid contact met de werkgevers had ver-
langd, hadden zij - meestal even rechtgeaarde liberalen als de landsbe-
stuurders-veel behoefte gehad aan contact met de overheid. D'Engel-
bronners fabrikantenvereniging was vrijwel mislukt. De Maatschappij
voor Nijverheid en deVereniging tot bevordering van fabrieks- en han-
delsnijverheid in Nederland (in 1903 met de Maatschappij gefuseerd)
waren voornamelijk praat- en studiecolleges. In voorkomende geval-
len, waar industrielen zich tot de overheid wensten te richten, waren
de in alle industrie- en handelscentra aanwezige Kamers van Koophan-
del meestal voldoende. Voor de buitenlandse economische politiek
was er bovendien al vanaf 1891 een adviescommissie waarin (op per-
soonlijke kwaliteiten benoemde) ondernemers en ambtenaren elkaar
ontmoetten.

Het moet nogal een schok zijn geweest toen tegen het einde van
de jaren negentig van de vorige eeuw grote werkgevers overal in het
land beseften dat de passieve overheid die zij gewend waren en ge-
woonlijk apprecieerden zich steeds meer actief ging bemoeien met
het bedrijfsleven door het uitvaardigen van sociale wetten. In 1889
richtten juist liberale grootwerkgevers in Hengelo de Vereeniging van
Nederlandsche Werkgevers op om zich aan de nieuwe situatie aan te
passen. De oprichting had plaats midden in de periode van grote dis-
cussie over de ongevallenwet, de eerste sociale verzekeringswet die in
Nederland tOt stand  kwam. Lely, minister van Waterstaat, handel en
nijverheid in de regering Pierson-Goeman Borgesius, had samen met

39



zijn collega's Cort van der Linden (Justitie, veel later premier) en
Pierson (Financien en voorzitter van de ministerraad)3 een wetsont-

werp ingediend om de ongevallenverzekering in bepaalde bedrijfs-
takken verplicht te stellen en de uitvoering te centraliseren bij een
nieuw op te richten orgaan, de Rijksverzekeringsbank. In het voorge-
stelde systeem zouden de werkgevers de premie betalen.

Een reeks van overwegingen bracht grote werkgevers, vooral in
Twente en het westen, ertoe zich te keren tegen de regeringsvoorstel-

len (die bij de linkse en de liberale vakbeweging en ook bij de meeste

katholieken van harte instemming vonden). Zij pleitten niet tegen het
beginsel van de verplichte verzekering, maar wel tegen de centrale,
uniforme opzet, waartegenover zij de wens stelden in bepaalde geval-
len ook aan de verplichting te mogen voldoen via eigen organisatie
(een aantal grote werkgevers kende alin het eigen bedrijf een regeling).
Wat de bezwaarde grootondernemers vooral ook stak, was dat zij op
geen enkele wijze waren gehoord.  De Twentse machinefabrikanten
de gebroeders Stork, en aanvankelijk ook de gezaghebbende Delftse
industrieel Van Marken (onder meer leider van de Gist- en Spiritusfa-
briek), stelden zich aan het hoofd van een grootscheepse ad-hoc actie,
waarin ook werkgeverslobbyisten optraden:  mr. De Kruij ff, jurist  bij
de (particuliere) Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen

legde een contact naar de confessionele oppositieleider Kuyper - be-
paald geen vaste relatie van de liberate werkgevers; jonkheer Smissaert,
pas-benoemde secretaris  van de VNW, legde overal in het land con-
tacten.5 Omstreeks het einde van de actie werd nog een eigen krant op
de been gebracht (De Nieuve Courant,in 1922 aan het Nijgh-concern
verkocht).

Niet  in de laatste plaats  door een succesvolle V Nw-lobby  in  de
Eerste Kamer - waar ook het werkgeverselement onder de leden ster-
ker was- werd het eerste ontwerp-Lely daar op 1 juni 1900 verworpen.
Een tweede ontwerp, dat wat meer tegemoetkwam aan de werkgevers-

ideeEn, trad eind 1901 in werking.
Deze episode, uitputtend beschreven door W. de Vries Wzn.,6 werpt

een merkwaardig licht op de relatie werkgevers-overheid in die dagen.
Voor de regering, liberaal (zij het progressief-liberaal) sprak het niet
in het minst vanzelf dat dc evenzeer liberale grootwerkgevers om ad-
vies werd gevraagd. De makkelijke persoonlijke relatie tussen groot-
industrielen en regering - Pierson was bijvoorbeeld geparenteerd aan
de gebroeders Stork en onderhield priv6-contacten met hen - bleek
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geen afdoende invloed te geven op het regeringsbeleid. Zelfs ontston-
den er contacten met de protestantse oppositiepartijen, die de cen-
traliserende tendens van het eerste ontwerp op ideologische gronden
afwezen (maar tenslotte vanwege hun voorkeur voor een regeling het
ontwerp in de Tweede Kamer t6ch steunden). Toen in de jaren voor
de Eerste Wereldoorlog herziening van de invoerrechten aan de orde
kwam - een oud verlangen in confessionele kring, vooral bij de katho-
lieke partij - grepen de liberale deelnemers opnieuw naar het wapen
van de georganiseerde actie,7 ditmaal tegen een confessioneel kabinet.
Toch was de situatie toen al veranderd. In de departementen 'wilde
men maar al te graag profijt trekken [van de deskundigheid van de
ondernemers]' schrijft De Jonge.8

Voor de liberalen onder de werkgevers was bovendien in deze hele
periode de politieke situatie  lang niet zo uitzichtloos als vanaf 1918,
toen confessioneel kabinet op confessioneel kabinet volgde: er waren
nog liberale regeringen mogelijk, en het liberale element - van allerlei
pluimage - in het parlement bood steeds een goede basis voor poli-
tieke contacten. De relaties met het ambtelijke apparaat kregen eerst
in de Eerste Wereldoorlog een intensief karakter - al kan het niemand
Ontg:lan dat ook toen niet de industriele maar de commerciele en
financiele leiders de boventoon voerden aan de kant van het bedrijfs-
leven. Pas vele jaren later zal het invechten van de industriele werk-
gevers vokooid zijn. Sterker nog, men kan met enige reden stellen dat
het invechten pas echt gemotiveerd begonnen is in de totaal gewij-
zigde situatie na 1918, dat alle gebeurtenissen daarvoor toch niet meer
waren dan eerste schermutselingen in een door de meeste werkgevers
als vriendelijk ervaren omgeving.

De invoering van steeds meer sociale wetten leidde ook bij  de over-
heid tot veranderingen. Het controleapparaat moest worden vergroot.
De minuscule arbeidsinspectie uit de late negentiende eeuw dijde van-
af 1900 uit tot een organisatie van belang,9 die onder anderen aan zich
bond een aantal jonge Delftse ingenieurs met sociaal gerichte belang-
stelling - mannen als  I. P. de Vooys  en  H. A. van Usselsteijn.

Aan de Delftse Polytechnische school - vanaf 1905 Technische Ho-

geschool - was de maatschappelijke belangstelling in die dagen wel-
licht sterker ontwikkeld dan aan andere instellingen van wetenschap-
pelijk onderwijs. Toekomstige ingenieurs werden er speciaal opgeleid
voor  bezigheden in het bedrij fsleven, gericht op de maatschappelijke
praktijk. Dat bracht ongetwijfeld op zichzelf al een wat andere instel-
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ling mee dan in meer academische studies gebruikelijk was. Hun ker-
meester voor recht en economie was bovendien een overtuigd socia-
list:  prof. mr. B. H. Pekelharing. Pekelharing raakte in 1903  in open
conflict met het kabinet-Kuyper vanwege de grote aandacht die hij
in zijn colleges schonk aan de spoorwegstaking. Maar pas Kuypers
opvolger De Meester, liberaal, trachtte deze minder gewenste linkse
invloed in te dammen. In 1906 werd naast Pekelharing een beproefd
aanhanger van de liberale ideologie tot hoogleraar benoemd, mr. dr.
C. A. Verrijn Stuart.10 Toen die vertrok en Pekelharing in 1908 met
emeritaat ging werd de leerstoel definitief onderverdeeld. Edn sector
kwam gedurende tientallen jaren in confessionele handen: eerst Aal-
berse - de latere R Ksp-fractieleider -na  hem,rot  in de jaren vijftig
toe, Veraart - de grote man van de roomskatholieke bedrijfsorganisa-
tie - vormden als hoogleraar een reeks van volgende generaties inge-
nieurs. Voor de generaties van omstreeks 1900 kwam de ideologische
overgang te laat. Onder hen vormde zich, aldus Veraart, 'een hele so-
cialistische elite van ingenieurs'.11

De bezetting van enkele relevante Delftse leerstoelen met anti-libe-
ralen zal echter ook in de navolgende generaties ingenieurs zijn sporen
nalaten. Uit hun kringen komen diverse vooraanstaande voorstanders
van een actieve industriepolitiek. B6lger was een van hen. Ook Gelis-
sen, in de jaren dertig enige tijd minister van Economische zaken, was
Delfts ingenieur.

2 Landbouw, nijverheid en handel

Het kabinet-Kuyper van 1901 had grote plannen op sociaal terrein.
Een daarvan was de vorming van een afzonderlijk sociaal-economisch
departement van Arbeid. Voordat het plan kon worden uitgevoerd
verloor de rechtse coalitie de verkiezingen. Het volgende,liberale, ka-
binet-De Meester voerde Kuypers voornemen evenwel in hoofdlijnen
uit. In 1905 werd mr. J. E. Veegens de eerste minister van Landbouw,
nijverheid en handel, een departement dat ondanks zijn naam niet in
de laatste plaats op sociaal-politiek terrein actief Was.12 Veegens zelf
had niet alleen maar een sociale doelstelling. In 1907 gaf hij gevolg aan

een rapport van de Commissie voor de Handelspolitiek van oktober
1904 om een centraal bureau te stichten voor handels- en nijverheids-
voorlichting. De vorm die hij eraan gaf was een speciale afdeling Han-
del in zijn departement.13 Zijn opvolger de antirevolutionair ds. Talma
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- opnieuw een confessionele bewindsman- schonk echter vooral aan-
dacht aan de sociale sector. Hij zette zich aan de voorbereiding van
een ambitieuze reeks sociale wetten - die deels pas nd de Eerste We-
reldoorlog  door de  RK S P-er Aalberse zouden kunnen worden  inge-
voerd (ouderdoms- en invaliditeitsrente).14 Met assistentie van de voor-
malige gemeenteambtenaar mr. A. L. Scholtens  (van  1918  tot  1940
secretaris-generaal van Arbeid) werd deze wetgeving door Talma op-
gezet.15 Bovendien versterkte hij het controleapparaat van zijn depar-
tement. In 1909 werd na enige voorbereiding ir. H. A. van Usselsteijn
de eerste directeur-generaal van de Arbeid en hoofd van het korps
inspecteurs van de arbeid. De jongste inspecteur, in De Vooys, trad op
als zijn naaste medewerker bij de reorganisatie van de arbeidsinspec-
tie.16 De Vooys werd in 1911 hoogleraar in Delft.

Deze gereorganiseerde arbeidsinspectie werd algauw het machtigste
apparaat in de sociaal-economische sector van de rijksoverheid. Zij
had iets wat alle binnendienstafdelingen misten: directe kennis van
het Nederlandse bedrijfsleven, die bovendien via een registratie toe-
gankelijk was gemaakt. 17

In de (semi-) ambtelijke sfeer speelden op grond juist van die ken-
nis mannen uit de arbeidsinspectie een belangrijke rol bij het over-
heidsingrijpen in de economie in de jaren 1914-818 en daarna in het
economisch beleid ten opzichte van de nijverheid zoals dat tot in de
crisisjaren werd gevoerd.

Het zou onjuist zijn daaruit te concluderen dat dils her beleid zeer

interventionistisch werd. Radicalen aarden zelden in ambtelijke
dienst. Het beleid werd eerder pragmatisch en kreeg misschien juist
daardoor een wat ad hoc-karakter. Dat gold zeker toen iemand uit een
heel andere school dan de Delftse TH in 1918 waarnemend directeur-
generaal van de Arbeid werd en in 1920 definitief op die post werd be-
noemd: de oud-marine-officier C. J. Ph. Zaalberg (1872-1944). Zaalberg
begon in 1900 als adjunct-inspecteur van de arbeid.19 Na een carri6re
in het inspectieapparaat die hem ook in aanraking bracht met de uit-
voering van de economische oorlogsmaatregelen bereikte hij zijn top-
functie - een van de weinigen in de ambtelijke kringen van het eco-
nomisch departement die hoog stonden aangeschreven in liberale
establishmentkringen (Heldring schreef over hem: 'Zaalberg kent den
socialen en economischen toestand in den lande als geen ander en is

diep doordrongen van de noodzakelijkheid van versobering en loons-
verlaging'20). Ook zelf was hij een 'geheide' liberaal en vrijhandelaar.
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Vergeleken met de arbeidsinspectie stelden de afdelingen Handel
en Nijverheid van het ministerie maar weinig voor. Beide bestonden
uit een chef en een handvol ambtenaren, met een wat vage taakom-
schrijving. 'Nijverheid' blijkt zich in het bijzonder bezig te houden
met aangelegenheden als het Staatsmijnbedrijf (op zich een zeer om-
vangrijke taak), de visserij, het ijkwezen, de scheepvaart en zelfs het
K NM I.Onder'Handel' ressorteerde inderdaad vooral handelsvoorlich-
ting en nijverheidsvoorlichting.2'  Hoezeer de voorlichters  zelf nog
behoefte hadden aan informatie blijkt uit het uitvoerige onderzock
dat onder auspicien van mr. J. C. A. Everwijn, vanaf de oprichting chef
van de afdeling, werd gedaan naar de samenstelling van de Neder-
landse nijverheid. Het monumentale overzicht 22 verscheen precies op
tijd voor de noodgedwongen overheidsinterventies tijdens de Eerste

Wereldoorlog.

3 'Oorlogseconomie'

'Van een eigenlijke oorlogseconomie was geen sprake, veeleer van een

compilatie van crisismaatregelen ad hoc.' Aldus concludeert Keesing
over de Eerste WereldoorlogP Hij schrij ft het verschil met de volgende
oorlogsperiode vooral toe aan een gebrekkiger know-how.24 Na het
voorafgaand beschrevene zal dat geen verbazing wekken. F. E. Post-
huma, die in november 1914 optrad als minister van 'Landbouw' na
een korte periode onder Treub, vond een departement dat door het
onderzoek van Everwijn en via de arbeidsinspectie maar net geleerd
had hoe de Nederlandse economie ongeveer in elkaar stak -laat staan
dat het die economie naar zijn hand zou kunnen zetten, mocht al
iemand werkelijk die ambitie hebben gekoesterd.

De getroffen maatregelen waren noodmaatregelen - crisismaatre-
gelen, werden ze met recht genoemd - waarbij nauw werd samenge-
werkt met het part:iculier initiatief. Het was vooral in deze periode
dat men, zoals De Jonge schrijft, op de departementen maar al te graag
profijt wilde trekken van de deskundigheid van de ondernemers.2S

Zozeer zelfs, dat de twee belangrijkste organisaties die in de eerste
oorlogsperiode al toI stand kwamen op economisch terrein niet eens
de vorm van overheidsinstellingen kregen.

De Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij (NOT) was aan niet-
departementale breinen ontsprongen. Sir Francis Oppenheimer,  de
Britse handelsattach6 in  Den Haag, en A. G. Kr811er, een van de grote
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mannen in het Nederlandse bedrijfsleven van die tijd - directeur van
Wm. H. Muller, het Rotterdamse handels- en scheepvaartconcern -
zijn voor de conceptie verantwoordelijk, waarbij de staat een particu-
liere NV belastte met het vrijwaren van de Nederlandse invoer voor
eigen behoefte tegen de geallieerde blokkade die op Duitsland was
gericht. Eind 1915 liep meer dan een kwart van het Nederlandse invoer-
volume via de NOT, waarin de dienst werd uitgemaakt door een reeks
van prominenten uit het Nederlandse bedrijfsleven.26

Het Koninklijk Nationaal Steuncomitd werd in 1914 opgericht om
zoveel mogelijk het bedrijfsleven op gang te houden toen de wereld-
oorlog een golf van plotselinge werkloosheid teweegbracht. De Vooys
werd er voorzitter van. Hij was ook net als voorzitter opgetreden van
het ook al semi-officiele (als particuliere vereniging georganiseerde)
coOrdinerende lichaam voor de werkloosheidsbestrijding, de Natio-
nale Werkloosheidsraad.27 Ambtenaren van de arbeidsinspectie speel-
den een grote rol in het dagelijks werk van het Steuncomit6.28 Het
vergrootte weer hun inzicht in het bedrijfsleven, onder meer omdat
het Comit6 zich liet bijstaan door commissies - onder andere 66n
voor de Nijverheid, onder voorzitterschap van de Amsterdammer
Th. Delprat.29

Pas na verloop van tijd bleken de aldus genomen maatregelen on-
voldoende. De oorlog leidde tot een ongekend snelle industrialisatie,
wegens de gedwongen isolering van de Nederlandse economic, maar
ook tot een toenemende grondstoffenschaarste. Vanaf ongeveer 1916
trachtte de overheid de steeds dreigende schaarstecrisis het hoofd te
bieden door Rijksbureaus voor de verschillende bedrijfstakken Op te
richten. Veelal werden ze bemand door nieuwe krachten, mensen van
buiten het ambtelijk apparaat. Ook de afdelingen Handel en Nijver-
heid werden uitgebreid en wonnen aan betekenis.30 Tenslotte werd
eind 1917 nog de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij opgericht, be-
doeld om de verspreide bemoeienissen met de uitvoer van allerlei
instellingen over te nemen en te concentreren.31

Dit proces van creatie van nieuwe instellingen eiste zoveel aandacht
van de minister van Landbouw, handel en nijverheid en zijn departe-
mentsleiding, dat de sociale taken, waarvoor het ministerie ooit vooral
was, grotendeels naar andere departementen werden afgestoten. Dat
begon al in 1915. Alleen de arbeidsinspectie, die zo'n belangrijke rol
vervulde ook in het economisch beleid, bleef bij Landbouw.32
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4   Een nieuw begin?

Al  voor het einde  van de Eerste Wereldoorlog ging het kabinet-Cort
van der Linden zich bezig houden met de vraag wat er na de oorlog
van het economisch beleid moest worden in de zo ingrijpend veran-
derde Nederlandse volkshuishouding. Niet alleen het kabinet hield
zich met die vraag bezig. In het bedrijfsleven en in de ondernemers-
organisaties had men er evenzeer grote interesse voor: enerzijds wilde

men graag af van de hinderlijke staatsinterventie, anderzijds wilden
de werkgevers maar al te graag relaties met de regering aanhouden -
vooral voor die werkgevers die niet tot traditionele liberale establish-

ment behoorden ging het aanhouden of opbouwen van invloed

op de overheid een grote rol spelen.
33

De eerste stap, nog in 1917 genomen, was de instelling van de Staats-
commissie voor de Economische Politiek.34 V66r de Eerste Wereld-
oorlog was de Commissie voor de Handelspolitiek, die al van 1891
dateerde, 5 de enige enigszins beduidende formele schakel overheid-
bedrijfsleven geweest.

Uit de departementale werkstukken van Economische Zaken krijgt
men de indruk dat in 1917 niet minister van Landbouw, handel en

nijverheid Posthuma, maar de minister van Buitenlandse zaken jonk-
heer dr. John Loudon aanvankelijk het meest geijverd heeft voor de
vorming van de Commissie voor de Economische Politiek. Hij verraste
kennelijk ook het departement van Landbouw toen hij op 26 januari
1917 in de Tweede Kamer onthulde dat hij met Posthuma in gesprek
was over omvorming van de Commissie voor de Handelspolitiek in
een algemene economische adviescommissie.36 'Ons voornemen,' aldus
Loudon,'is om van die commissie te maken een organische vertegen-

woordiging van het economisch leven des lands [...] Ons plan is om
den handel, de nijverheid, de scheepvaart, enz. in de commissie re ver-
tegenwoordigen met een paar leden ieder, en daaraan toe te voegen

vertegenwoordigers van de betrokken departementen.
,37

De oorsprong van het idee moet echter gezocht worden in het
vruchtbare brein van Treub, minister van Financien en Posthuma's

voorganger op Landbouw Treub - die met Posthuma op zeer slechte
voet stond - schetste op 9 en 10 januari 1917 achtereenvolgens voor
de departernenten Amsterdam en Rotterdam van de Maatschappij van
Nijverheid (later Maatschappij van Nijverheid en Handel) zijn ideeen
over de 'Voorbereiding van Nederland voor den economischen toe-
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stand na den oorlog'. Hij voorzag grote sociale onrust, en waarschuwde
de werkgevers dat zij 'een zekere medczeggenschap' van de vakbewe-
ging zouden moeten aanvaarden. In navolging van Duitse plannen
wilde hij arbeiders en werkgevers nader tot elkaar brengen in een
'Raad van Handel en Nijverheid', die zou moeten worden voorgezeten
door de minister van Landbouw, handel en nijverheid, en ook andere
ministers zou omvatten. Kortom, de latere Commissie voor de Eco-
nomische Politiek. Ook wilde hij de organisatic van het departement
van Landbouw verbeteren.38

Landbouw, dat wil zeggen Posthuma en Everwijn, hadden echter
al gauw het initiatief in handen; tenslotte was de minister van Land-
bouw gedacht als voorzitter van de Commissie, met voorrang op zijn
collega-ministers, tevens commissieleden, van Buitenlandse zaken,
Financien, Kolonien en Verkeer en waterstaat. Niet dat Landbouw
nu zo goed raad wist met het nieuwe orgaan. In een ontwerp-Brief
van de Koningin bij het oprichtings-K B werd zijn taak omschreven als
'niet zozeer [...1 uitvoerige schriftelijke adviezen uitbrengen, dan wel
door onderlinge gedachtenwisseling omtrent gewichtige en moeilijke
vraagstukken tot klaarheid komen en de gedragslijn zoowel van de
Regeering als van de organisaties der verschillende bedrijfstakken te
bepalen.'39

De organisaties waar Posthuma en Everwijn aan dachten waren
alleen maar de werkgeversorganisaties in landbouw en nijverheid - en
dan nog lang niet alle:0 In het kabinet werd dat blijkbaar onvoldoende
gevonden. De uitvoering  van  het  K B werd opgehouden, en  het  was
opnieuw Loudon zelf die, half augustus 1917 - nog voor de revolutie-
golf midden-Europa bereikte - aanbeval de werknemersorganisaties
ook in de Commissie op te nemen. Dit tot ongenoegen van Landbouw,
waar men al werd overstelpt met aanvragen van organisaties die hun
vertegenwoordiging naar de Commissie wensten te zenden. Zelfs de
voorzitter van het Munitiebureau bij het Departement van Marine
verlangde toelating. 1 Landbouw meende aanvankelijk een oplossing
te hebben voor het probleem van de dreigende massaliteit van de Com-
missie door vakcentrales, scheepvaart, middenstand en co8peratieve
beweging alleen in voorkomende gevallen uit te nodigen. 2 Bovendien
werd de mogelijkheid  in  het  K B opgenomen om subcommissies  te
vormen die niet uit leden van de grote Commissie hoefden te bestaan.
Tenslotte werd toch afgezien van het beperken van de Commissie tot
overheid en werkgevers. Een zeer grote Commissie kwam tot stand.
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Pas op 2 juli 1918 installeerde Posthuma deze enige tientallen leden
tellende'opperste economische raad' (zoals premier Cort van der Lin-
den  hem  in de Kamer had genoemd43). Twee bijzondere commissies
werden meteen ingesteld, min of meer zorgvuldig geselecteerd uit het
brede aanbod van de moedercommissie.«

In feite was het nieuwe orgaan vanaf het begin een echec. Al in janu-
ari 1919 informeerde de katholieke arbeidersafgevaardigde C. J. Kuiper
in de Tweede Kamer waarom de Commissie op 'non-actief' stond. De
minister -Van Usselsteijn inmiddels - riep prompt de volgende  dag
de leden (waaronder Kuiper) op voor een vergadering. 5 Tot aan de

opheffing van de Commissie in het begin van de jaren dertig volgden
nog negen vergaderingen. In de periode tussen de crises van 1920-2 en

1930 werd hij slechts 66n keer samengebracht (om een uiteenzetting
aan te horen over een nieuwe Subcommissie en om over valutacon-
currentie te spreken46). Dat was op 4 juli 1927. 7 Pas Verschuur belegde
vanaf juli 1930 weer met enige regelmaat bijeenkomsten - vier in to-
taal. De laatste, op 16 mei 1931, was gewijd aan 'het nemen van maat-
regelen ter bestrijding van kunstmatige concurrentie'. De commissie
Kortenhorst-Plate had dit probleem onderzocht en stelde voor in
voorkomende gevallen invoerbeperkende maatregelen te nemen.

Hangende de wereldcrisis had Verschuur het advies in zijn departe-
ment onmiddellijk laten uitwerken tot een wetsontwerp. De meerder-
heid van de Commissie keerde zich tegen het voorstel. 8 Verschuur
was ervoor. Weliswaar moest hij vervolgens veel toegeven, en de opzet
van het ontwerp wijzigen, maar op 23 december 1931 werd de Crisis-
invoerwet aangenomen - een nieuw economisch beleid kreeg  zijn
eerste uitdrukking. De balsturige Commissie werd weldra opgeheven
en vervangen door de Economische Raad.

5     Het ministerschap van Van Usselsteijn

Tijdens de kabinetsformatie van 1918 was een goede bezetting van de

post Landbouw, nijverheid en handel   niet het geringste probleem.
Posthuma had scherpe kritiek te verduren gehad vanwege zijn beleid.
Het confessionele kabinet  dat  nu  door de R K S p-leider monseigneur
dr. W H. Nolens in elkaar werd gezet zou het beter moeten doen. Op
vrijdag 19  juli  1918  werd de directeur-generaal  van de Arbeid, ir. Van
Usselsteijn, opgezocht door de hoogbejaarde leider van de Christelijk
Historische Unie, De Savornin Lohman. Van Usselsteijn had zich nooit
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politiek geprofileerd; hij werd nu benaderd en beschouwd als een
sympathisant van de rechterzijde.49 Lohman sprak met hem onder
meer over een reorganisatie van het departement van Landbouw, han-
del en nijverheid. Van Usselsteijn ging erop in: mijnwezen en visserij
(de afdeling Nijverheid) konden wel naar Waterstaat: 'Maar de verze-
keringen en al wat arbeid betreft bij landbouw in eene hand; omdat
men met arbeiders meer gedaan kan krijgen als men hen ook wat
steunen kan.'50 Over zijn minister dacht Lohmans gesprekspartner
weinig vleiend: Posthuma 'ging altijd  in  op wat zij willen, d.i. [...1 de
Kamer,' noteerde Lohman na het gesprek.5 1 Tenslotte bleek de direc-
teur-generaal best bereid om zelf zijn minister op te volgen. Nolens
was er warm voor, Colijn ook. Alleen Idenburg, Colijns Collega-A R-
leider, had zo zijn twijfels. Hij meende dat de landbouw wel eens in
Van Usselsteijn teleurgesteld zou kunnen zijn en prefereerde zijn geest-
verwant P. A. Diepenhorst, hoogleraar  aan de Vrije Universiteit, die
banden had met de landbouw en een vooraanstaand voorstander was
van 'actieve handelspolitiek'.52

Het departement dat ir. H. A. van Usselsteijn tenslotte van zijn voor-
malige chef overnam was niet wat hij zich in het gesprek met Lohman
had voorgesteld. De hele sociale sector was overgebracht naar een
nieuw opgericht departement van Arbeid, dat onder leiding werd ge-
steld  van  de R KSP-er prof. Aalberse. Zo verloor Landbouw, nijver-
heid en handel, het 'crisisministerie' zoals men het toen zag,53 ook
zijn machtige buitendienst, het directoraat-generaal van de Arbeid,
waar Van Usselsteijn nog zo kort geleden gepresideerd had, en waar
C. J. Ph. Zaalberghem nu - eerst nog'tijdelijk'- opvolgde. Veel plezier
zou de nieuwe minister niet beleven aan zijn stap uit het ambtelijk
leven.

Van Usselsteijn was nogal een dirigist ('anti-liberaal zonder christe-
lijken grondslag', zo omschreef een correspondent van Colijn hem54 )
Maar zowel gedurende de korte naoorlogse hausse als tijdens de de-
pressie die najaar 1920 in volle hevigheid ook Nederland overviel was
het maatschappelijk tij heftig antidirigistisch geworden. Het Verbond
van Fabrikanten Vereenigingen leidde de actie tot zo snel mogelijke
opheffing van rijksbureaus en andere 'crisisinstellingen' uit de oorlog;
het kreeg de meerderheid van de Tweede Kamer mee. De socialisatie-
wensen van de S D A P werden in dezelfde periode per staatscommissie
gesmoord.55 Van Usselsteijns voornaamste taak werd her leiding geven
aan deze afbouw - hij deed dat niet met verve. Zijn contacten met
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het parlement waren moeizaam. Oud verwijt hem dat hij als er weer
kritiek kwam vanwege stroppen bij de liquidatie van crisisinstellingen,
herhaaldelijk naar zijn voorganger Posthuma verwees. Oud maakte

hem een nog veel ernstiger verwijt: dat hij diverse malen'onjuiste in-
lichtingen' aan de Kamer verschafte.S6

Initiatieven heeft Van Usselsteijn weI proberen te nemen. Zo vorm-
de hij, naast de breed samengestelde Commissie voor de Economische

Politiek, twee veel doelgerichtere organen: de Nijverheidsraad en de
Middenstandsraad, beide in 1918. Wie het oorspronkelijke initiatief
nam tot oprichting van de Nijverheidsraad is niet meer makkelijk te
achterhalen. Volgens de derde niet-ambtelijke voorzitter, ir.Van Leeu-

wen, speelde de secretaris van de Maatschappij van Nijverheid, G. S. de
Clerq, een belangrijke rol bij de oprichting.57 Uit de bewaard gebleven

stukken bij Economische Zaken valt af te leiden dat Posthuma in een
andere richting had gedacht dan een Nijverheidsraad: kennelijk wekte

hij de verwachting dat de Nijverheidscommissie van het Koninklijk
Nationaal Steuncomit6 na de Eerste Wereldoorlog zou kunnen blijven
voortbestaan als overlegorgaan tussen bedrij fsleven en overheid.58 Van

Usselsteijn sloeg echter een andere weg in:  'Met de instelling van de
Nijverheidsraad beoog ik een blijvend en niet te talrijk college in het
leven te roepen, dat geacht kan worden de geheele nijverheid te ver-
tegenwoordigen en dat [...] ook als subcommissie van [de Commissie
voor de Economische Politiek] zal kunnen optreden'.59

De raad bestond uit telkens twee leden-industrielen en de secretaris
van iedere deelnemende organisatie - de Maatschappij van Nijverheid
en  Handel, de V NW, het Verbond van Fabrikanten-Vereenigingen, de
AR KWV  en de christelijke werkgeversvereniging pcwv. (Na het ont-
staan van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers in 1926 kreeg

die organisatie vijf zetels in de Raad.)
Van Usselsteijn begon voorzichtig. Tijdens de eerste vergaderingen

had de Nijverheidsraad het karakter van een informeel consultatief
college. Pas in juli 1919 stelde de minister in het Kabinet voor de raad
officieel te bevestigen en tevens ook de Middenstandsraad in te stel-
len 60 Van Usselsteijn en zijn departement wilden in de beginperiode
de raad bovendien niet aan zichzelf overlaten. Everwijn, chef van de
afdeling Handel, trad tot juli 1921 op als voorzitter. In die functie
leidde hij de discussies over de opheffing van allerlei crisismaatre-
gelen. 1 Vanaf 2 september 1919 was de -door de regering benoemde
- voorzitter  een man zonder ambtelijke functie: eerst oud-minister
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Posthuma (tot 3 oktober 1933), vervolgens ex-topambtenaar Zaalberg
(tot 2 april 1939) Eerst in 1939 werd een actieve ondernemer, de Delftse
industrieel Van Leeuwen, tot voorzitter benoemd.

Na Everwijns vertrek - hij werd eerst gezant in Washington, 2 ver-
volgens directielid  van de Nederlandsche Handel-Maatschappij - liet
de minister zich alleen nog vertegenwoordigen door een hoge ambte-
naar.

Van Usselsteijn had kennelijk nogal wat waarde gehecht aan het
vasthouden van zijn goed ingevoerde chef van de afdeling Mandel. In
1920 stelde hij bij de begrotingsindiening voor de chef tot directeur-
generaal te benoemen. 'Van den aanvang af heeft de afdeeling Handel
een bijzonder karakter gedragen,' aldus de toelichting op de betref-
fende begrotingspost, waarin werd verwezen naar de ideeen van Vee-
gens. De chef moet daarom aan hoge eisen voldoen: niet alleen werkt
hij binnen het departement als afdelingshoofd, hij heeft ook nog een
voorlichtende taak naar buiten en beheert namens de overheid de ge-
specialiseerde onderzoeks- en voorlichtingsinstituten voor nijverheid
en  handel - deels staatsinstellingen, deels gesubsidieerde instellin-
gen. 3 De Tweede Kamer, die volop in bezuinigingsstemming begon
te raken, gaf de minister niet de minste kans om aan zo'n verheffing
van Everwijn te beginnen. Al in het Voorlopig Verslag v66r de plenaire
begrotingsbehandeling werd het voorstel afgewezen. 4 Naar men mag
aannemen trok Everwijn, gezien zijn spoedig daaropvolgende vertrek,
zijn conclusies.

Het was maar een kleine nederlaag vergeleken met wat de minister
in de lente van 1920 was overkomen. In die periode beraadslaagde de
Tweede Kamer over de zogenaamde 'duurtewet; een ontwerp met
een ingrijpend karakter. Het kabinet voorzag daarin de instelling van
duurteraden, overkoepeld door een centrale duurteraad, met nadruk-
kelijke bevoegdheden om in te grijpen bij prijsopdrijving. De SDAP
was voor de nieuwe aanpak nog wel mee te krijgen, zeker toen de
regering erin toestemde de lonen buiten het bereik van de raden te
laten. De concessie aan de meer linkse oppositie hielp niet - zomin
als de verdediging van de wet, die door Van Usselsteijn trouwens vooral
werd overgelaten aan zijn collega van Justitie, Heemskerk. Op 26 maart
1920 werd de duurtewet met zesenveertig tegen drieentwintig stem-
men  verworpen. Het liberale non-interventionisme - verwoord  van
Vrijzinnig Democratisch links tOt Christelijk Historisch rechts - won
van de laatste resten van het oorlogsinterventionisme. Het bezwaar
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tegen de raden was immers dat ze daadwerkelijk zouden kunnen in-
grijpen  en  zich  niet - zoals de Vrijzinnig Democraat Marchant nog
voorstelde - tot publikatie  van de namen van boosdoeners zouden

beperken. De contractvrijheid werd bedreigd, vond de Kamermeer-
derheid. S Al in de zomer van 1921, toen hij zijn kabinet na een crisis
moest 'reconstrueren', overwoog premier Ruys Van IJsselsteijn alsnog
door Diepenhorst te vervangen. 6 Toen zag hij er nog vanaf. Na de
verkiezingen van 1922, waarna het kabinet aanvankelijk had besloten
om, gezien de verkiezingsuitslag, geen ontslag aan te bieden, wilde

67Van Usselsteijn als enige bewindsman pertinent aftreden.
Voor Ruys stond inmiddels ook vast dat het departement van Land-

bouw, nijverheid en handel diende te verdwijnen. Een belangrijke rol

speelde daarbij dat men in landbouwkringen vond onvoldoende aan-
dacht te krijgen van het gecombineerde departement, 8 waarmee de
vrees van Idenburg inderdaad bewaarheid bleek. Aanvankelijk dacht

Ruys Aalberse, de bekwame minister van Arbeid, het hele departe-
ment zonder de mijnen erbij te geven. Daartegen bestond ook in po-
litieke kring ernstig bezwaar.69

Zo werd na Van Usselsteijns niet zo manhaftig verdedigde laatste
poging om Landbouw, nijverheid en handel toch nog als een centrale
voor economisch beleid te handhaven, het departement opgeheven.
Landbouw ging - naast een paar andere segmenten van het opgeheven

departement - naar Binnenlandse zaken. 'Nijverheid' werd, zoals Van

Usselsteijn zelf vier jaar eerder had bepleit, als 'Mijnwezen' en 'Scheep-
vaart' (aanzienlijk passender benamingen) toegevoegd aan Water-
staat.70 De rest ging naar Aalberse, die politiek in deze tijd zeer sterk
stond.71 Het departement van Arbeid, handel en nijverheid maakte

zijn entree.

6 Arbeid, handel en nijverheid

Op 1 januari 1923 - vanaf Van Usselsteijns vertrek in september had
Ruys het oude departement van Landbouw beheerd - trad de nieuwe
minister in functie. Mr. P. J. M. Aalberse was bij uitstek een sociaal spe-

cialist, de man die de wetgeving van Talma in de praktijk bracht. Zijn
eerste taak nu was niet langer opbouwen, maar - verder - bezuinigen.
Als gevolg van de crisis vertoonde de rijksbegroting toenemende te-
korten, waarin minister De Geer van Financien vanaf 1921 drastisch
het mes trachtte te zetten. Ook bij Handel en nijverheid was men aan
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bezuiniging begonnen, nog onder Van Usselsteijn. Aalberse moest die
taak voltooien - bezuiniging was zelfs het officiele motief voor de op-
heffing van het departement van Landbouw, handel en nijverheid.72

Nog tijdens het interimbewind van Ruys begon Aalberse aan de
voorbereiding op zijn nieuwe bezigheden, door een conferentie met
werkgevers en werknemers te houden over de 'noden der industrie'.73
Aalberse moest dan wel bezuinigen, maar die werkgevers die een ac-
tieve handelspolitiek voorstonden konden nu toch enigszins het ge-
voel krijgen aan hun trekken te komen, want de nieuwe minister was
ook de man  die het 'schoenenwetje'- een tijdelijk invoerverbod op
schoenen - tot stand bracht. De organisatie eromheen, opgezet door
de chef van de afdeling Handel en nijverheid, is achteraf karakteris-
tiek voor wat in de crisisjaren zou volgen. Eind juni 1923 kwam het
invoerverbod tot stand, nadat de schoenen- en lederindustrie er al in
1922 om had gevraagd.74 Aan de afdeling Handel en nijverheid werd
een 'Schoenenkantoor' verbonden, dat tot taak had de voormalige
importeurs nu te koppelen aan de binnenlandse fabrikanten. Na op
een paar dagen na 66n jaar kon her invoerverbod worden opgeheven.
Als stok achter de deur bleef herinvoering nog enige tijd mogelijk. 5

76'Een volledig succes,' meende de chef van de afdeling.
Aalberse liet voorgoed de indruk achter belangrijk werk te hebben

geleverd in de sociale sector. Voor de chef van de afdeling Handel en
nijverheid, E K. J. Heringa, was het een van de zeer weinige successen
die hij ooit heeft kunnen boeken. Heringa volgde Everwijn op toen
die in 1921 in Washington werd benoemd. De eerste tijd combineerde
hij de leiding van de afdeling Handel nog met die van het bureau cri-
siszaken-textiel.77 Na de opheffing van het departement van Land-
bouw, nijverheid en handel ging hij met zeventien ondergeschikten
over naar het nieuwe departement van Aalberse. De afdeling werd
tegelijkertijd herdoopt in 'Handel en nijverheid'.

In Heldrings ogen was Heringa een vervaarlijk protectionist.78 Maar
hoewel de kleine afdeling Handel en nijverheid in de eerste plaats
rustte op Heringa's schouders was de man bij lange na niet sterk ge-
noeg om ook maar enige principille verandering in protectionistische
zin te dragen. De 'welvaartspolitiek', de 'actieve handelspolitiek', waar
steeds luider om geroepen werd in de jaren tWintig, heeft wellicht
zijn theoretische instemming gehad. Een praktijk heeft Heringa nooit
kunnen opbouwen.

E K. J. Heringa was, als zijn leeftijdsgenoot Zaalberg, oud-marine-
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officier. Zijn ervaring in het bedrijfsleven beperkte zich tot het admi-
nistrateurschap van een Indische suikeronderneming. In rijksdienst
was hij nog niet zo lang. In 1918 belandde hij bij een crisisbureau, van-
daar op zijn administrateurszetel bij Arbeid, handel en nijverheid. In
ambtelijke kringen zal hij zich thuis hebben gevoeld. Oud-minister Ge-
lissen, die hem in de jaren dertig nog wel eens meemaakte, omschrijft
hem als'een van die restanten uit het deftige ambtelijke leven'.79 Ken-

nelijk was het een man die het oude beginsel van de scheiding tussen
staat en particuliere sfeer met enthousiasme aanhing. Uit de stukken

komt hij ook naar voren als een bangelijke figuur, die wegbleef als de
Nijverheidsraad eens echt boos op hem werd, en die vooral in later

jaren zijn minister in binnenlandse economische problemen wel het
tegendeel van een actieve economische politiek aanbeval.

Heldring vond, dat hij 'niet aan bescheiden eisen' voldeed.80 Rom
Colthoff, in de jaren tWintig adjunct-secretaris van het VNW, vertelt
over een toenmalige chef Handel en nijverheid, dat deze: 'Door de
gebrekkige outillage van zijn bureau [...] dikwijls niet in staat [was]
antwoord op de hem [in de Nijverheidsraad] gestelde vragen te geven.
Dit gaf soms tot de pijnlijkste discussies aanleiding; eenmaal liep de
ergernis van de directeur-generaalst zo hoog, dat hij de vergadering ver-
liet. De voorzitter van de Nijverheidsraad - oud-minister Posthuma -
legde zijn hand op de lege stoel en zei alleen: hij is weer nat.'82 Dat
kan alleen geslagen hebben op Heringa.

In de jaren dertig wist men ten departemente dat minister Steen-

berghe, zelf voormalig lid van de Nijverheidsraad, kort na zijn optre-
den als minister nog een verlate wraak nam voor de gedistantieerde
houding die Heringa zich jaren eerder had veroorloofd. De al in een
raadsadviseurschap uitgerangeerde ex-afdelingschef werd van de de-
partementale loonlijst geschrapt.

83

Toch zou het volstrekt onredelijk zijn Heringa voor alle zwakheden
van het economisch overheidsapparaat verantwoordelijk te stellen.
De hulpmiddelen die hem ter beschikking stonden waren minimaal.
Onder Van Usselsteijn was al begonnen met het inkrimpen van de per-
soneelsformatie. Na het optreden van Aalberse werd die teruggebracht
tot ongeveer de sterkte van 1913.84 In 1929, het laatste'normale' jaar
voor de grote crisis van de jaren dertig, waren er veertien ambtenaren
met  de rang van commies of hoger - Heringa zelf inbegrepen.85 De
rijksbegroting 1919 vermeldt onder Landbouw voor de afdeling Han-
del al acht ambtenaren met de rang van commies of hoger, en eenen-
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twintig adjunctcommiezen, klerken en schrijvers - nog ongeteld tijde-
lijke krachten.

Enig inzicht geeft ook de begrotingspost voor de totale sector Ar-
beid, handel en nijverheid. De voorloper van het departement gaf in
1913  f 3,7 miljoen  uit  op een totale rijksbegroting van f 225 miljoen;
in het crisisjaar 1922  f 105 miljoen  op een totaal  van f 1 179 miljoen.
In 1925 was dit gedaald tot f 61 miljoen op f 782 miljoen totaal.86 Van
deze f 61 miljoen nam de afdeling Handel en nijverheid f 2,1 miljoen
voor haar rekening.87 Hoezeer de afdeling in wezen een aanhangsel
was van een departement van sociale zaken kan nauwelijks beter wor-
den geillustreerd. Geen wonder, dat de ministers vooral sociaal-specia-
listen waren: eerst Aalberse, dan, na een korte periode waarin de con-
servatieve RKS P-er mr. D. A. P. N. Koolen minister was (onder premier
Colijn88), de  CHU-politicus dr. J. R. Slotemaker de Bruine. Koolen
hoorde bij de RK S P-vleugel die in economische zaken nooit helemaal
aan een liberale visie was ontgroeid. Slotemaker de Bruine, tot zijn
optreden als minister hoogleraar in de theologie,89 was wat de sector
Handel en nijverheid betreft al evenmin overijverig. Hij dekte Heringa
toen die in 1928 een hevig conflict had met de Nijverheidsraad, maar
legde het conflict ook min of meer bij, zodat de verhouding tot die
Raad verbeterde.90 Bovendien had hij de verdienste (of was het in
werkelijkheid die van Heringa, die er zich intensief mee bezighield?)
dat hij de Subcommissie van de Commissie voor de Economische Po-
litiek zijn gang liet gaan. Maar daarmee houdt de bijdrage van de op
dat moment politiek weinig ervaren godgeleerde wel op.

7   De Subcommissie

De betekenis van de Subcommissie van de Commissie voor de Econo-
mische Politiek mag net zo min worden overschat als die van de Nijver-
heidsraad. WaI haar in ieder geval gunstig onderscheidde was, dat de
door het departement geselecteerde leden van de Subcommissie wat
vaker het gevoel konden krijgen te worden geboord. De Nijverheids-
raad   ging - zeer zelden -'op audientie'.91 De Subcommissie verga-
derde werkelijk onder leiding van de minister. Wat zij rapporteerde
bereikte in de eerste jaren ook het publiek als officiele overheidspu-
blikatie.92

Het plan voor een nieuwe Subcommissie (er waren er al eerder ge-
weest met een beperkter doel) ontstond in 1925, tijdens het bewind
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van minister Koolen. De opzet was om, als antwoord op aandrang van
verschillende kanten, ecn grootscheeps onderzoek naar oorzaken en
gevolgen van de werkloosheid te houden. Later, in 1926, werd er offi-
cieel ook gesproken over het voorstellen van maatregelen 'in het be-
lang van de algemeene welvaart'.93 Heringa had bij de voorbereiding
een werkzaam aandeel; de aandacht die hij verder aan de Commissie
schonk doet vermoeden dat deze opzet en benadering werkelijk zijn
hart had,94

In april 1926 werd de Subcommissie, bestaande uit zes leden, ge-
vormd. Een zevende geinviteerde, C. J. K. van Aalst, de president van
de Handel-Maatschappij, trok zich om gezondheidsredenen terug.95

Op 4 mei 1926 kwamen de leden voor het eerst bijeen om door Slote-
maker de Bruine voorgedragen te krijgen welke plannen nog tijdens
Koolen waren gevormd: van de commissie werd een rapportage ver-
wacht, verdeeld in zeven hoofdstukken: prijzen, sociale wetgeving,
werkloosheid, loonvraagstuk, handelspolitiek, belastingwetgeving en
Nederlandsch-Indie. De bedoeling was per hoofdstuk twee commissie-
leden leiding te laten geven aan onderzoek dat door aan te trekken
deskundigen zou moeten worden verricht. Slotemaker benadrukte
dat hij mEEr wilde dan 'een massa papier'.96

Al gauw bleek dat aan het werk van de Subcommissie inderdaad
waarde zou worden gehecht: in de Tweede Kamer werd bij de behan-
deling van de begroting 1927 (eind 1926 dus) door Stenhuis aange-

drongen op het opnemen van mensen uit werknemerskring in de Sub-
commissie. Begin 1927 vroegen enkele RK sp-leden van de grote Com-
missie hoe het nu zat met het benoemen van een Subcommissie buiten
de moedercommissie om. Op beide vragen werd gereageerd. In febru-
ari 1926 breidde het departement de Subcommissie uit met vertegen-

woordigers van de drie grootste vakcentrales, maar meteen ook met
een extra werkgever (Goedkoop), een landbouwexpert (Lovink) en
een middenstandsspecialist (Van Beurden). In juli 1927 werd de Com-
missie voor de Economische Politiek zelf bijeengeroepen. Slotemaker
beloofde dat de rapporten van de Subcommissie in de grote Commis-
sie behandeld zouden worden - maar daar is vrijwel niets van terecht
gekomen.97

De uitgebreide Subcommissie ging intussen aan het werk. Met grote
voortvarendheid, getuige nagelaten materiaal over onder meer lonen
en loonsverhoudingen, prijsvorming, handelsbelemmeringen, werk-
loosheidsbestrijding en industriekrediet.98 Waar nodig werden voor
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de te verrichten studies inderdaad externe deskundigen ingeschakeld,
Bejlger bijvoorbeeld voor het vraagstuk van de werkloosheidsbestrij-
ding; Beyen, directeur van de Rotterdamsche Bank-Vereeniging, voor
het probleem van het industriekrediet (een initiatief van Heringa, deze
inschakeling ). Enig gezag kon de Subcommissie zeker uitstralen.
Behalve de zittende minister als voorzitter en Heringa als ambtelijk
vertegenwoordiger namen aan de beraadslagingen decl de leden:
F. H. Fentener van Vlissingen, Joan Gelderman  en J. Goedkoop,  alle
drie  ondernemers;  R van de Walle  (Nvv), C. J Kuiper (R KWV)  en
H. Amelink   (CNV) als vakbewegingsrepresentanten;   F. M. Wibaut,
Aalberse en Van Usselsteijn, politici met sociaal-economische belang-
stelling;  dr. H. J. Lovink,  CHU-Kamerlid  en de grote man achter  de
Heidemaatschappij;  prof. dr. P. A. Diepenhorst, vooraanstaand  voor-
stander van een actieve handelspolitiek en dr. J. van Beurden, docent
aan het seminarie te Heeswijk (in het bisdom Den Bosch).

Voor die dagen een indrukwekkende lijst. Toch ontbrak er iets aan,
zoals al in het eerste hoofdstuk geschetst  is: de leden  van de Subcom-
missie werden - hoezeer ze ook vanwege hun relaties met bepaalde
achterbannen benoemd waren - niet geacht er anders dan op persoon-
lijke titel te zitten. Het gebrek aan representativiteit gold het meest
bij de werkgevers, en kwam vooral bij het VNW hard aan. Organisa-
torisch hadden in de jaren twintig de vakcentrales waarschijnlijk een
grote voorsprong op de werkgeversorganisaties - als hiin Van de Walle
of Amelink in de Subcommissie zat, sprak die wel degelijk het woord
van de gezamenlijke organisatie achter hem. Goedkoop, en zeker een
Fentener van Vlissingen  of een Gelderman, zat er voor en als zichzel f:
het waren mannen die ongetwijfeld in hoog aanzien stonden in de
kringen van het economische establishment, maar die als het erop aan-
kwam geen moment door een achterban ter verantwoording konden
worden geroepen. Geen wonder dat juist het opbloeiende en steeds
krachtiger georganiseerde  V NW woedend kon worden  als her als  or-
ganisatie werd gepasseerd in en ook door de Subcommissie, hoe in-
drukwekkend de werkgevers in de Subcommissie persoonlijk ook
mochten zijn.

De effectiviteit van de Subcommissie is tensiotte nog veel kleiner
geweest dan Slotemaker de Bruine en Heringa moeten hebben ge-
hoopt. Toen eindelijk een actieve economische politiek tot stand
kwam, waren de dagen van dit adviescollege al geteld. Verschuur - die
de Commissie voor de Economische Politiek juist liet herleven - zette
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de Subcommissie op een heel laag pitje. Na 1929 werden geen rappor-

ten meer gepubliceerd. De concepten die de Subcommissie en haar
adviseurs nog afteverden verdwenen in de dossiers. Op 19 oktober 1932
liet de minister de Subcommissieleden schrijven dat het werk door
de inmiddels losgebarsten crisis, die zoveel veranderd had, was onder-
broken. Nu de Economische Raad was ingesteld wilde hij met de Sub-
commissie stoppen.to(' Een slotvergadering is nooit gehouden; de serie

rapporten nooit voltooid. Pas in 1935 dacht men eraan de Subcom-
missie officieel op te heffen. 101

8   Plannen en adviezen

Het met verve, doch schijnbaar zonder resultaat, adviseren lijkt wel-
haast een hobby te zijn geweest in het economisch-politieke leven

gedurende de jaren twintig. Wat lag er al niet klaar aan niet, of half,

afgemaakte projecten en onvoltooide instellingen!

TNO     Van voor de Eerste Wereldoorlog reeds dateerde de gedachten-
vorming over wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de indus-
trie. De eerste overheidsinstelling op dit gebied kwam in 1910 tot
stand: de Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van de Rubberhandel
en de Rubbernijverheid, ondergebracht bij de Technische Hogeschool
te Delft. Het initiatief voor deze bescheiden advies- en keuringsdienst
ging uit van een Delftse hoogleraar, G. van Iterson jr., die zelf met de
leiding werd belast.102 Uit 1914 dateerde een plan voor een Rijksvoor-

lichtingsdienst voor Vezelhandel en Vezelnijverheid. De verwezenlij-
king ervan werd in verband met de wereldoorlog opgeschort. Tijdens
de oorlog werd door het departement van Landbouw (Everwijns afde-

ling Handel) samen met Van 1terson en De Vooys wel gewerkt aan de
detaillering van de opzet. Het instituut kwam in 1919-20 tot stand.103

Uit 1920-1 dateren nog het Rijksproefstation en Voorlichtingsdienst
voor de Klei- en Aardewerkindustrie en het Instituut voor Brandstof-
feneconomie. 104

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ging ook de Koninklijke Academie
van Wetenschappen zich voor toegepast onderzoek interesseren. Aan-

leiding was de schaarste die zich in de latere oorlogsjaren steeds nij-
pender voordeed. In 1918 stelde premier Cort van der Linden als minis-
ter van Binnenlandse zaken op voorstel van de Koninklijke Academie
een omvangrijke 'Commissie van advies en onderzoek in het belang
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van Volkswelvaart en Weerbaarheid' in. Er kwam niets uit. Het vol-
gende kabinet hief de Commissie op. 105

Na het einde van de EersteWereldoorlog hielden onder meer Delftse
hoogleraren de discussie over het belang van dit soort onderzoek- en
advieswerk gaande. Tenslotte werd in 1923 op gezamenlijk initiatief
van Landbouw, nijverheid en handel en Onderwijs, kunsten en we-
tenschappen een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de
Utrechtse hoogleraar dr. F. A. C. Went, voorzitter van de afdeling Na-
tuurwetenschappen van de Koninklijke Academie, en met Van Iterson
als secretaris. Leden waren De Vooys (die deze opzet bedacht had)
en oud-minister Posthuma, de Wageningse hoogleraar Aberson en de
industrieel Waller, directeur van de Delftse Gist- en Spiritusfabrieken.
De opdracht van de commissie luidde de organisatie van her 'toege-
past natuurwetenschappelijk onderzoek' te bestuderen en erover te
adviseren.106  In  die tijd ressorteerden onder verschillende departe-
menten researchinstellingen; onder Landbouw waren dat - ingedeeld
bij de afdeling Handel - behalve de al genoemde ook nog een proef-
station  voor de lederindustrie  en het Rijksnijverheid-laboratorium
te Delft. De instelling voor de klei- en aardewerkindustrie was in 1925
al weer van de lijst geschrapt. Ook waren er gesubsidieerde particu-
liere instellingen.107 De Commissie-Went adviseerde in februari 1925
de verspreide instellingen te codrdineren via een centrale organisatie.
Pas in juni 1929 leidde het advies tot een, mede door de Commissie
Went voorbereid,108 wetsontwerp Waszink-Kan - typerend is, dat de
minister van Arbeid, handel en nijverheid niet tot de eerste onderte-
kenaars behoort. Nog weer eens een jaar later, op 30 oktober 1930,
kwam de wet in het Staatsblad. Pas op 1 mei 1932 trad de Centrale
Organisatie TNO in werking, eerst onder kiding van Went, na diens
overlijden onder Van Iterson.109 De Nijverheidsorganisatie TN 0  ont-
stond pas in 1934.110 Weer vijf jaar later, in 1939, legde Van Iterson zijn
voorzitterschap neer omdat de betrokken departementen traineerden
bij het onder het TNO brengen van instituten. 111

Economiscbe voodicbting De economische voorlichting ten behoe-
ve van handel en nijverheid was, zoals hiervoor werd gesignaleerd, al
in 1904 onderwerp van een advies geweest. Van cen degelijke econo-
mische voorlichting was echter in de samenwerking tussen de afdeling
Handel van Landbouw en de consulaire dienst die onder Buitenlandse
zaken viel, maar weinig gemaakt. Bij Handel verzorgde edn enkele
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redacteur de publikaties; een tweetal documentalisten moest alle in-
ternationale handelsontwikkelingen bijhouden.

De moeizame relatie met Buitenlandse zaken - zeer verdacht op
zijn zelfstandigheid tegenover het economisch departement - speelde
ook zijn rol in de bandelspolitiekln Hiermee hadden drie departe-
menten te maken: Financien, als het om invoerrechten ging; Buiten-
landse zaken, als eerste uitvoerder in handelspolitieke onderhande-
lingen en Landbouw - later Arbeid - omdat  men  daar de contacten
met het internationale bedrijfsleven trachtte te onderhouden.

Bij Buitenlandse zaken was een economische directie onder leiding
van Snouck Hurgronje, die geacht werd waar nodig samen te werken
met de afdeling Handel en nijverheid. Ook de consulaire dienst viel
eronder. Zoals gezegd, verliep de samenwerking met Handel en nijver-
heid zeer moeizaam. Op de kwaliteit van de aldus tot stand gebrachte
handelsverdragen kwam steeds meer kritiek los, zowel van de aan-
hangers van Vrijhandel  als  bij de voorstanders van Actieve Handels-
politiek. Beide partijen hadden ook deze klacht gemeen; voorzover
zij uit het bedrij fsleven voortkwamen: van een directe invloed van het
bedrijfsleven op de handelspolitiek was geen sprake. Zowel het VNW
als de katholieke werkgevers voerden een voortdurende actie om het
georganiseerde bedrijfsleven bij de afsluiting van handelsverdragen in
te schakelen. Slechts uiterst langzaam won die gedachte veld.113

De hele periode van de jaren twintig door ziet men de onvrede
met de toestand rond de handelspolitiek En de handelsvoorlichting
toenemen - en ziet  men  ook hoe  keer op  keer de voorstanders van
een actiever beleid t6ch niet definitief hun zin kunnen doorzetten,ter-
wijl de echte vrijhandelaren evenmin het idee hebben aan hun trekken
te komen. In het licht van wat vanaf 1931 gebeurde zijn de voorstan-
ders echter het meest interessant. De meerderheid van de Nijverheids-
raad had al in 1919 geprobeerd tot een actiever beleid te komen, door
erop aan te dringen dat de regering invoerverboden zou kunnen in-
stellen z6nder daarvoor steeds per geval vooraf naar het parlement te
moeten. Het departement en de minister stonden achter het voorstel.
De Commissie voor de Economische Politiek verwierp het.114 Van
Usselsteijn zelf probeerde het in 1921-2 opnieuw. Hij vormde een spe-
ciale Subcommissie uit de Commissie voor de Economische Politiek,
die hij zelf voorzat en die vier problemen zou behandelen: 1 invoer-
verboden; 2 verhoging van invoerrechten als handelspolitieke maat-
regel;  3 het verlenen van kredieten (exportkrediet, later uitgebreid tot
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krediet aan bedrijven in nood),4 het toekennen van voorkeur aan
Nederlandse producenten bij overheidsorders.

In de subcommissie vond hij medestanders voor een actiever beleid
op drie van de vier punten. Alleen invoerrechrverhoging - ook door
de  minister niet gewenst - verwierp men. Heringa secondeerde  de
minister in zijn standpunt daarbij.In de grote commissie voor de Eco-
nomische Politiek staakten de stemmen over het advies voor wat be-
treft de invoerverboden.115 Een algemene bevoegdheid voor de minis-
ter kwam niet tot stand.

In de tariefwet 1924 was oorspronkelijk voorzien dat invoerverbo-
den bij valutaconcurrentie mogelijk zouden zijn. Vanwege her fiscale
karakter van de wet werd de concept-bepaling weer geschrapt. Arbeid,
handel en nijverheid zou zelf met een ontwerp komen - het werd in
de jaren twintig niet meer ingediend. In hetzelfde jaar nog drong de
meerderheid van de Nijverheidsraad opnieuw aan op het scheppen
van de mogelijkheid snel invoerverboden en dergelijke retorsiemaat-
regelen te kunnen toepassen."6 In 1928 schaarde ook de Subcommissie
van 1926 zich in de rij van voorstanders. In haar rapport over valuta-
concurrentie, mede gebaseerd op een uitgebreid rapport van de Nijver-
heidsraad  Van 1926, concludeerde  zij:  1  Op het gebied van de valuta-
concurrentie is er voor de regering thans geen directe taak; 2  'dat het
wenschelijk is, de Regeering de bevoegdheid te geven, tegen valuta-
concurrentie onmiddellijk eene invoerbeperking in werking te stellen,
met de verplichting om daarop binnen korten termijn de sanctie van
de volksvertegenwoordiging te vragen.'117Afgezien van het incidentele
Schoenenwetje van Aalberse was er intussen in de praktijk nog niets
gebeurd. Toen de crisis van de jaren dertig Nederland bereikte, be-
schikte de regering net zomin over de bevoegdheid om snel retorsie-
maatregelen te nemen als tijdens de voorgaande crisis, bijna tien jaar
eerder.

Met de handelsvoorlichting over het buitenland ging het al niet
beter. De in 1918 door Posthuma beloofde commissie was zeven jaar
later nog niet ingesteld. Van Usselsteijn en zijn collega op Buitenlandse
zaken,Van Karnebeek, maakten blijkbaar onder druk van de wens tot
bezuiniging in 1922 nog eens een plan om de economische afdelingen
van hun beider departementen een gezamenlijk Rijksbureau voor
Handelsinlichtingen te laten oprichten. Er kwam niets van.118 Pas eind
1926 kwam een Commissie van Voorbereiding eener organisatie van
den Economischen Voorlichtingsdienst tot stand, voorgezeten door
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Posthuma zelf. Volgens sommige waarnemers was de instelling van de
Commissie een noodgreep. Het kabinet wilde de voorlichtingsdiensten
concentreren, maar kon zijn opvatting niet tegen de ambtelijke be-
zwaren in doorzetten. 119

Eind april 1928 bracht de commissie een vernietigend interimrap-
port uit over de versnippering en het langs elkaar heenwerken van
de diverse betrokken overheidsinstellingen.120 Voorgesteld werd het
voorlichtingswerk buiten ambtelijk verband onder te brengen in een

vereniging waarvan de bestuursmeerderheid door de overheid zou
worden benoemd. Zo zouden de betrokken departementen - Arbeid,
handel en nijverheid, Binnenlandse zaken en landbouw, Buitenlandse
zaken - invloed kunnen blijven uitoefenen. Het kabinet-De Geer aan-
vaardde in beginsel de voorstellen in de herfst van 1928, maar maakte
voor de landbouwvoorlichting een voorbehoud. De Commissie-Post-
huma zette zich daarop aan het schrijven van nadere voorstelien, waar-
over 14 november 1929 werd gerapporteerd. Benadrukt werd dat de
economische voorlichtingsambtenaren van Handel en nijverheid de
kern van de nieuwe 'Centrale' zouden moeten vormen. Van de ambte-
lijke vertegenwoordigers in de Commissie tekende echter alleen de
representant van Buitenlandse zaken het rapport. De twee andere

departementen, vertegenwoordigd door Heringa en L. H. Mansholt
tekenden niet. Mansholt betoogde in een minderheidsnota dat de con-
centratie voorzover nodig bij de afdeling Handel en nijverheid zelf
zou moeten plaatsvinden. 121

Aan Verschuur viel de taak IOe, bij deze, nu openlijke, ambtelijke
onenigheid tot een oplossing te komen.

N#verbeidsvoorlicbting    Dan was er nog de binnenlandse teChnisch-
economische voorlichtingsdienst ten behoeve van de nijverheid. Daar-
mee was in 1910 een begin gemaakt door de benoeming van 66n enkele

'nijverheidsconsulent', drie jaar later kwamen er nog twee bij, gedu-
rende en vlak na de Eerste Wereldoorlog aangevuld met een paar meer
gespecialiseerde adviseurs. Voor technische steun konden zij terug-
vallen op het Rijksnijverheidslaboratorium te Delft. De consulenten
- geconcentreerd op drie rayonkantoren met een minimale hulpstaf-
waren technici, wat niet geacht werd hun te beletten bij het oplossen
van wat later 'economisch-technologische' problemen gingen heten
(bedrijfsoprichting, verstigingsplaatskeuze, industriefinanciering). 122

Dat zij met dergelijke problemen konden terugvallen op de centrale
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organisatie ten departemente, die ook voor hen de kleine afdeling
Handel en nijverheid was, is vrijwel uitgesloten. De afdeling Handel en
nijverheid had net zomin gegevens als zijzelf die bezaten. Van enigs-
zins ambitieuze projecten kon geen sprake zijn - het werd ook niet
geprobeerd aan Zoiets te beginnen. De enige uitzondering vormt wei-
licht een vraag van de nijverheidsconsulent voor het district noord en
oost - gevestigd te Deventer - ir. Steketee.In 1927 verlangde hij van
het departement een overzicht van in Nederland niet vervaardigde
industrieprodukten, om te gebruiken bij studie van industrialisatie-
mogelijkheden in Drente. Dat hij enig bruikbaar antwoord ontving
blijkt nergens.123

Werkverruiming Industrialisatie als instrument voor werkloosheids-
bestrijding en werkverruiming was ook in de jaren twintig geen onbe-
kende conceptie. Het argument dat een toenemende bevolking alleen
in de industrie haar brood zou kunnen verdienen werd gehanteerd.124
In sommige kringen zag men ook in dat de werkloosheidsbestrijding
meer zou kunnen inhouden dan de traditionele arrnenzorg. Helaas,
ook hier was het feitelijk gevoerde beleid achter bij de geavanceerde
theorie.

Al voor de Eerste Wereldoorlog werd door een staatscommissie ge-
adviseerd de diverse bij de werkloosheidsbestrijding geinteresseerde
organisaties te bundelen. De bundeling kreeg haar beslag op 19 juni
1914, in de vorm van een particuliere organisatie, de Nederlandsche
Werkloosheidsraad, voorgezeten door prof. I. P. de Vooys.125 Als voor-
zitter van het Koninklijk Nationaal Steuncomitd kreeg De Vooys al
spoedig daarop te maken met werkloosheidsbestrijding en werkver-
ruiming op een voordien ongekende schaal. Toen in 1919 het Steun-
comitd werd geliquideerd, beval hij op grond van zijn ervaringen aan
een permanente commissie voor de werkverruiming in te stellen.126 De
rijksoverheid, die nu de werkverruimingsactiviteiten van het Steun-
comite overnam, vormde daarop in 1920 het Centraal Comit6 voor
verruiming van werkgelegenheid, medio 1918 opgericht door de Werk-
loosheidsraad, om tot een breed samengestelde Rijkscommissie te ko-
men. Minister Heemskerk van Justitie ( ! ) trad als voorzitter op.127 De
commissie voldeed echter niet in de praktijk. In 1922 werd zij op initia-
tief van De Vooys 128 vervangen door een kleinere cornmissie, de Rijks-
commissie van Advies voor Werkverruiming.129 RKS P-leider Nolens,
De Vooys' opvolger als voorzitter van de Werkloosheidsraad, nam de
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leiding van deze nieuwe commissie. De andere leden waren aanvanke-
lijk: twee ambtenaren van Arbeid, handel en nijverheid, een van res-
pectievelijk Financien en Binnenlandse zaken (waaronder de armen-
zorg, inclusief de 'steun' aan werklozen ressorteerde),een representant
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en twee afgevaardig-
den zowel van de vakcentrales als van de werkgeverscentrales. Nog
altijd dus een breed opgezet college. Het belangrijkste was evenwel,
dat het over een eigen, zelfstandig, in Amsterdam gevestigd bureau
beschikte.130 Mr. J Gerritsz, sinds de oprichting secretaris van de
Werkloosheidsraad, leidde dit bureau. Gerritsz sympathiseerde met
de SDAP, en werkte mee aan het SDAP-NVV-rapport over handels- en
industriepolitiek van 1930. 131

Gerritsz combineerde met zijn twee genoemde functies ook nog
het redacteurschap van het Tijdscbrift van  de  Nederlandse Werkloos-
beids,aad (samen met Anth. Folmer, directeur van de Rijksdienst voor
de Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, een onderdeel
van het departement van Arbeid). Dit blad speelde in de discussies
rond de industriepolitiek een rol.

Eenmaal zo toegerust begon de Rijkscommissie Werkverruiming
(de zelfgekozen verkorte naam) zich steeds meer op te werpen als
co6rdinator van een beleid tot steun aan de nationale industrie. De

rijksoverheid slaagde er op eigen kracht niet in een effectief over-
heidsaankopenbeleid ten gunste van Nederlandse producenten te
voeren - wilde daar, mag men vermoeden, ook niet altijd in slagen,
daarvoor waren de tradities van scheiding tussen staat en bedrij fsleven
te hardnekkig. De Commissie trachtte het gebrekkige beleid aan te
vullen. Zij promoveerde zichzelf, aldus Kortenhorst met enige over-
drijving,'tot een centraal punt van informatie ten bate van het Neder-
landsch bedrijfsleven'.132 In 1926 werd de taak van de Commissie dien-
overeenkomstig herschreven: '[...l de Regeering van advies te dienen
met betrekking tot maatregelen ter verruiming van werkgelegenheid
en bijstand in de uitvoering ervan'.133

Op de bijstand bij de uitvoering lag het accent. De effectiviteit van
de Commissie moest echter wel beperkt zijn, want haar mogelijkheden
waren beperkt. In 1923 was de hoofden van de departementen door de
minister van Binnenlandse zaken (toen de geestverwant van Nolens,
Ruys de Beerenbrouck) gevraagd werken en leverantiemogelijkheden
ten behoeve van de overheid bij de Rijkscommissie te melden. Volgens
B. B6lger ontstond daardoor'een voortdurend contact' waardoor veel
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orders voor de nationale industrie werden behouden.134 De Rijkscom-
missie zelf achtte intussen haar succes niet zo groot. 135

Behalve het middel van overreding had de Commissie ook toegang
tot geld - maar alleen als de overheid (eerst Binnenlandse zaken, vanaf
de jaren dertig Economische zaken) haar advies volgde.

V66r 1930 waren deze financiele activiteiten alleen in het depres-
siejaar 1923 van belang. Over de hele periode bemiddelde de Rijkscom-
missie in een 'zeer gering' (88lger) aantal gevallen bij de verstrekking
van een subsidie om een order - eventueel kon dat ook voor parti-
culiere opdrachten gelden - in het land te houden. De eisen waren
zwaar:

1 De leverende onderneming moest verlies lijden, ook als de order zou
worden uitgevoerd.

2 De arbeiders in het bedrijf dienden loonsverlaging of werktijdverlen-
ging te aanvaarden.

3 De gemeente van vestiging van het bedrijf moest ook subsidie geven.
4 Een zekere verhouding loon-subsidie mocht niet worden overschre-

den.136
Voorbeeld voor deze aanpak was kennelijk de in 1922 verleende 'toe-
slag' op een Spaanse order voor de Vereenigde Hollandsche Sigarenfa-
brieken (de werkloosheid in de sigarenindustrie was toen groot). Rijk
en gemeenten samen gaven f 83 617 subsidie, waarvan het rijk alleen al
f 45 938 bijdroeg.137 Vrijwel al deze activiteiten schijnen zich in 1922-3
af te spelen. In oktober 1923 verschafte het voor 'werkloozenzorg' ver-
antwoordelijke departement van Binnenlandse zaken en Landbouw
aan de Ministerraad het volgende overzicht van steun aan de industrie:
totaal  f 350 000. Daarvan voor de sigarenindustrie  f 60 000 (een ander
bedrag  dus dan hierboven genoemd); f 82 000 voor vier glasfabrieken;
f 100 000  voor vijf scheepswerven in Schiedam  en  aan de rivieren;
f 30000 als rentedragend voorschot  voor de cocosindustrie  in  Koot-
stertille; Allan, de Rotterdamse fabriek van rollend materieel f 12 500.

De firma Pennock in Den Haag kreeg f 25 000; Du Croo & Brauns,
producent van smalspoormaterieel, f 3700; Begemann in Helmond
f 250;  Smulders, machinefabriek in Utrecht f250; Boddaert, Middel-
burg f 600; werf Gusto f 2100; Heemaf f 1000; de Utrechtse Motoren-
fabriek Drakenburgh f 2000. Hoewel het overzicht dit niet vermeldt
zullen, gezien de gebruikelijke procedure, al deze aanvragen via de
Rijkscommissie  voor de Werkverruiming zijn binnengekomen.138 Co-

lijn, sinds enkele maanden minister van Financien schreef over de
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loonbijslagen voor particuliere werken overigens aan zijn collega's:
'[het is] uit een economisch, zoowel als uit een financieel oogpunt
noodzakelijk, dat overheidssteun tot een minimum wordt beperkt'.139

Toen onder het volgende kabinet de economische situatic veel beter
werd viel de steunverlening vrijwel stil. Ook kredietverlening aan par-
ticuliere bedrijven uit rijksmiddelen was niet uitgesloten. Dit middel
werd nog ved spaarzamer gehanteerd. BL;lger constateert dat op twee
na alle gevallen waarin tussen 1923 en 1926 de Rijkscommissie aanvra-
gen voor krediethulp ontving al door de Rijkscommissie werden af-
gewezen. Van de twee doorgezonden gevallen kende de regering er

14066n krediethulp toe.
Terwijl zij zo bezig was, dacht de Rijkscommissie, en vooral de zo

nauw met haar verbonden Werkloosheidsraad, verder: aan een actie-
ver, centraal geleid econornisch beleid dat ook de werkverruiming en
werkloosheidsbestrijding ten goede zou komen. Zowel in 1925 als in
1929 wendde de Raad zich tot de kabinetsformateur om aan te dringen
op een dergelijke centralisatie.14' Tot na 1930 bleef dit verlangen on-
bevredigd.

9    De geest-van-Van Gijn

Het beeld van het economisch beleid in de jaren twintig dat zich aan
de hand van deze gegevens opdringt, komt zeer wel overeen met dat
van kritische tijdgenoten. De departementen die zich bemocien met
'welvaartspolitiek', pre-adviseerde dr. L. G. Kortenhorst in 1925 aan
zijn ARKWV,142 zijn geen organisatorische eenheid. Samenhangende
onderwerpen worden over verschillende departementen verbrokkeld.
Ook binnen de departementen hangen afdelingen en diensten onvol-
doende samen. Kortom, 'nu de nieuwe taak van den modernen staat
onmogelijk door de ambtelijke elementen alleen kan worden Uitge-
voerd en voortdurende samenwerking met niet-ambtelijke instanties
geboden is, wordt het verouderde systeem meer en meer ontwricht,
zonder dat een nieuw afgerond systeem er voor in de plaats treedt.,143

Veel wat men aantreft in het pre-advies van Kortenhorst is'de over-
denking waard' erkende in 1926 niemand minder dan de secretaris-
generaal van Arbeid, handel en nijverheid, dr. A. L. Scholtens.144 Het
bleef bij overdenken. Op dat moment had zijn departement juist weer
een kans moeten laten glippen om de onbevredigende situatie te ver-
beteren.
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De  eerste  die die kans gaf, was het s D A p-lid van de Eerste Kamer,
Roel Stenhuis, als voorzitter van de grootste vakcentrale, het NVV,
een niet te veronachtzamen parlementarier. Bij de behandeling van de
rijksbegroting 1925 voer hij krachtig uit over de werkloosheidsbestrij-
ding. Hij bepleitte een speciaal bureau onder leiding van de minister-
president, dat de volgende taken zou vervullen: 1 uitbreiding van de
werkgelegenheid in bestaande bedrijven door binnenlandse orders in
het land te houden;  2 de organisatie van de werkverschaffing als ge-
heel; 3 versnelde uitvoering van (openbare) werken; 4 'de organisatie
en het bevorderen van het vestigen van nieuwe industrie'; 5 landver-
huizing; 6 de opleiding van vaklieden. Ook diende het bureau de be-
voegdheid te krijgen '[...lom aan de Regeering te adviseren, wat betreft
het verleenen van kredieten aan bestaande volkomen levenskrachtige
bedrijven.' Het bureau diende te steunen op 'samenwerking tusschen
Regeering, arbeiders en werkgeversorganisaties'.145

Ruys de Beerenbrouck, voorzitter van de ministerraad, wendde zich
daarop tot minister Aalberse om via deze het oordeel te vernemen
van de Commissie voor de Economische Politiek, want, verklaarde hij
later in de Eerste Kamer, dit betrof veel meer dan werklozenzorg, dit
betrof 'welvaartspolitiek'.146

De Commissie was nog altijd niet geraadpleegd toen Aalberse in
augustus 1925 werd opgevolgd door Koolen. Maar de voorstanders van
een 'welvaartspolitiek' lieten niet zo makkelijk los. Op 29 augustus
1925, drie weken na het optreden van zijn kabinet, ontving de nieuwe
premier, Colijn, een brief van de Nederlandsche Werkloosheidsraad. De
Raad drong ook met klem aan op een centralisatie in 66n ambtelijke
dienst, onder 66n minister, van het beleid ten dienste van de'Volkswel-
vaart', en op meer maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid.147

Zulke aandrang moet de Haagse departementen hebben doen
schrikken. Al op 17 september 1925 reageerde de interdepartementale
Commissie Werklozensteun. Dat was een door het eerste kabinet Ruys
de Beerenbrouck ingesteld gezelschap,148 bestaande uit de hoge ambte-
naren die tevens het ambtelijke deel vormden van de Rijkscommissie
Werkverruiming: de thesaurier-generaal van het departement van Fi-
nancien (Van Doorninck), de chef van de Rijksdienst Werkloosheids-
verzekering van het departement van Arbeid (Folmer); het hoofd van
de afdeling Armenzorg van Binnenlandse zaken, mr. M. A. Harders, en
de directeur-generaal van de Arbeid, Zaalberg.'49 Later is ook Heringa
lid. Naar zijn voorzitter placht de comrnissie te worden aangeduid als
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Commissie-Zaalberg. Het was d6 plaats waar de bij de 'welvaartspoli-
tiek' betrokken topambtenaren elkaar ontmoetten.

De Commissie-Zaalberg wees de verlangde centralisatie categorisch
af. Voor de 'werkverruiming', zo adviseerde zij, is 'de tegenwoordige

organisatie [...] volkomen doeltreffend.' Wat verder nodig is, is inkrim-
ping en versobering van de staatsdienst - zeker geen nieuwe tak van
dienst als een centraal economisch bureau.150 Thesaurier-generaal Van
Doorninck was er nog niet gerust op dat dit advies afdoend zou zijn.
Op  18 september schreef hij zijn minister - premier Colijn zelf - een

nota, gewijd aan 'het ernstige gevaar, dat m. i. voor de Staatsfinancien

dreigt, indien de Regeering onverhoopt op de denkbeelden van den
Nederlandschen Werkloosheidsraad mocht willen ingaan [...]'. Verla-
ging van de produktiekosten, dat was, betoogde de thesaurier-gene-

raal, 'het eenige juiste en gezonde middel om de werkgelegenheid te

verruimen [...]' De 'Principiele en diepingrijpende voorzieningeni zoals

de Raad die had verlangd, verwierp hij als 'onmogelijk en onecono-

misch'-151

De 'geest-van-Van Gijn' had Kortenhorst het ambtelijk liberalisme
genoemd, naar de in die tijd vooraanstaande econoom Van Gijn, ex-
thesaurier-generaal, oud-minister van Financien en Koninklijk com-
missaris van De Nederlandsche Bank.'52

De geest-van-Van Gijn, die zich bij de crisis van 1920 voor her klas-
sieke laissez-faire had ingezet, en Van Usselsteijn keer op keer had zien
falen in zijn pogingen tot interventie, zegevierde hier opnieuw. Herin-

ga schreef als chef Handel en nijverheid voor zijn minister een Nota
betreffende welvaart en werkloosheid, waarin hij alle-vierkant tegen-
over elkaar staande - standpunten een plaatsje moest geven. Koolen
ging met her stuk de ministerraad in.153 De ministers werden het eens

over de noodzaak van studie. Aldus werd de Subcommissie van de
Commissie voor de Economische Politiek geboren, die Slotemaker de
Bruine in 1926 installeerde. 154

De door Kortenhorst opgevoerde 'geest-van-Van Gijn' lijkt een sleu-
telbegrip voor de hele periode van de jaren tWintig. Kortenhorst asso-
cieerde het, terecht, niet alleen met de topambtenaren van Financien
en andere departementen, maar met de hele groep van politieke en
economische liberalen in en buiten ambtelijke kring: Heldring, prof.
Bruins, - al degenen die in principe stonden voor de combi-Treubis
natie van vrijhandel ten opzichte van het buitenland en laissez-faire in
het binnenland. Een combinatie die Nederland in economisch opzicht
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w61 bekomen was zolang internationaal de vrijhandel domineerde en
de eigen economic steunde op handel, bankwezen en scheepvaart -
op het buitenland gerichte activiteiten bij uitstek, waaraan de indus-
trie ondergeschikt was. De wereldeconomie na 1919 werd echter niet
langer gekenmerkt door vrijhandel, maar door protectionisme, zwe-
vende valuta en economische onzekerheid. Binnenlands was Neder-
land, bijna ongemerkt en ongewild, een industriestaat geworden waar-
in dc nieuwe industriele leiders volstrekt niet meer bij voortduring een
tweederangsrol wensten te spelen in bondgenootschap met de ban-
kiers, reders en handelaren van het oude economische establishment.

Simon A. Maas, de leider van het activistische Verbond van Neder-
landsche Fabrikanten-Vereenigingen, was zich daar in 1919 al van be-
wust. Toen de door zijn Verbond gewenste mogelijkheid om invoerver-
boden af te kondigen in de Commissie voor de Economische Politiek
aan de orde kwam, zei hij: 'Ik kan mij begrijpen, dat de bezwaren niet
zoo zwaar wegen voor hen, die het oog hebben op handelsbelangen,
maar ik acht mij geroepen speciaal op te komen voor industriebe-
langen.'156

Het  Verbond was zeker geen antiliberale organisatie - tenslotte
fuseerde het enkele jaren later  met  de bij uitstek liberale  V NW, en
vocht het voor afschaffing van de crisisbureaus waarmee de overheid
zich in het bedrijfsleven mengde. Maar het vertegenwoordigde, precies
als de katholieke werkgeversorganisatie, industrielen die een nieuw
zelfbewustzijn ontwikkelden, en zich niet gebonden achtten aan de
belangen van handel en scheepvaart.

Met dit gegeven kan het in het eerste hoofdstuk aangegeven en
hiervoor al iets meer gepreciseerde beeld van de relatie werkgevers-
overheid verder worden aangevuld: de werkgevers waren in wat zij
van de overheid verlangden niet eensgezind. Er was, ongeacht hun
plaats in het na 1918 definitief uitgekristalliseerde zuilensysteem, een
fundamentele tegenstelling in belangen tussen de industrie die be-
scherming zocht tegen buitenlandse concurrentie, en de handel-met-
aanhang, die slechts kon hopen te bloeien in een protectievrij klimaat.
Het handelsconglomeraat, om het zo maar eens te noemen, had de
oudste rechten;  daar  had  men  ook de traditionele entree gehad tot
de liberale politieke leiders, en waar nodig, bij alle scheiding tussen
overheid en bedrijfsleven die in de liberale staatstraditie paste, tot
gelijkgezinden in het ambtenarencorps. In de eerste helft van de jaren
twintig lagen de twee partijen onder de werkgevers ver uiteen, en be-
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streden zij elkaar. In de tweede helft van die periode vonden zij elkaar,
het eerst binnen het nieuwe VNW, in een gezamenlijk verlangen: een
overheid die (weer) naar de werkgevers wilde luisteren. Dat deel van
de werkgevers dat zich kon identificeren met het oude establishment
zag onder de confessionele meerderheidskabinetten en door het op-
treden van nieuwe, minder vrijhandelsgezinde ambtenaren zijn van-
zelfsprekende politieke relaties wegvallen; de nieuwe elite van indus-
trielen hoopte relaties te kunnen opbouwen, maar vond nog altijd
ambtenaren uit de school-Van Gijn op zijn weg waartegenover geest-
verwante politici weinig vermochten zolang het economische over-
heidsapparaat zijn archaische organisatie handhaafde.

Wellicht valt de Situatie in de jaren twintig het best te typeren als
een patstelling. Niet alleen in de Commissie voor de Economische
Politiek staakten de stemmen, ze staakten in het hele economische
beleid. Ogenschijnlijk werd de lijn van v66r 1914-8 weer opgevat. In
feite moesten de nieuwe mannen nog hun krachten verzamelen. De
economische opleving van 1924 tot 1930, het uitzicht op herstel van
de vrije internationale handel met uitbanning van dumping dat de
economische Volkenbond-conferentie in GenBve in dezelfde jaren
bood, gaf alle partijen respijt. Ook het wrakke overheidsapparaat, met
zijn zwakke economische ministers, kon het zo schijnbaar zonder veel
moeite redden.

Toen de internationale protectie m6t de crisis herleefde en een be-
kwaam en vastberaden minister zijn intrede deed op Arbeid, handel
en nijverheid, kon die ene man voldoende zijn om het oude patroon
te doorbreken. De patstelling wis toen in feite al doorbroken, want
de vrijhandelaren en de aanhangers van een actieve politiek hadden
elkaar in hun wrevel over de overheid gevonden. Alle partijen vielen
Verschuur bij toen hij de oude wens tot reorganisatie van het econo-
mische departement doorzette. De vrijhandelaren, eenmaal zover ge-
gaan, konden hem ook niet meer tegenhouden toen hij aan de reor-
ganisatie een actieve handelspolitiek verbond.

10    De reorganisatie van 1931

Wanneer Verschuur vaststelde dat hij de man moest zijn die zou ver-
richten wat Slotemaker de Bruine (en in feite ook diens voorgangers
Koolen en Aalberse) nauwelijks waren begonnen, valt niet meer te
achterhalen. Toen hij optrad moest de beurskrach nog plaatsvinden.
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De vooruitzichten voor het terugdringen van het internationale pro-
tectionisme leken gunstig. Ook de aanhangers van actieve handelspoli-
tiek eisten bijna geen praktische retorsiemaatregelen. In de landbouw
was de situatie al enige tijd aan het verslechteren, maar de landbouw
viel nog buiten Verschuurs competentie. Geer, wonder dat zijn eerste

zorg als minister van een gecombineerd economisch en sociaal depar-
tement de sociale sector betrof.1 57 Gedurende de eerste maanden  van
1930 leek de situatie binnen Nederland nog niet te veranderen. Inter-
nationaaI lag het wel even anders. De beurscrisis in deVerenigde Staten
(vanaf 24 oktober 1929) leidde ook in Duitsland, een van de belang-

rijkste handelspartners van Nederland, een crisis in die veel verder ging
dan het doorprikken van speculatieve zeepbellen. Groot-Brittannie,
waar de hausse van de late jaren twintig maar in geringe mate was
doorgedrongen, kwakkelde verder met hoge werkloosheid en econo-
mische stagnatie.158 De agrarische markten wdren al slecht. Ze werden
nog slechter. In april 1930 kwam de eerste, uiterst beperkte, agrarische
steunmaatregel tot stand: een halvering van het spoorwegtarief voor
winteraardappelen.159 De regering belastte een commissie onder lei-
ding van de cH-gezinde landbouwexpert dr. H. J. Lovink met het be-
ramen van andere agrarische maatregelen. Op de suikermarkt werd de
situatie zo slecht geacht, dat een speciaal compenserend invoerrecht
werd ingesteld.160 De rampzalige prijsontwikkeling van suiker was nog
in de winter van 1929-30 mede oorzaak van de eerste industriele steun-
aanvrage van importantie die Arbeid, handel en nijverheid in jaren te
behandelen had gekregen.161

In en buiten het parlement nam de aandrang tot reorganisatie van
de economische overheidssector intussen steeds groter vormen aan.
Verschuur had er at vlak na zijn optreden kennis mee gemaakt, bij de
behandeling van zijn begroting voor 1930. Het Voorlopig Verslag (de

schriftelijke voorbereiding, opgesteld door een Kamercommissie,voor
de plenaire behandeling in de Tweede Kamer) verhulde in genen dele
dat sommige Kamerleden de nieuwe minister met zijn typisch sociale

achtergrond met 'gemengde gevoelens' verwelkomden. Een econo-
misch specialist had kennelijk bij deze leden de voorkeur gehad. Niet-
temin werd de nieuwe minister in overweging gegeven een eind te
maken aan de uitschakeling van Arbeid, handel en nijverheid bij be-
langrijke economische beslissingen. Sommige leden bepleitten de be-
noeming van een directeur-generaal ter co8rdinatie van het econo-
misch beleid.162

71



De minister aarzeldegeen moment hierop in te haken. De eveneens
geuite bezwaren tegen een directeur-generaal wees hij van de hand.
De inrichting van het depart:ement had, antwoordde hij, 'zijn volle
aandacht'. Dat bleek geen frase. Het kostte wel tijd. Toen hij in juli
1930 in de Commissie voor de Economische Politiek van Kortenhorst
- Commissielid En RKsp-Kamerlid-weereen pleidooi te horen kreeg
voor een economisch departement, onthield de minister zich nog van
een duidelijke reactie. 63Anderhalve maand later, op 3 september 1930,
ontvingen zijn kabinetscollega's echter een reorganisatieplan voor de
economische sector.164 Op 19 september nam hij ook de Commissie
voor de Economische Politiek in vertrouwen: '[Voor de plannen] zal
niet alleen een zekere reorganisatie noodig zijn, gepaard gaande met
reorganisatie der economische voorlichting [...] maar ook zal noodig
zijn de instelling van een lichaam als de conseil Economique in andere
landen, die vooral niet te groot zal moeten zijn en waarin verschillende
departementen en de voornaamste takken van het bedrijfsleven ver-
tegenwoordigd zullen zijn.' Via de zo verkregen eenheid van gezichts-
punt wordt de departementale indeling, aldus Verschuur, 'een zaak
die zich gemakkelijk zelf zal oplossen.'

De taak van deze Economische Raad zou hij willen vergelijken
met die van een raad van commissarissen.165 Met deze mededelingen
was de leden van de Commissie voor de Economische Politiek meteen
te kennen gegeven dat hun ook in eigen ogen weinig succesvolle vcr-
gaderingen weldra definitief tot het verleden zouden behoren. Bij de
voorstellen hoorde ook een nieuwe opzet tot een geheel ambtelijke
economische voorlichtingsdienst. In de Commissie voor de Econo-
mische Politiek verklaarde Kortenhorst dat de Commissie-Posthuma
de half-ambtelijke'Centrale' als een 'noodsprong' had bedoeld, omdat
zij volledige centralisatie niet haalbaar achtte.

In het kabinet had de minister het intussen met zijn plannen niet
zo makkelijk. Zijn collega De Geer, van Financien, tekende nog een
Memorie van Antwoord op Hoofdstuk  I  van de Rijksbegroting - in
feite een gezamenlijk kabinetsstuk - waarin werd verklaard:  'Het
meest geschikte ogenblik om een reorganisatie van de departementale
indeeling tot stand te brengen, ware het moment der Kabinetsforma-
tie I...1:166

Op lo oktober schreef De Geer in een nota voor de Ministerraad
onder meer dat het economisch regeringsbeleid niet 'het monopolie
van een minister' was, maar tot de taak van verschillende ministers
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behoorde. Daarom bepleitte hij een opzet van de Economische Voor-
lichting als voorgesteld door de Commissie Posthuma en wees hij een
nieuwe opzet van de 'afdeling Handelspolitiek' af. De opzet van Ver-
schuur was, vond De Geer, te groot en te duur.167 Op 25 oktober no-
teerde Heldring - fel voorstander van een centralisatie van het eco-
nomisch beleid: 'Ik weet nu waar het hokt [...1 Ruys, dien ik gisteren
bezocht, vond [de centralisatie] zoo wenselijk en tegelijk zoo moeilijk
van uitvoering dat ik begreep, dat hij den tegenstand van den land-
bouw niet aan kan. Hij erkende trouwens dat er sterke oppositie van
die zijde bestaat.,168

Als minister 66k van landbouw zal Ruys het bijzonder moeilijk
hebben gehad. De landbouwlobby was nooit te veronachtzamen; 169

Verschuur en de industriele werkgevers waren dat evenmin.
Op 31 oktober stelde Verschuur zijn collega's een ultimatum om tot

besluiten te komen.170 Twee weken later bleek war hij bereikt had: De
Memorie van Antwoord op Hoofdstuk x van de Rijksbegroting 1931
ontvouwde het plan om een directeur-generaal van Handel en nijver-
heid te benoemen, die ook de economische voorlichting zou leiden.
De Economische Raad werd nu officieel aangekondigd.171

Op 28 november 1930 werd Heldring opgebeld door prof. G W. M.
Bruins met de mededeling dat Verschuur De Geer en de minister van
Buitenlandse zaken Beelaerts van Blokland had overgehaald hem de
vrije hand te geven bij de reorganisatie. Somber noteerde Heldring:
'Dit beteekent de invoering van een onderhandelings tarief [...] Uit de
jubelende toon van de Maasbode, verslaggevende van de laatste verga-
dering van Roomsch Katholieke werkgevers, leid ik af, dat Verschuur
inderdaad besloten is het in de richting, die zijn geliefde Brabanders
voorstaan, te sturen.'172 lets meer dan een jaar later passeerde inder-
daad de crisisinvoerwet het parlement.

De heren van de Commissie voor de Economische Politiek hadden
inmiddels niet stilgezeten; links en rechts waren namen verzonnen
van geschikte kandidaten voor de nieuwe sleutelfunctie van directeur-
generaal van Handel en nijverheid. De liberalen, die maar al te goed
beseften dat de door hun gewenste centralisatie wel eens een voor-
stander van actieve handelspolitiek de economische teugels in handen
zou kunnen geven, hoopten naast de gewantrouwde Verschuur een
man van goed liberate principes te krijgen. '[...] Indien aan het hoofd
van den dienst Economische Zaken een directeur-generaal als Trip
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komt vindt de minister voldoende voorlichting,' schreef Heldring al
in de zomer van 1930.173 In liberale ogen moet Trip inderdaad een
magnifieke keus zijn geweest - katholiek, maar toch als oud-hoofd-
ambtenaar bij Financien doorkneed in de beste geest-van-Van Gijn.
Maar de president van de Javasche Bank wachtte op andere dingen -
na de val van het Britse pond, die in Nederland Vissering meesleepte,
werd hij nog in 1931 president van De Nederlandsche Bank.

Heldring bleef niet bij Trip staan. Toen hij Ruys in oktober op-
zocht, liet hij meteen de namen achter van prof. G. W. M. Bruins, de

gezaghebbende liberale econoom, en  E. D. van Walree, oud-directeur
van de Twentsche Bank.'74

Verschuur polste ook Zaalberg, de directcur-generaal van de Arbeid,
maar beide heren lagen elkaar slecht. Zaalberg weigerde. Van Walree,
Kortenhorst, Graadt van Roggen (directeur van de Utrechtse jaar-
beurs, nauw gelieerd aan Fentener van Vlissingen) wilde hij niet.175 Op
6 januari 1931 sprak Heldring met Zaalberg, die meende dat Verschuur

nu op het oog had mr. M. P. L. Steenberghe, de voorzitter van de Ka-
tholiekeWerkgevers.176

Verschuur, die onder meer Trip, Heldring en Kalff, oud-directeur
van de Spoorwegen en oud-voorzitter  van  het  VNW, Om advies  had
gevraagd,177 overwoog naam na naam: Welter, de briljante oud-indisch
ambtenaar, bovendien een partijgenoot van de minister, de Neder-
landse consul-generaal in Berlijn Wolff.178

Op 23 januari 1931 had hij eindelijk zijn man. Het was voor het es-
tablishment een bijna totale outsider: dr. Hans Max Hirschfeld, Rot-
terdams econoom, gepromoveerd op het ontstaan  van de Nederlandse
handelsbanken en nu verbonden aan de Javasche Bank. 'Een onaan-

zienlijk joodje', schreef vanuitzijn volle standsbewustzijn Heldring. 179

Die 23ste belde Verschuur Hirschfeld in Batavia op en vroeg hem zich
beschikbaar te stellen:80 De weinig bekende econoom en de minister
werden met elkaar in contact gebracht door prof. H. A. Kaag, een
oude vriend van Hirsch feld.181 De functie die Verschuur te bieden had,
was allerminst duidelijk omlijnd. In een voorontwerp van wet voor
een nieuwe opzet, dat Verschuur 20 februari 1931 in de Ministerraad
bracht, begint echter wat lijn te komen. De directeur-generaal - die
Verschuur een topsalaris had toebedacht 182 - zou belast worden met
de 'algemene economische politiek, in het bijzonder ook de handels-

politick'; economische voorlichting en uitvoering van onder meer de
octrooiwet en de technische voorlichting. De directeur-generaal zou
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vooral 'een economisch wetenschappelijk man' moeten zijn, terwijl
voor de economische voorlichting aan een 'organisator' wordt ge-
dacht. De nieuwe afdeling Handel en nijverheid zou een 'bekwame,
wetenschappelijk gevormde' bemanning moeten krijgen.183 Over de
verdere detaillering was de minister blijkbaar niet zo zeker.

Toen in juli 1931 bleek dat hij met zijn concentratieplannen toch
verder kon gaan omdat de Kamermeerderheid hem steunde, liet hij
nog materiaal verzamelen over de economische voorlichting in het
buitenland, wat niet op grote stelligheid in eigen denken wijst. 184

Eind juli 1931 schreef secretaris-generaal Scholtens aan Verschuur
'dat men in de Kamer en de publieke opinie overdrijft als men tegen
de huidige organisatie Ivan de economische voorlichting] zoo gewel-
dig tekeer gaat.' Scholtens meende dat te mogen concluderen uit
gesprekken die hij en Heringa hadden gevoerd met Mansholt en Ne-
derbragt, mede voor voorlichting (en handelspolitiek) verantwoorde-
lijke hoofdambtenaren bij Binnenlandse zaken en landbouw, respec-
tievelijke Buitenlandse zaken. Zou, vroeg Scholtens voorzichtig, een
splitsing van het werk over Landbouw en Arbeid niet voldoende zijn?
Maar 'natuurlijk' is sterke centralisatie 'de gemakkelijkste en beste

oplossing'. Overigens bleek Mansholt slechts eenheid in de voorlich-
ting mogelijk te achten bij departementale herindeling, terwijl Neder-

bragt wel een taak voor Buitenlandse zaken zag, maar zich couperatief
opstelde, conform de soepele (slappe, schreef Heldring'85) houding
van zijn minister: de consulaire dienst zou kunnen worden verbeterd,
en voorlichtingsambtenaren van Handel en nijverheid zouden tijdelijk
bij de dienst kunnen worden gedetacheerd.186

Dat Heringa, maar ook Scholtens, het met de reorganisatie moeilijk
hadden, laat zich denken. Zij werden welbewust door hun minister
gepasseerd.

De herindeling van Landbouw bij het vernieuwde departement van
Arbeid, handel en nijverheid was intussen ook geeist in het parlement.
Op 16 mei 1931 had Verschuur bij de Tweede Kamer een suppletoire
begroting ingediend in verband met de reorganisatie van de afdeling
Handel en nijverheid. De reactie, zowel in politieke kring als in het
bedrijfsleven, was hevig teleurgesteld. Men vond dat de concentratie
van de economische zaken lang niet ver genoeg ging. Verschuur die
in zijn Memorie van Toelichting op de begrotingswijziging niet verhuld
had dat hij veel verder wilde gaan, kon tevreden zijn. Het Voorlopig
Verslag over de voorstellen (13 juli) verlangde alsnog doorvoering van
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de eerder in het kabinet afgeketste departementale herindeling:87 Op
Prinsjesdag 1931 kon al wie geinteresseerd was uit de Troonrede ver-
nemen dat Landbouw weer met Nijverheid en handel werd samenge-
voegd. Volksgezondheid, werkloosheidsverzekering en arbeidsbemid-
deling werden in mil overgebracht naar Binnenlandse zaken.

De economische potentaat waarom gevraagd was, zou er nu echt
komen.Op 22 oktober 1931 werd de instelling van het nieuwe departe-
ment van Economische zaken en arbeid zonder hoofdelijke stemming
door de Tweede Kamer aanvaard, 16 december gaf ook de Eerste Ka-
mer zijn goedkeuring. Op 28 december trad dr. Hirschfeld in functie.
1  mei 1932  was het nieuwe departement  een  feit - F. K. J. Heringa
moest in het vervolg genoegen nemen met de positie van raadsadvi-

188seur.

11   De Economische Raad

Het beleid dat Verschuur voerde heeft beslist niet overal instemming
gevonden. Een liberaal als Heldring, die in eerste instantie alleen maar
het ergste had verwacht, vielen de resultaten mee, al hield hij vol dat
Verschuur 'slechts opperviakkig bekend [was] met de economische
behoeften des lands.'189 In Verschuurs eigen RKS p-kring echter werd
de  gestie  van  het  door  een  R K S P-er geleide kabinet-Ruys  met  zijn
krachtige sociaal-economische minister zeker vanaf 1931 met uiterst
gemengde gevoelens bezien.190 Men constateerde aanvankelijk geen
vooruitgang; toen die vooruitgang er kwam in de vorm van de centra-
lisatie van het economisch beleid, zag men geen resultaten. Toen eind
1931 de eerste resultaten - de Crisis in- en uitvoerwetten - versche-
nen, werden die ternauwernood voldoende geacht. De twijfels van de
R K S P zouden zowel het kabinet-Ruys als zijn vooroorlogse opvolgers

blijven achtervolgen. Dat lag aan de politieke situatie waarin de partij
die de RK SP in de praktijk het meest nastond, de SDAP, in de oppo-
sitie zat, zodat de door beide groepen gewenste niet-liberale econo-
mische politiek steeds slechts halfhartig kon worden gevoerd.

De SDAP was in het begin van de jaren dertig als oppositiepartij
natuurlijk ook zeer ontevreden. Maar zij had nog een lange weg te gaan
voor de overeenstemming van 1939 gevonden werd. Het economisch
program  van de S D AP mocht dan op lange termijn nog radicaler zijn
dan dat van de katholieke ordenaars, op korter zicht waren de sociaal-
democraten nimmer geheel ontwassen aan hun oude relatie met de
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liberalen. Van den Tempel drong al in 1931 bij interpellatie aan op een
krachtig economisch beleid,191 maar inhoud  gaf hij aan dat beleid
nauwelijks - of het moest zijn de stimulering van industrialisatie door
kredietverlening.  In  1930 nog luidde conclusie v I  van  een  door  de-
zelfde dr. J. van den Tempel voorgezeten commissie Bedrijfsleven en
verruiming der arbeidsmarkt in Nederland: in uitzonderingsgevallen
moet de overheid een onderneming steunen, bij wijze van werkloos-
heidsbestrijding, 'indien aannemelijk is, dat door tijdelijke hulpverlee-
ning het teloorgaan van werkgelegenheid kan worden voorkomen en
de daarbij betrokken arbeiders anders voor hun onderhoud geruime
tijd op steunverleening zouden zijn aangewezen.'192 Het was een stapje
verder dan de praktijk van het moment, maar toch slechts een heel
klein stapje. Menig liberaal zal het de commissie zo na hebben ge-
zegd - zoals menig sociaaldemocraat de vrijhandel van de liberalen
placht te prefereren boven de actieve handelspolitiek van de katho-
lieken. Wibaut maakte die keuze zeer expliciet. 193

Ook achteraf is het beleid dat Verschuur entameerde gemengd ge-
waardeerd. Hirschfeld, 's ministers uitverkoren rechterhand, stond er
natuurlijk achter. In zijn Actieve Economiscbe Politiek schrijft hij
over het'opvallend ontbreken van de ad-hoc maatregelen ten behoe-
ve  van de industrie  in deze eerste jaren: dat  is  niet het beleid'  van
Verschuur. Het beleid 'kristalliseert' om drie punten: opbouw van
het economische departement; landbouwcrisispolitiek; handelspoli-
tiek.194 Keesing daarentegen (in de late jaren dertig nog enige tijd aan
Economische zaken verbonden), schrijft dat het economisch over-
heidsbeleid vanaf voorjaar 1931 blijk geeft van een 'samaritaanse ge-
zindheid', doch dat er'geen enkel beginsel' was, 'dat aan de overheids-
politiek stelselmatigheid verleende. Het ingrijpen was zuiver inciden-
teel en werd volledig gedicteerd door de loop der gebeurtenissen.'195

Maar, voegt hij er mild aan toe, het 'moet sterk worden berwijfeld
of in de eerste phase van de depressie [...] de Regeering principieel
anders had kunnen handelen.,196

Keesing heeft meer gelijk dan Hirschfeld. Onder Verschuur is in
ruime mate ad hoc-beleid gevoerd, vooral met het nieuwe handels-
politieke instrument van de contingentering, terwijl onder zijn leiding
ook het opstarten van de financiele steunpolitiek begon, een op den
duur minstens even ad hoc toegepast instrument. Men kan dit de
minister moeilijk zwaar aanrekenen, zeker het ad hoc werken heeft
hij niet als doel nagestreefd; het bleek onvermijdelijk. Zijn eerste pres-
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tatie was al door geen van zijn voorgangers geevenaard: het scheppen
van een departementale organisatie die een actieve, centraal bepaalde
economische politiek zou kunnen voeren. Nu was het zaak een der-
gelijke politiek systematisch inhoud te geven. Verschuur zelf liet zich
slechts in algemene termen uit over de plannen die hij met het nieuwe

apparaat had. Zo schreef hij in de Memorie van Antwoord voor zijn
begroting 1931: de overheid moet 'helpend en sturend, leidend en
voorlichtend' optreden en het bedrijfsleven tegen 'acute gevaren' be-
schermen.'97 In de dagelijkse praktijk stond de bescherming tegen
acute gevaren voorop. Het vinden van de richting waarin de economic
moest worden geholpen en gestuurd had onmogelijk al kunnen ge-
beuren in de jaren 1931-4. Pas geleidelijk aan werd de omvang van de
crisis duidelijk (zo liet Verschuur eind 1931 door Zaalberg een onder-
zoek bij de industrie instellen dat tot sombere conclusies moest lei-
dent98).De lange  duur  was nog veel minder te voorzien; het misluk-
ken van de pogingen alsnog de internationale vrije handel te herstellen
bleek pas tijdens de conferentie van Londen in 1933.

Bij zoveel onzekerheid moet warden gevoegd dat er binnenslands

geen schijn van overeenstemming bestond over de richting waarin de
economie zou moeten gaan. Men wilde nu wel een economisch beleid,
maar welk? Jarenlang moest er nog worden gediscussieerd over vragen
als: wel of geen invoerverboden, wel of geen invoerrechtverhoging,
wei of geen ordening? Allemaal vragen die in feite nog thuishoren in
de fase van de bescherrning tegen acute gevaren.

Een ander economisch beleid werd in de discussie niet geschapen
- het ontstond sluipend, maar wel op basis van het door Verschuur

opgezette apparaat. Het ontstond binnen en rondom dat apparaat, in
de contacten tussen veelal jonge ambtenaren en het bedrijfsleven. Na
de Tweede Wereldoorlog was het een vanzelfsprekendheid geworden.

Verschuur meende voor de discussies op kortere en langere termijn
een advieslichaam nodig te hebben, de nieuw in te stellen Economi-
sche Raad, waarvoor hij al in 1930 de eerste schets in de Commissie
voor de Economische Politiek had ontvouwd. Op 5 februari 1932
diende hij een oprichtingsontwerp in.

De minister moet zich, gezien de opzet,de Economische Raad voor-
al hebben voorgesteld als een forum waar zijn vernieuwde departe-
ment op voet van onderling vertrouwen in discussie kon gaan met
voormannen uit het economische leven. De opzet is typisch elitair,
en sluit goed aan bij gedachten zoals die eerder door de Commissie-

78



Posthuma van de Maatschappij van Nijverheid en Handel (zie het eer-
ste hoofdstuk) waren geuit. De representativiteit waarnaar zo nauw-
keurig gestreefd werd bij de samenstelling van de raden van vlak na
de Eerste Wereldoorlog wordt nu even opzettelijk afgeweerd. De vak-
beweging kende geen eersteklas economische deskundigen? Dan kwa-
men er geen mensen uit vakbewegingskring in de Raad.'99 De leden
moesten gezag hebben, deskundig zijn en voor zichzelf spreken.
Groepsvertegenwoordiging noemde de minister 'onpraktisch'.200 De
groepen waar het om ging, die groepen die gewonnen moesten worden
in een nieuwe relatie met de regering, trachtte hij, na enige aandrang
van hun kant, meer aan bod te laten komen door enkele vertegen-
woordigers van de uitgesproken liberale vrijhandelstraditie toe te
voegen aan de enkeling die hij zich direct al uit die hoek gedacht had.
Nijverheidsraad en Middenstandsraad kregen in de nieuwe opzet mede
op aandringen van de secretaris van de Maatschappij van Nijverheid
en Handel, mr. J. Bierens de Haan,201 de status toebedeeld van erkende
organen van de Economische Raad (overigens werd de erkenning pas
in 1934 een feit) wat in de praktijk betekende, dat ze adviezen aan de
Raad konden adresseren.

Dat dit systeem geen stand kon houden bleek al heel gauw. Reeds
in juli 1934 werd door voorzitter De Vooys een actie - nog weI van de
Maatschappij van Nijverheid en Handel - gereleveerd om de raad een
vertegenwoordigend karakter te geven.202 Niet opnemen van de offi-
ciele vakbondsvertegenwoordigers betekende in feite ook niet opne-
men van officiele werkgeversvertegenwoordigers, die gewoonlijk al
evenmin als erkende deskundigen konden gelden.203 Noch H. P. Gel-
derman, de hele crisistijd en de Tweede Wereldoorlog door algemeen
voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, noch Kor-
tenhorst, de machtige (en deskundige) secretaris van de Katholieke
Werkgevers, zaten in de Raad. Toen het oud-lid van de Nijverheidsraad
Steenberghe in 1938 als minister de gelegenheid kreeg de Economische
Raad na vij fjaar opnieuw te benoemen, introduceerde hij een systeenn
waarbij enige organisaties een 'voordracht' konden doen.204

Dit niet representatieve gezelschap van deskundigen kreeg in Ver-
schuurs conceptie dus de taak 'ons een nieuwe structuur [te] schet-
sen'.205 Voordat hij de geschikte mensen bij elkaar had verliep er echter
nogal wat tijd. Op 8 juli 1932 werd de wet op de Economische Raad
afgekondigd.206 Bijna elf maanden later vond pas de installatieverga-
dering plaats. Heldring meende overigens dat de minister geen haast

79



maakte omdat 'goede economische raadgevingen niet in zijn politieke
kraam te pas komen.,207 Wie de korte verslagen van de Raadsvergade-

ringen doorneemt kan nauwelijks anders concluderen dan tot de juist-
heid van deze opmerking. De Raad voelde zich voortdurend veron-
achtzaamd door de regering en door het departement. Hirschfeld
verscheen aldra zelden of nooit in een vergadering. Over belangrijke
onderwerpen als de bezuinigingen en de verbindendverklaring van
cao's werd geen advies gevraagd. Pas in 1936-7 verbeterde de verhou-

ding met de regering, en wijzen de inmiddels zeer summier geworden

verslagen op een veel intensievere adviesactiviteit.208

Toch gaven de namen van de vijftien raadsleden die 1 juni 1933 door
Verschuur werden geinstalleerd weI enige indicatie van de richting
die Verschuur van zijn Raad verwachtte. De Vooys was voorzitter -
sinds jaren een voorstander van een actief economisch beleid.209 Prof.
mr. P. A. Diepenhorst stond al minstens zo lang met name een actieve

handelspolitiek voor. Prof. H. A. Kaag uk Tilburg hoorde in dezelfde
kring. Hij was een van Verschuurs adviseurs en een man met opmer-
kelijke ideeen (waarover later  meer).  De CH u-gezinde Rotterdamse
econoom prof. mr. F. de Vries maakte in deze jaren zijn draai naar een
actieve ordeningspolitiek.210 Prof. mr. W. A. Bonger mag beschouwd
worden  als de vertolker van SDAP-opvattingen binnen de Raad. Ook
hem was ordening allerminst vreemd.211 Ch. J. I. M. Welter was voor-
zitter van de naar hem genoemde Bezuinigingscommissie die in 1932
de regering adviseerde bij neerwaartse aanpassing van haar uitgaven.
Hij kwam uit de Indische bestuurspraktijk. Het goevernement van
Nederlandsch-Indie had al v66r 1930 veel minder aarzelingen gehad
dan de Haagse regering om zich actief met de economie bezig te hou-
den, vaak in nauw contact met het bedrijfsleven. Welter zat nu ook
de Rijkscommissie Werkverruiming voor, die spoedig steeds meer geld
in het bedrijfsleven zou laten steken. lr. A. Groothoff had eveneens
een Indische achtergrond. Bij het departement van Goevernements-

bedrijven in Batavia had hij gewerkt aan de economische organisatie
van grootbedrijven. Na zijn terugkeer in 1925 specialiseerde hij zich
in het adviseren van bedrijven en bedrijfssectoren met problemen,
vooral in de metaalindustrie. Heringa schakelde hem in 1927 voor een
dergelijk onderzoek in met een regeringsopdracht.212 Sindsdien wist
de overheid Groothoff regelmatig te vinden.

De activistisch georienteerde vieugel van de Economische Raad was
aldus zwaar bemand. Uitgesproken representanten van een traditio-
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neel-liberaal beleid waren ciaarnaast in de minderheid, al waren het
niet de geringste vertegenwoordigers van die lijn: Trip, president nu
van De Nederlandsche Bank, Heldring, prof. G. W.M. Bruins, Posthuma,
vanaf 1934 in zijn plaats Zaalberg als voorzitter van de Nijverheidsraad.
De overige niet ambtelijke leden vertegenwoordigden overwegend
middenstandsvisies. Een aantal hoge ambtenaren, waaronder Hirsch-
feld en - op uitnodiging van de Raad zelf 213 _ prof. Methorst, direc-
teur-generaal van de Statistiek, werden geacht de bijeenkomsten bij
te wonen. Dr. P. Lieftinck, na de oorlog minister van Financien en al
voor de oorlog eveneens een erkend ordenaar, was de eerste secretaris.

Net als zes, zeven jaar eerder de Subcommissie ging de Raad met
enthousiasme  aan  het  werk;  ook nu vielen - het is hierboven al aan-
gestipt - de resultaten bar tegen. Maar de tijden waren veranderd. Aan
het bepalen van de grote lijnen van het economisch beleid is de Raad
nooit toegekomen.214 De overheid had echter al gauw behoefte aan
een onafhankelijk orgaan, dat nuttige hand- en spandiensten in de
dagelijkse praktijk van het actieve economische beleid zou kunnen
bewijzen. Adviezen in ordeningszaken werden zo een belangrijke taak
voor commissies van de Raad. De na-oorlogse Sociaal-Economische
Raad, officieel gefundeerd op de gedachte van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie, kon daardoor op een traditie voortbouwen.
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Hoofdstuk drie Het departement krijgt vorm

1    De'vis naturm medicatrix'

Machinefabriek Du Croo en Brauns was op het einde van de jaren
twintig een niet onsuccesvolle fabrikant van smalspoormaterieel. Aan
de afnemers - een belangrijke groep was de suikerplantages in Neder-
landsch-Indie - werd een breed assortiment wagens, rails,locomotie-
ven en bijbehorende uitrusting geleverd. Het voornaamste produktie-
centrum in Nederland was een sterk verouderde fabriek in Amsterdam
met 220 personeelsleden. In Weesp stond een moderne locomotieven-
fabriek (170 werknemers). Bovendien bezat het bedrijf een Indische
dochteronderneming te Soerabaja.

Deze Indische vestiging werd, volgens de leiding door oorzaken die
'grootendeels buiten de exploitatie' lagen,1 een bijna totaal fiasco. Al
v66r 1930 was de financitle structuur van Du Croo en Brauns door de
in Indie geleden verliezen zo verzwakt, dat president-commissaris
mr. J. Bierens de Haan extern advies noodzakelijk achtte. Hij wendde
zich tot een zeer deskundige relatie: ir. A. H. Ingen Housz, directielid
van de Hoogovens in Umuiden. De heren konden elkaar uit tweeerlei
hoofde kennen: Bierens de Haan was directiesecretaris van de Neder-
landsche Handel-Maatschappij (waar Ingen Housz' zwager Crena de

Iongh directeur was), bankier en aandeelhouder van Hoogovens (en
ook bankier van Du Croo en Brauns); hij was ook secretaris van de

Maatschappij voor Nijverheid en Handel, waarin Ingen Housz' collega
ir. G. A. Kessler een prominente rol speelde. Op 2 mei 1929 rappor-
teerde Ingen Housz over de hem gestelde vraag of een investering van
een half miljoen in Du Croo en Brauns verantwoord was. Zijn conclu-
sie was positief. Het zou de moeite waard zijn in ieder van de twee
Nederlandse vestigingen f 250 000 te steken. Crena de Iongh kreeg een
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afschrift van het advies. Voordat er verder iets was gebeurd, over-
spoelde een ernstige afzetcrisis de belangrijkste markt van Du Croo en
Brauns, de Indische suikerondernemingen. De Handel-Maatschappij
weigerde krediet in afwachting van een reorganisatie. De suikeronder-
nemingen, op wier steun gehoopt was gezien hun belang bij de leve-
ranties van Du Croo en Brauns, hadden geen geld meer. Bij gebrek aan
een andere uitweg wendde Du Croo zich tot de Rijkscommissie Werk-
verruiming en het gemeentebestuur van Amsterdam om steun. Blijk-
baar speelde de Handel-Maatschappij als bankier een rol bij deze stap.
De bank had een eigen onderzoek ingesteld, en was bereid mee te
doen als er ook overheidsgeld kwam.2

Du Croo kende de weg al. Begin 1929, toen de oorspronkelijke fi-
nanciele problemen duidelijk waren geworden,was de Rijkscommissie
reeds  f 300 000 voorschot gevraagd. Het verzoek was afgewezen,  'op
grond van de overweging, dat de Regeering besloten had geen kapitaal
te verstrekken aan particuliere ondernemingen'.3 Nog weer eerder had
Du Croo via de Rijkscommissie steun gekregen bij de verwerving van
orders:

Begin 1930 was de nood bij Du Croo en Brauns echter hoger dan
ooit. In feite was er een flinke injectie met nieuw bedrijfskapitaal
nodig. Op 20 februari arrangeerde de secretaris van de Rijkscommissie
Werkverruiming, mr. J. Gerritsz, een bespreking op hoog niveau.

In E. A. du Croo, directeur van de machinefabriek, ontmoette die
dag behalve Gerritsz de heren Wibaut, wethouder van Amsterdam en
lid van de Eerste Kamer voor de SDAP, Van Doorninck, thesaurier-
generaal, en Zaalberg, directeur-generaal van de Arbeid en onder meer
ook voorzitter van de ambtelijke commissie werklozensteun.

Het resultaat van de bespreking was voor Du Croo tamelijk hoop-
gevend. Mits de staat voor de helft garantie verstrekte, was Amsterdam
bereid 300000 gulden langlopend krediet te geven tegen 4 of 4,5  per-
cent rente - voldoende om de zwaar drukkende 7,5 percents obligatie-
lening die Du Croo uit had staan af te lossen. De staatsgarantie, daar
kwam het nu op aan.

Normale subsidies van de Rijkscommissie Werkverruiming behoef-
den in deze tijd de instemming van het departement van Binnenlandse
zaken en landbouw, dat ook de werkloosheidsbestrijding voor zijn
rekening nam. Kredieten en kredietgaranties waren evenwel een ka-
binetszaak. Er zou een wet voor nodig zijn, waarbij Arbeid, handel
en nijverheid het uitvoerende departement was.
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Dus had Du Croo een paar dagen later een afspraak met E K. J. He-
ringa, wie hij ter ondersteuning van het garantieverzoek onder meer
het rapport-Ingen Housz overlegde.5 De 25ste februari steunde de
Rijkscommissie in een brief formeel het verzoek om garantie, dat door
Amsterdam - door Wibaut  dus - gemotiveerd werd als blijk van be-
langstelling der rijksoverheid voor de enige Nederlandse producent
van smalspoormaterieel. De Commissie liet echter weten ook te vin-
den te zijn voor een andere oplossing dan het gemeentelijk krediet
met rijksgarantie. Op 28 februari werd op advies van zowel Heringa
als Van Doorninck de mening gevraagd van de Commissie Werklozen-
steun - waar beiden  deel van uitmaakten. Zaalberg had intussen al
advies ingewonnen bij de directeur van het Technisch Bureau van het

departement van Kolonien. Deze antwoordde dat opheffing van Du
Croo en Brauns tot gevolg zou hebben 'dat wij op dit gebied vrijwel

geheel in handen vallen van de Duitsche concurrentie. Ik denk hierbij
in de eerste plaats aan Orenstein & Koppel te Berlijn [...]' De Duitsers
werden tevens ervan beschuldigd met veel te lage prijzen de markt te
bederven.6

Het advies werd uitgebracht. Het begon uiterst ambivalent, maar
kidde tot niet mis te verstane conclusies: de Commissie overwoog dat
verdere hulp gewenst was; immers het bedrij f  was de enige Neder-
landse producent van smalspoormaterieel en had goede mogelijkhe-
den. Maar: 'toch ontraden wij hiertoe ten laste van de Schatkist mede
te werken - Een dergelijke daad zou principieele wijziging beteekenen
in de positie, die de Rijksoverheid tegenover het particuliere bedrijfs-
leven inneemt.'

De bijzondere omstandigheden die in eerdere gevallen tot staats-

steun leidden, ontbraken volgens de Commissie bij Du Croo en Brauns.
'Gaat de Regeering over tot het financieren van particuliere onder-
nemingen, wat wil zeggen tot het beschikbaar stellen van belasting-

penningen aan ondernemingen, waarvoor op de open markt geen ka-
pitaal te krijg is, dan onttrekt zij die gelden aan dat deel van het vrije
bedrijf, waar het wel winstgevend kan worden gebruikt.'

Zou de regering het beter weten dan de zakenmensen van de Han-
del-Maatschappij, die zich niet aan die laatste drie ton wageni

Bovendien, aldus de commissie-Zaalberg, dreigen precedentwer-
kingen: '[...] met zoo'n hulpverleening wordt een pad betreden, dat
leidt naar een onbekend gebied van een nieuwe economische politiek,
waarvan de beoordeling onze adviserende taak ver te boven gaat.'7 Op
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14 april sloot Heringa zich nog eens uitdrukkelijk bij dit advies aan.
Ook persoonlijk ontried hij de steun aan Du Croo en Brauns.

Op 7 mei 1930 zendt minister Verschuur het advies door naar pre-

mier Ruys. Maar hij kon de conclusie niet delen. Er moet, schrijft hij,

gevreesd worden voor een zekere industriele inzinking. De werklozen
bij Du Croo zullen geen ander werk vinden; dit zal de regering worden
verweten. Bovendien is de exploitatie van het bedrijf gezond; de finan-
ciele structuur is de oorzaak van de moeilijkheden.'Waar aan indus-
trialiseering de toekomst van ons land hangt, waar wellicht binnenkort
de werkloosheid gaat toenemen, mag naar mijn mening de Regeering
in dit geval niet door verzuim oorzaak wezen van een niet onbedui-
dend toenemen van het aantal werkloozen.'8

In juni maakte de directie van Du Croo en Brauns het ingediende
verzoek tot overheidssteun openbaar; tegelijk werd de obligatiehou-
ders verzocht in vertraagde aflossing van de lening te willen bewilligen.

In Den Haag was intussen nog niets beslist. Blijkbaar had Ruys de
brief van Verschuur en het advies van de commissie-Zaalberg enige
tijd onder zich gehouden. Dat kan men tenminste concluderen uit de
reactie van minister De Geer van Financian. Op 19 juli zond De Geer
die, in de vorm van een nota, omdat, zo schreef hij, Verschuurs brief
'eerst thans' in het kabinet circuleerde. Niet dat het veel uitmaakte,
want De Geer bleek fel tegen steun gekant, zeker, aldus zijn nota, nu
de crisis niet hier en daar een groep bedrijven of een bedrijf treft,
maar het htle bedrijfsleven. 'Allicht zal het verdere genezingsproces
in  hoofdzaak aan  de Vis naturge medicatrix' moeten worden overge-
laten, vond de minister van Financien. Verschuur had, ongetwij feld na
discussie in het kabinet, al eerder ingezien dat zijn pleidooi hopeloos
was. Op 11 juli had hij de aanvraag van Du Croo en Brauns definitief
afgewezen.9

In de zomer van 1930 werd een oplossing gevonden buiten de rijks-
overheid om. Du Croo en Brauns Weesp werd in een aparte NV onder-
gebracht. Het Amsterdamse bedrijf ging op 18 juni failliet, waarna

getracht  werd het bedrijf op veel kleinere schaal -'een honderdtal
werklieden' - opnieuw  op te zetten.  Op 26 september 1930 stelden
B en W van Amsterdam de raad voor de nieuwe NV f 200 000 hypothe-
cair krediet te verschaffen, met een looptijd van veertig jaar en tegen
5 percent rente. 10

Op 10 december 1930 werd het krediet inderdaad verstrekt, met 25
tegen 9 stemmen. Zowel liberalen als communisten stemden tegen. 11
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2   Op zoek naar generieke maatregelen

De 'vis natur  medicatrix', 'de genezende kracht van de natuur', dat
was de economische politiek van De Geer ten voeten uit; en nict alleen
die van hem. De snelheid waarmee het kort tevoren nog zo promi-
nente klassiek-liberate model in de Nederlandse economische politiek
werd losgelaten wasjuist daarom nauwelijks minder dan verbluffend.
Wat voor Du Croo en Brauns nog onmogelijk was, werd vanaf 1932 niet
langer uitgesloten en vanaf 1934 in steeds versterkte mate de gewoon-
ste zaak van de wereld. Slechts slaagde de regering erin veel van de
verleende steun niet rechtstreeks ten laste te brengen van de schatkist,
maar, door afscherming van markten, ten laste van de consument.

Vooral rond de landbouw werd een uitgebreid complex bescher-
mende en ondersteunende maatregelen opgebouwd. In september
1932 kwam ook de scheepvaart aan de beurt. Er werd een speciale fi-

nancieringsinstelling door de overheid opgericht, de Benas, waarvan

Zaalberg directeur werd. Hij was kort daarvoor in kennelijke onmin
met zijn minister, Verschuur, teruggetreden als directeur-generaal van
de Arbeid.12

De wrevel van Zaalberg blijkt al begin 1931 in een uitvocrige brief
die hij als voorzitter van de invloedrijke interdepartementale Commis-
sie Werkloozensteun aan premier Ruys zond. Namens de meerderheid
van de commissie klaagde hij, dat die inzake het nieuwe actieve land-
bouwbeleid gepasseerd was, terwijl zij haar taak toch altijd ruim heeft
opgevat. Vooral de als ingrijpend beschouwde Tarwewet speelde een
rol: Zaalberg voelde zich nu onzeker, 'waarbij zich voegt zijn twijfel
over de juistheid onzer vroegere adviezen, die b. v. inzake Du Croo &
Brauns, welke gebaseerd waren op een economische opvatting, die
diametraal staat tegenover die waarop de Tarwewet steunt.,13

Verschuur reageerde in de ministerraad, waar de brief werd inge-
bracht, zeer koel. Met de instelling van de Economische Raad wilde
hij een 'groote opruiming' van commissies houden, althans hun taken
beperken. Voorlopig zou de commissie-Zaalberg alleen de landbouw-

crisismaatregelen niet behandelen maar verder haar taken behouden.
Op 13 februari 1931 besloot de ministerraad dienovereenkomstig.14

Zaalberg had de ommekeer in het beleid goed gezien. Voordat die
de industrie ten volle bereikte, verstreek echter nog geruime tijd. De
omzichtigheid van de overheid op dit punt is alleszins begrijpelijk
Landbouw en scheepvaart konden zich als monolithische belangen-
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groepen presenteren.Vrijwel alle partijen binnen die sectoren hadden
eenzelfde belang bij steun en bescherming. Het terrein van de indus-
triele produktie was niet zo overzichtelijk. Binnenlandse fabrikanten
wedijverden op hun markten gewoonlijk met importeurs van buiten-
landse produkten; in enkele gevallen ook met Nederlandse vestigingen
van wat tegenwoordig'multinationale' ondernemingen heten. Produ-
centen van eindprodukten zagen zich ongaarne gedwongen oude re-
laties met buitenlandse toeleveranciers te verbreken ten gunste van
nationale leveranciers. De variatie aan produkten, produktieomstan-
digheden en belangentegenstellingen was bijna oneindig groot. Wie
had verwacht dat een jong, pas beginnend overheidsapparaat als de
vernieuwde afdeling Handel en nijverheid daar direct volledig inzicht
in zou krijgen, zou zich aan een ongelofelijk optimisme hebben schul-
dig gemaakt. Verschuur noch Hirschfeld waren onverantwoorde op-
timisten.

Integendeel; bovendien waren zij voorzichtig. Over het principe van
steun aan het bedrijfsleven aarzelden zij veel minder dan andere mi-
nisters en hoofdambtenaren. Maar hun eerste zorg richtte zich op het
treffen van generieke, bedrijfstaksgewijze maatregelen. Steunverle-
ning toegespitst op de problemen van afzonderlijke ondernemingen
werd (tenzij het de enige nationale producent van een produkt betrof)
door het nieuwe departement van Economische zaken enkele jaren
lang afgehouden.

Een van de bedrijfstakken die het eerst door de crisis getroffen
werden, was de scheepsbouw. Vooral de kleine werven in Groningen,
die het ook in de crisis van 1920-4 erg moeilijk hadden gehad,15 kregen
opnieuw zware klappen. Hun opdrachtgevers waren meestal kleine
reders en kapiteins-eigenaren, die zonder hypothecair krediet zelden
een nieuwbouworder konden financieren. Na de val van het Britse
pond (september 1931) raakte de kredietmarkt echter zo in het on-
zekere, dat de scheepshypotheekbanken geen pandbrieven meer ge-
plaatst kregen bij het publiek. Op hun beurt trokken zij alle gedane
krediettoezeggingen in.16 Daarop voltrok zich - het  was in de periode
waarin Verschuurs reorganisatieplannen nog verwezenlijkt moesten
worden - een merkwaardig dubbeltongig proces.

Op 270ktober1931 stelde A R K W V-secretaris Kortenhorst als RK S P-
lid van de Tweede Kamer vragen aan Verschuur over de problemen
bij het verkrijgen van scheepsverband en gewone hypotheken. Hij ver-
langde dat de regering contact zou opnemen met De Nederlandsche
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Bank, 'ten einde te bevorderen, dat een tijdelijke organisatie in het
leven wordt geroepen, waardoor deze soort van credietverleening weer
mogelijk wordt gemaakt.' Heringa, toen nog chef Handel en nijver-
heid, bracht de zaak in de commissie-Zaalberg (Werkloozensteun),
omdat'in die commissic behandeld wordt het verstrekken van credie-
ten aan kleine scheepsbouwers voor afbouw van ter stapel staande,dus
onafgewerkte, scheepjes; [...] dit geschiedt uk gelden post werkver-
schaffing en door middel van een paar bepaalde scheepshypotheek-
banken.' De commissie, de ook nog apart geraadpleegde thesaurier-ge-
neraal en Heringa zelf vonden dat de staat de 'goed werkende' scheeps-
hypotheekbanken niet met een nieuwe organisatie kon passeren.

17

Het antwoord van Kortenhorst luidde op 26 november echter heel
anders dan deze interne versie. 'Ofschoon de [...] moeilijkheid de volle

aandacht der Regeering heeft, kan geen toezegging worden gedaan,
dat in deze credietverleening door maatregelen van Overheidswege zal
worden voorzien. Een dergelijke kunstmatige credierverleening zou
de intrinsieke credietwaardigheid der betrokken ondernemingen meer
schaden dan bevorderen, en bovendien [...] de natuurlijke grenzen van
alle economisch verantwoorde credietverleening uitwisschen.,18

In feite was de Commissie Werkloozensteun in overleg getreden
met de Vereeniging van Scheepsverbanddirecteuren over het verlenen
van overheidskrediet. Her idee was dat de staat 4,5 percents pand-
brieven zou nemen. Het aldus verschafte bedrag zouden de banken in
tranches van 4 percent per jaar aflossen. Voor eigen rekening en risico
zouden de scheepshypotheekbanken het geld als 5,5 percents scheeps-

hypotheken doorgeven. Deze formule was volgens Zaalberg gekozen
om 'zeker te zijn, dat alleen schepen gebouwd werden, die een waar-
borg geven van loonende exploitatie en dat op normale wijze de inning
van rente en aflossing zou plaatshebben.' Voor deze zekerheid wilde
men de kennis van zaken van de scheepshypotheekbanken niet missen.

Het plan had slechts een heel beperkt succes. Niet meer dan drie
banken waren bereid een contract met de overheid te sluiten in de
aangegeven  zin: een grote, de Eerste Nederlandsche Scheepsverband
Maatschappij te Rotterdam, en twee kleinere, de Zuid-Nederlandsche
te Rotterdam en de Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheeps-
verband te Sapperneer.

Begin 1933 hadden deze drie instellingen de beschikking over in
totaal f 750 000 aan overheidsgeld, waarvan f 170 000 nog niet was door-
gegeven in de vorm van scheepshypotheken. De bereidheid om nog
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met de kredietverlening door te gaan was op dat moment volgens
Zaalberg - ongetwijfeld het brein achter  het  plan - gering, behalve
bij de Zuid-Nederlandsche Scheepshypotheekbank.19

In de loop van 1933 werd het vastlopen van het kredietplan mani-
fest. S. de Hoo, een van de ambtenaren van Hirschfelds afdeling Han-
del en nijverheid, die zich onder meer met de wervenproblematiek
bezighield, rapporteerde op 21 juli dat met de scheepshypotheekban-
ken niet verder te werken viel. Hij gaf in overweging een kleine garan-
tiemaatschappij te stichten in samenwerking met de grote hypotheek-
banken - een plan dat nimmer is uitgevoerd.20

De situatie van de kleine werven, in Groningen maar ook daarbui-
ten, was inmiddels alarmerend slecht geworden. Maar de werven zelf
hoefden niet op steun te rekenen. In 1931 was de stroom steunaan-
vragen begonnen - alle aanvragen werden door het oude departement
van Arbeid, handel en nijverheid afgewezen met als argument dat
overheidssteun een werf in een bevoorrechte positie zou plaatsen ten
opzichte van zijn concurrenten.21

Hirschfeld, eind 1932 net een jaar in functie, werd direct met de
scheepsbouwproblemen geconfronteerd. Zijn eerste actie was inlich-
tingen inwinnen. Zowel de Rotterdamsche Bank-Vereeniging, die veel
zaken deed met de Groninger werven, werd om informatie gevraagd,
als Hirschfelds relatie Trip, ook recent in functie getreden als presi-
dent van De Nederlandsche Bank en eerder, als thesaurier-generaal,
nauw betrokken bij de wervenproblematiek in de crisis van de jaren
tWintig. 2 Hoewel de berichten pessimistisch waren zag Hirschfeld
geen kans nieuwe stappen te ondernemen

Op 29 maart 1933 requesteerde de Scheepsbouwvereeniging Hooge-
zand, bundeling van de Groninger werven, bij Verschuur. Het was niet
de eerste maal, en de toon werd steeds dringender: 'Zonder medewer-
king van de landsregeering zal de Groninger Scheepsbouwindustrie
volkomen te gronde gaan.'23 Het mocht nog niet baten. Op 15 mei
bepaalden Hirschfeld en Verschuur hun lijn: het hypotheekkrediet-
plan was goeddeels mislukt; maar hulp aan afzonderlijke werven werd
nog steeds verworpen. De Scheepsbouwvereeniging Hoogezand kreeg
een brief, waarin de regering stelde niet van plan te zijn nog meer
scheepshypotheken Ie financieren, 'terwijl zij er ook van af ziet langs
anderen weg in incidenteele gevallen gelden ter beschikking te stellen
[...1 Tenslotte deel ik U nog mede, dat nog zal worden gezocht naar
een oplossing van meer algemeene strekking [...]'
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Daar bleef het vooreerst bij. Een particulier plan van enkele Gro-

ningse scheepsbouwers om een eigen scheepshypotheekbank (de
Noord-Nederlandsche) Op te richten kreeg geen officiele medewer-

king, al was er enige instemming bij de Rijkscommissie Werkverrui-

ming. Nieuwe vragen van Kortenhorst en steeds dringender smeek-
beden uit Groningen werden afgewimpeld.24 Pas in de volgende kabi-

netsperiode zou voor de kleine werven enig soelaas worden geboden.
Inmiddels waren toen ook de grote scheepsbouwers in het westen

van het land op de stoep van Economische zaken verschenen. Deze

episode illustreert de grote omzichtigheid waarmee zelfs krachtige
bestuurders als Verschuur en Hirschfeld in de industriele steunpro-
blematiek te werk gingen. Hoewel de stukken er geen aanduiding voor

geven zou nog kunnen worden vermoed, dat de doctrines van minister
De Geer-die tot midden 1933 Financien beheerde - de bewegingsvrij-
heid van Verschuur en zijn medewerkers in deze problemen remden.
Na De Geers vertrek, onder het premierschap van Colijn en met Oud
op Financien, werd immers een oplossing gevonden.

Maar Hirschfeld zelf laat er zich op voorstaan, dat in de periode-
Verschuur geen ad-hoc steunbeleid is gevoerd. Het feit dat in andere

bedrijfstakken, waar door contingentering een generieke, sectorsge-
wijze steun wel mogelijk was, wel werd opgetreden, geeft het niet-
optreden in het grootste decl van de met de beschikbare instrumenten
moeilijk grijpbare metaalindustrie natuurlijk toch weer een ad-hoc-
karakter.25 Zo werd het niet gezien. Hirschfeld en Verschuur stonden

in deze tijd een beleid voor onder het motto liever geen steun, dan
ten opzichte van Nederlandse concurrenten willekeurige steun.

In de sector van de kleine scheepsbouw, waar buitenlandse concur-
rentie geen directe rol speelde, ontbrak het echter aan methoden om
de nagestreefde generieke maatregel te funderen.

3   De contingentering

In andere delen van het industriele bedrijfsleven - daar waar de con-
currentie met het buitenland zwaar woog - hadden de nieuwe leiders
van een actieve economische politiek het makkelijker. Daar beschik-

ten zij over een instrument - het enige dat in een moeizame discussie
met de politici en de tegenstribbelende vrijhandelaren in het bedrijfs-
leven verworven was - de crisisinvoerwet, basis voor de contingente-
ring.
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Achteraf - het verwijt klinkt al in 1936 bij de liberaal prof. dr. G. M.
Verrijn Stuart26 - is veelvuldig vastgesteld dat de contingentering de
basis was van de hele vooroorlogse industriepolitiek. Feitelijk, vooral

gemeten naar de kwantitatieve betekenis van het contingenterings-
beleid in vergelijking tot andere steunmaatregelen voor de industrie,
is dat juist. Verrijn Stuart schatte de 'waarde' van de contingentering
voor de industrie op niet minder dan 100 tot 150 miljoen gulden per

jaar.
Maar het zou volstrekt onjuist zijn om te veronderstellen dat de

politieke of de ambtelijke verantwoordelijken de intentie hadden  om
het daarbij te laten. Verschuur, het werd eerder al geillustreerd, moet
notie hebben gehad van een actief industriebeleid dat verder zou gaan
dan afscherming. Wat hem ontbrak, was invulling van dat beleid.

Gedwongen door dit gebrek richtte de praktijk zich vooreerst op
twee facetten: bescherming tegen buitenlandse concurrentie en or-
dening, vanaf 1934 aangevuld met directe financiele steun op grotere
schaal. Ordening moet hier niet worden gelezen in de ideologische
zin die veel katholieken en sociaaldemocraten eraan gaven. Zeker,
Verschuur was niet wars van de ordeningsgedachten die in zijn kring
leefden. Nog in 1931 was hij begonnen met de voorbereiding van een
Bedrijfsradenwet die de ordening op sociaal terrein enige inhoud zou
moeten geven.

De ordening waar het bij de uitvoering van de crisisinvloed om gaat,
mist echter deze ideologische lading van samenwerking tussen werk-
gevers en werknemers onder het welwillend toeziend oog van de over-
heid, en met als expliciet doel een eind te maken aan op liberale ideeen
stoelende organisatie van het voortbrengingsproces. De praktische
resultaten waren evenwel vergelijkbaar. 'In de praktijk,' schrijft A. de
Graaff, '[...] zijn tal van contingenteringsmaatregelen gecombineerd

geweest met niet publiek bekend geworden afspraken en opdrachten,
omdat deze maatregelen weliswaar formeel de beperking van de in-
voer nastreefden, maar in werkelijkheid daaraan andere doelstellingen
ten grondslag lagen, zoals bijv. het steunen van bepaalde productie-
afspraken.,27

In die gevallen waarin contingentering werd ingevoerd koos de over-
heid partij voor de industrie, en tegen de belangen van de (import-)
handel, al werden die wel afgewogen. Door voor de industrie te kiezen,
koos zij tevens voor de favoriete organisatievorm in de industrie: het
kartel. Nationale kartels werden gevormd of versterkt met medewer-
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king of wellicht zelfs op instigatic van de overheid. Internationale
kartels kregen een juridische steun in de rug door de contingenterings-
uitvoering af te stemmen op kartelquota en incidenteel ook kartel-
prijzen.28 Outsiders kwamen onder druk - na enkete jaren ook directe

juridische druk via de wet op de verbindend- en onverbindendverkla-
ring van ondernemersovereenkomsten - om  zich bij kartels  aan te
sluiten. '[...] Zelfs,' aldus de officiele Tweede Contingenteringsnota,
'[meende de Regeering] in enkele gevallen ertoe te moeten overgaan

bepaalde pogingen in deze richting te ondersteunen. De bevoegdheden
welke zij daarbij aan de crisisinvoerwet kon ontlenen maakten het
haar mogelijk, op doeltreffender wijze aan de ontwikkeling van het
bedrijfsleven leiding te geven dan anders het geval was geweest.329

Het aldus gevoerde beleid was volstrekt strijdig met de geest van
het liberalisme; in de gegeven omstandigheden mag men her als ratio-
neel beschouwen. Het heeft zijn pendant in de Verenigde Staten, waar
president Roosevelt in de jaren dertig de stringente antitrust:wetgeving
buiten werking stelde.30

De redelijkheid van het kartelbevorderende beleid ligt in het losla-
ten van het oude liberale economische model. Daardoor immers is de

weg geopend voor het inbrengen in de economische orde van nieuwe

doelstellingen. De ingebrachte doelstellingen waren echter niet ont-
leend  aan de ideologie  van  R K S P o f  S D A P  maar aan inzichten  van
economische practici. In dit geval: het verzekeren van een bepaald
minimaal marktaandeel aan nationale producenten; tevens: het zo-
danig vastleggen van de verhoudingen in de bedrijfstakken dat die
niet door felle binnenlandse concurrentie worden verstoord. In een
economisch onrustige tijd als de crisisjaren mag men dit een verdedig-
baar verlangen achten.

Toen de crisis in 1930-1 Nederland steeds heviger trof, liet Verschuur
in eerste instantie een wetsontwerp tegen dumping concipieren. Het
was gebaseerd op adviezen van de commissie Kortenhorst-Plate31 en
bereikte in april 1931 het kabinet en in mei de Commissie voor de
Economische Politiek.

Het ontwerp ging ver. Onder meer opende het de mogelijkheid door
de regering tijdelijke invoerverboden te laten afkondigen die slechts
achteraf door het parlement moesten worden gesanctioneerd. Ook
werd de mogelijkheid geschapen om tijdelijk bijzondere invoerrech-
ten te heffen. 2 Bij de vrijhandelsgezinde meerderheid van de Com-
missie voor de Economische Politiek vond het ontwerp geen weer-
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klank. Verschuur liet zich daardoor niet storen; het ontwerp ging naar
de Raad van State.

Gedurende de volgende maanden moet het de minister toch duide-
lijk zijn geworden, dat hij met zijn dumpingontwerp te hoog gegrepen
had. Op 21 september 1931 werden de koersen van het pond sterling
en de Scandinavische valuta losgekoppeld van de goudwaarde. Het
monetaire stelsel van v66r 1914, halverwege de jaren twintig met man
en macht hersteld, was opnieuw ingestort. Dat de economische crisis
intussen steeds ernstiger werd kon niemand ontgaan, zeker Verschuur
niet. In oktober 1931 zond hij een nieuw wetsontwerp naar de Raad
van State, de 'crisisinvoerwet'. Een veel bescheidener opzet,die in niets
meer voorzag dan de mogelijkheid om op verzoek van het bedrijfs-
leven bij Koninklijk Besluit invoerbeperkende maatregelen te nemen
door middel van contingentering. De maatregel zou steeds moeten
gelden voor alle handelspartners van Nederland naar rato van hun aan-
decl in de invoer van de betrokken artikelen. De situatie in de jaren
1928-30 zou als uitgangspunt dienen. Geen invoerverboden dus. Even-
min bijzondere verhoging van de invoerrechten.

De Koninklijke Besluiten zouden steeds door een wet dienen te
worden gevolgd, wat dus goedkeuring achteraf door de Staten-Gene-
raal inhield. Alle contingenteringen zouden telkens voor maximaal
66njaar worden vastgesteld, en dan na heroverweging worden verlengd
of opgeheven.

De Raad van State beval opgelucht aan het dumpingontwerp'dat
in zijn tegenwoordige redactie weinig resultaat belooft' nu maar in
te trekken.33 Op 23 november bereikte het nieuwe wetsontwerp de
Tweede Kamer. 

De economische situatie was inmiddels voortdurend verslechterd.
Verschuur had dat net nog eens duidelijk gemaakt door Zaalberg te
laten rapporteren over  De crisisinuloed op bet bedrijfsleven, een ver-
slag aan de hand van uitgebreide CBS-cijfers (november 1931). Ook in
het parlement had het verzet tegen een protectionistischer koers nu
niet meer de overhand. Verschuur maakte het bovendien de vrijhan-
delaren wat makkelijk om over hun afkeer heen te stappen, door'om
redenen van politieke opportuniteit' (Hirschfeld35) •alleen het defen-
sieve karakter van de maatregelen' te benadrukken. Ook was de loop-
tijd van de wet tot twee jaar beperkt.

Toch vond men in vrijhandelsgezinde kring de minister een z6 ge-
vaarlijk man, dat in het Voorlopig Verslag door sommige Kamerleden
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werd verlangd dat Verschuur zou verklaren niet tot contingentering
te besluiten zonder raadpleging van zijn collega's van Buitenlandse
zaken en Financien - hechte liberale bolwerken in politieke zowel
als ambtelijke bezetting. Verschuur tekende aan: '[Het] ligt niet op
den weg van ondergeteekende. Zij zoude niet overeenstemmen met
de hem meer in het bijzonder toekomende taak en verantwoordelijk-
heid.'36 Die veelzeggende uitlating heeft de Kamer niet bereikt. Het
soepele antwoord was een verwijzing naar de (in dit geval alleszins

37dubieuze) homogeniteit van het kabinet.
Het wantrouwen was evenwel niet doorslaggevend. De snelheid

waarmee de wet nog v66r de jaarwisseling tot stand kwam getuigt er-
van. De minister kon zelfs de rigide regeling met wettelijk vastgelegde
basisjaren uit zijn oorspronkelijke ontwerp moeiteloos vervangen
door de veel vagere bepaling, dat de contingentering gebaseerd diende
te zijn op 'ten minste twee voorafgaande jaren'. 8 Daarmee werd de

weg geopend om door een handige keuze van basisjaren de invoer uit
de als zeer bedreigend beschouwde jonge industrielanden, zoals Japan
en Italic, de facto te verbieden. Zij waren vaak zo kort aan de markt
dat basisjaren (nagenoeg) zonder invoer uit deze landen makkelijk te
vinden waren.39 Op 23 december werd de wet afgekondigd,40 een dag
later gevolgd door de voornamelijk voor de autonomie van Nederland
als exportland interessante crisisuitvoerwet.

Pas zeven maanden later, bij de behandeling van een volgend crisis-
uitvloeisel, de clearingwet, probeerden de politieke vrijhandelaren als-
nog wat terrein terug te winnen op de minister. Op voorstel van de
Vrijzinnig-Democraat Oud en de SDAP-er Vander Waerden werd een
vaste Kamercommissie voor de Handelspolitiek doorgezet. Colijn
steunde het voorstel; zijn partijgenoot Schouten werd voorzitter van
de commissie.41

4    De contingentering wordt toegepast

De procedure die Verschuur zichzelf had opgelegd was intussen moei-
zaam genoeg om ondoordachte beslissingen Uit te sluiten. Na 1932-3

is deze procedure in hoofdzaken niet meer gewijzigd. (De crisisinvoer-
wet wel. Die werd niet slechts tot aan de oorlog toe geregeld met twee
jaar verlengd, maar ook een paar maal veranderd.)

Het initiatief ging'in de regel' uit van een industrietak. De minister
diende de contingenteringsaanvraag voor advies in bij een speciale,
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niet ambtelijke commissie, aanvankelijk voorgezeten door de voor-
aanstaande vrijhandelaar Alb. Spanjaard, later door G. M. Belzer, oud-
beherend vennoot van de handelsfirma Jacobson-Van den Berg & Co. 2

De commissie vormde vervolgens uit haar midden een subgroep
van twee leden, die zich in de materie verdiepte en besloten hearings

liet organiseren voor belanghebbenden - industrie, handel, afnemers,
eventueel ook de vakbeweging. Op grond van de aldus vergaarde in-
zichten en informatie werd een advies geformuleerd dat in de praktijk
werd afgehandeld door de afdeling Handel en nijverheid. Daar werden
de motieven aangegeven om het op te volgen dan wel af te wijzen.
Hierop volgde het Koninklijk Besluit, dat vervolgens door een iden-
tieke wet werd vervangen.

Drie maanden voor de afloop van de gewoonlijk per heel jaar in-
gestelde contingentering stelde Handel en nijverheid een onderzoek
in naar de gevolgen. In de praktijk was dit vooral gebaseerd op een
enqu6te bij de betrokken fabrikanten. Het onderzoeksresultaat werd
neergelegd in een nota, die ook ter beschikking kwam van de com-
missie-Spanjaard (Belzer). Daarna herhaalde de procedure zich. In de
meeste gevallen werd de contingentering, al dan niet gewijzigd, voort-
gezet. De begekiding inzake industriele contingenteringen van de
commissie van advies is, vooral vanaf 1934, een van de belangrijkste
taken van het Bureau Nijverheid dat in 1932 door Hirschfeld wordt
ingesteld onder leiding van G. J. Teppema. De uitvoering van de con-
tingentering in de dagelijkse praktijk, dat wil zeggen het afgeven van
de invoervergunningen (consenten) was de taak van vijf overheidsin-
stellingen. Vier'centrales' behandelden de meeste agrarische produk-
ten, ook die van de landbouwprodukten verwerkende industrie:3 Alle
overige gecontingenteerde produkten moesten worden ingevoerd via
het Crisisinvoerbureau - na enige tijd samengevoegd met het Crisis-
uitvoerbureau tot Crisis In- en Uitvoerbureau. Dit bureau erkende
eerst de importeurs, en wees vervolgens invoer toe. Door altijd ruimte
te laten voor bijzondere contingenten kon het Bureau eventueel ook
nieuwgevestigde importeurs ter wille zijn, en rekening houden met
verschuivingen in marktaandeel tussen de importeurs.

Tegen beslissingen van dit zelfstandig werkende maar wel onder
de minister van Economische zaken ressorterende Bureau kon men
in beroep gaan bij een speciale commissie. 'Leider' (zo was zijn offi-
ciele titel) van dit bureau, dat uiteraard een sleutelfunctie vervulde
bij het handhaven  van het ordeningsbeleid, was W. I. van Beusekom;
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A. C. Palm  en  drs. J. F. Posthuma waren zijn naaste medewerkers. 
Uit praktische overwegingen was het Bureau ook betrokken bij de
uitvoering van een heel anders geaarde contingentering, de toewijzing
van valuta in verband met clearingovereenkomsten. In de handel met
Duitsland en enkele Balkanlanden speelde de schaarste aan conver-
teerbare valuta al spoedig een grotere rol dan de goederencontingen-
tering. Anders gezegd: op grond van de Crisisinvoerwet was uit deze
landen vaak meer invoer mogelijk dan de beschikbare valuta toelieten.
Voor de importeurs van gecontingenteerde goederen uit de landen
waarvoor een clearing gold betekende dit een dubbele vergunning:
eerst het invoerconsent voor de goederen, dan de toewijzing van de
benodigde Reichsmarken (als het Duitsland betrof) of andere devie-
zen om de rekening te kunnen betalen. Deze valutacontingentering
werd vooral in het verkeer met Duitsland weldra belangrijker dan de
echte contingentering 45

De politieke controle op dit hele systeem van afscherming en ver-
gunningen was vrij beperkt. De commissie-Schouten werd geraad-
pleegd bij belangrijke wetswijzigingen - zo is de Crisisinvoerwet twee-
maal verlengd en in 1937 geheel vernieuwd. Alle wijzigingen beteken-
den een verruiming van de bevoegdheden van de overheid. In novem-
ber 1933 werd het mogelijk naast de proportionele contingenten be-
paalde landen bijzondere contingenten toe te kennen, waaraan de
minister bij importeurs voorwaarden wilde kunnen verbinden.46 Ook
werd bij die gelegenheid, en nog eens - veel ingrijpender - in 1937, het
basisbegrip'overmatige invoer' opnieuw geinterpreteerd. In 1933 werd
het formeel mogelijk ook overmatige invoer aan te nemen als Neder-
landse producenten door prijsonderbieding overmatige invoer hadden
te weerstaan:7 In 1937 probeerde de minister in de vernieuwde wet het
begrip 'overmatige' invoer geheel te laten vallen. De Raad van State
zag het al: de minister maakte de weg vrij voor invoerverboden. 8 In
verzwakte vorm moest hij het begrip toch weer opvoeren. In hoeverre
hier sprake is van een woordenspel valt moeilijk vast te stellen.

In de praktijk is het begrip 'overmatige' invoer van de eerste dag
af met grote souplesse toegepast. Verluidt niet al in de Tweede Con-

tingenteeringsnota (1934): 'Zoo ontstond de mogelijkheid, dat invoer

op een bepaald moment als overmatig moest worden aangemerkt,
ondanks het feit dat hij kleiner was dan voorheen, ook wanneer steeds

rekening was gehouden met een afnemend binnenlandsch en buiten-
landsch verbruik. Dit geval kan zich voordoen, wanneer bepaalde
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importstimuleerende factoren die zich voorheen hadden doen gelden
thans waren weggevallen, bijvoorbeeld wanneer aan een toestand van
dumping door de vorming van een internationaal kartel een einde
werd gemaakt, of bij een reeds bestaand kartel een voor de Neder-

landsche industrie gunstiger quotaverdeeling kon worden bedon-
gen:49 Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, dat uitstekend
op de hoogte kon zijn, noemde in een brochure uit 1934 al 'vrees [cur-
sivering  DH] voor overmatigen invoer'  een van de aanleidingen voor
contingentering.50

Helaas is het moeilijk tot de details van de contingenteringspraktijk
door te dringen. De vier Contingenteeringsnota's die in de jaren dertig
zijn uitgebracht om te rapporteren over de uitvoering van de Crisis-
invoerwet, bevatten een schat aan informatie, maar niet genoeg om
op alle vragen antwoord te geven. Met name is niet afdoend vast te
stellen op grond van welke criteria en in welke mate contingenterings-
verzoeken uit het bedrijfsleven werden afgewezen.

Uit de Derde Contingenteeringsnota (1936) blijkt dat tot en met
1935 301 verzoeken tot contingentering werden ingediend, waarvan
er 220 zijn afgewezen.51 Na 1935 zijn weinig nieuwe verzoeken inge-
diend. Dit betreft dus de grote meerderheid van alle ingediende aan-
vragen. Uit dit gegeven zou een zeer terughoudende opstelling van

adviescommissie en departement kunnen blijken. Het beschikbare
archiefmateriaal steunt deze conclusie echter niet. Commissie zowel
als departement droegen de industrie een zeer goed hart toe en sloegen
de belangen van de tegenstrevende importhandel niet al te hoog aan.
De vraag rijst, of niet veeleer is voldaan aan vrijwel alle kwantitatief
belangrijke en technisch uitvoerbare contingenteringsverzoeken, zo-
dat het grote aantal afvallers vooral de marginale perfectionering be-
trof - contingentering vergde immers gedetailleerde regelingen, waar-
bij op grond van zo scherp mogelijke definities iedere artikelgroep
diende te worden onderscheiden - alsmede de technisch onuitvoer-
bare contingenteringen.

In bedrijfstakken waar massaproduktie of produktie in grote series

op voorraad normaal is blijkt de contingentering algemeen en veel-
omvattend te zijn. Sectoren met veel stukproduktie konden er nauwe-
lijks effectief mee gesteund worden. Daar vond het middel van de sub-
sidie weldra ingang. Grondstoffen en halffabrikaten werden vrijwel
niet gecontingenteerd op grond van officieel geformuleerd beleid.52

De gedetailleerde toe- en afwijzingsgegevens van contingenterings-
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verzoeken, kennelijk in de jaren 1932-5, ook vermeld in de Derde Con-
tingenteeringsnota, 3 zijn ter adstructie verhelderend. (Zie de tabel

op de volgende pagina.)
Bij de percentages van de gecontingenteerde invoer dient bedacht te

worden, zoals Blaisse onderstreept, dat alle officiele cijfers gebaseerd

zijn op de invoer na contingentering. Het invoerbeperkende effect
van de contingentering is aldus gemaskeerd.

In  de Eerste Contingenteeringsnota, in 1932 door Verschuur uitge-
bracht, wordt nog grote nadruk gelegd op het secundaire karakter van
de contingentering. Voorop staat'aanpassing', dat wit zeggen kosten-
en daardoor prijsverlaging - het beleid dat het grootste deel van de
jaren dertig kernleerstuk van de officiele overheidslijn zal zijn. De
contingentering kan slechts 'de moeilijkheden van den overgangstijd
enigszins helpen verzachten'.ss Veel meer dan een geruststelling aan
het adres van de net verslagen, maar nog machtig dreigende vrijhan-
delaren is dit niet geweest.

De loonkostenontwikkeling in de beschermde bedrijfstakken werd
in  de gaten gehouden, maar vormde - anders  dan  bij de steun door
middel van subsidie - geen belangrijke overweging voor het toeken-
nen van een verlenging van de contingentering. Scherper werd er gelet
op de prijzen. De regering behield zich het recht voor als voorwaarde
aan contingentering te verbinden 'dat elke prijsverhoging aan haar
goedkeuring zou worden onderworpen. In bepaalde gevallen eischte
zij een prijsverlaging.'56 Het Philips-concern raakte daarover in een
open conflict met het departement. Philips had omstreeks de jaar-
wisseling 1932-3 contingentering van de invoer van metaaldraadgloei-
lampen bereikt, op basis van honderd percent van de invoer in 1930-1.
De maatregel beantwoorde, wat Philips betreft, geheel aan haar doel.
In feite betekende zij, dat met steun van de regering de afspraken van
het internationale gloeilampenkartel Phoebus overeind werden ge-
houden.57 Met een aantal kleine Nederlandse producenten werd een
tijdlang genadeloos geconcurreerd - een  slag die Philips onder het
toeziend oog van de overheid won.58

in maart 1936 echter concludeerde de afdeling Nijverheid in een uit-
voerig memo, dat de prijzen van de Philipslampen omlaag konden.S9

De minister, Gelissen, tekende de door directeur-generaal Hirschfeld
op dit memo gebaseerde brief: van Philips werd 7,5 percent prijsver-
laging verlangd voor Alle metaaldraadgloeilampen.

Het concern reageerde onmiddellijk. Dr. A. Philips,diezich gewoon-
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aanwagen uit de sector toegewezen afgewezen invoer*

aardewerk, glas, cement                               8 20 47

kleding                                       7             2           63,5

leder, wasdoek, rubber                                5                    7                29.5

metaal                                         13             55             43

textiel                                                     20                33               49

voedings- en genotmiddelen                         10                    19                  27.5

chemische industrie                            7              25              9,3

mijnbouw                                                                   38

papier 84

* gecontingenteerde invoer in percenten van de totale invoer (in guldens) in de
sector volgens de Vierde Nota (1939)"
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lijk ver van het Haagse gebeuren bewoog, kwam persoonlijk, om een
memorandum aan de minister aan te bieden (die er niet was - Philips
bereikte slechts de kamerbewaarder). Ir. P. F. S. Otten, voorzitter van
het 'college van onderdirecteuren en secretarissen' van Philips, be-
zorgde hetzelfde stuk bij Hirschfeld (die ook al afwezig was) en de
drie meest betrokken ambtenaren: G. J. Teppema, mr. F. Ph. Groene-
veld Meijer en  mr. H. van Blankenstein.60 Bovendien werd het memo-
randum gepubliceerd; tot grote ergernis van het departement, omdat

Philips geheime gegevens op straat bracht over voor het Phoebus-
kartel gunstige verdragscontingenten.

Wat er daarna gebeurde is - als zoveel in het contact tussen depar-
tement en bedrij fsleven - niet in departementale stukken Opgetekend.
Op 11 mei 1936 volgde een compromis. Het departement aanvaardde

een prijsverlaging van 5 percent voor een aantal types Philipslampen.
61

In 1938 verlaagde Philips nogmaals een aantal prijzen met 5 percent.62

Maar Philips was als - toen al - een van de allergrootste industriele
werkgevers in Nederland een bijzonder geval. Behalve gloeilampen
werden geen Philipsprodukten door contingentering beschermd. Uni-
lever had als verwerker van agrarische produkten voornamelijk te
maken met de landbouwsecties van het contingenteringsapparaat
(toiletzeep is alleen in 1936-7 gecontingenteerd geweest63). Aku ge-
noot als grondstoffenproducent geen rechtstreekse bescherming. De
invoer van kunstzijden weefsels was echter wel gecontingenteerd, van-
af januari 1934, en de overheidsactiviteit op dit terrein ging tenslotte
in 1939-40 zo ver, dat een ontduiking door Franse leveranciers van
de particuliere prijsafspraak die de 'Katoencommissie' maakte met
Duitse, Franse en Italiaanse wevers werd gesignaleerd door het Crisis
Invoer Bureau.64

De interesse van de overheid ging nog verder. Drs. A. B. Speeken-
brink, chef van het Bureau Contingentering bij de afdeling Nijverheid,
was bij de betrokken kartelonderhandelingen aanwezig.65 Al vele jaren
eerder werd het usance dat de secretaris van de Katoencommissie
drs. A. Rom Colthoff in zijn kantoor bij het VNW - waarvan hij ook
secretaris  was - gegevens van Handel en nijverheid ontving over de
stand van zaken in de industrie van kunstzijden weefsels. 6 Het zijn
slechts enkele voorbeelden uit zeer veel contingenteringsgevallen. In
1932 was 7,4 percent van de Nederlandse invoer gecontingenteerd. Op
het hoogtepunt van de contingentering, in 1936, werd 17 percent van
de invoer erdoor geraakt. 7 In 1937 nog 14,8 percent, ondanks de de-
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valuatie van september 1936, die slechts aanleiding gaf tot het ophef-
fen van een beperkt aantal contingenteringen. Blaisse, die over inside-
informatie kon beschikken, vergelijkt dit officiele cijfer voor 1937
echter met de invoer op basis v66r contingentering. Door aldus het
effect van de contingentering op de totale invoer te elimineren komt
hij op een contingenteringspercentage van 26 percent van de invoer.68

Op den duur bleek het instrument van de contingentering allddn on-
voldoende om de overheid die greep op het bedrij fsleven te geven die

nu gewenst werd geacht. Wanorde, ongebreidelde concurrentie, was
het Bureau Nijverheid evenzeer een gruwel als de gevestigde onder-
nemers. Vanaf 1935 wordt de ene economische ordeningswet na de
andere uitgevaardigd. Twee van deze wetten betroffen met name ook
de industrie: de Wet op de verbindend- en onverbindendverklaring van
ondernemersovereenkomsten (mei 1935), die geen antikartelwet was,
eerder een prokartelwet, en de Bedrijfsvergunningenwet (1938). Door
de laatste wet werd het mogelijk op verzoek van belanghebbenden
hele bedrijfstakken te sluiten. Beide wetten zijn mede verdedigd met
verwijzing naar de noodzaak de contingentering met andere maatre-
gelen te ondersteunen,69 beide pasten ook voortreffelijk in de opko-
mende ordeningsideologieen. Ze mogen op zowel de ene als de andere

grond als industriepolitieke wetten worden bestempeld.
Hun opzet en uitwerking hoort in het hoofdstuk ordening thuis;

maar niet mag uit het oog worden verloren, dat in de als beschermings-
en vechtmaatregel opgediende Crisisinvoerwet zelf al belangrijke or-
denende mogelijkheden verscholen zaten, zoals hiervoor is geillus-
treerd.

Als ze door de makers van de wet niet tevoren bevroed zijn - wat
mij uiterst onwaarschijnlijk voorkomt - hebben die makers toch geen
moment geaarzeld om met deze mogelijkheden te werken. Tot vreug-
de van een belangrijk deel van het bedrijfsleven - ook in V Nw-kring,
ook in het hartland van de liberale gezindheid onder industrielen,
Twente. Katoenen weefsels, een van Twentes grote produkten, be-
hoorden bij de eerste groepen artikelen die werden gecontingenteerd
(eind 1932). Eind 1931 al hadden de Twentenaren gepacteerd met
mr. M. P. L. Steenberghe, voorzitter van de Katholieke Werkgevers,
vurig voorstander van actieve handelspolitiek en bovendien directielid
van de katoenweverij Van Puijenbroek te Goirle bij Tilburg. Daaruit
ontstond in december 1931 de Katoencommissie, met Steenberghe en
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vNw-voorzitter/katoenfabrikant H. P. Gelderman als co-voorzitter.70
De Katoencommissie was gesprekspartner van de overheid inzake de
contingenteringen op katoen- en kunstzijdegebied.

In 1935 ontstond'na lange en moeilijke onderhandelingen' uit deze
Twents-Brabantse samenwerking een kartel, deTextielconventie, 1 dat
in 1937 zelfs bijna verbindend werd verklaard.72

Het liberalisme was niet eensklaps weggeebd. H. P. Gelderman zou
het in zijn klassieke vorm nog jaren belijden en verkondigen. Maar hij
wist dat terwijl hij zo deed, heel andere concepties hun intree maak-
ten, ook in zijn eigen kring.73

5   Colijn komt op

Dr. honoris causa H. Colijn was al jaren een dominerende figuur in de
Nederlandse politiek. In 1920 had hij onder zo veel pressie gestaan om
een ministersfunctie te bekleden, dat hij serieus in overweging gaf het
staatsambt te mogen combineren met zijn directeurschap van de Ko-
ninklijke/Shell-groep.74 In 1925, hij had de Shell verlaten, was hij pre-
mier en minister van Financien, maar zijn kabinet viel over de Vati-
caankwestie. Zijn politieke rol was daarmee allerminst uitgespeeld. Hij
leidde de Antirevolutionairen in en buiten de Tweede Kamer en nam
als vertrouweling van het liberale bedrijfsleven deel aan de interna-
tionale besprekingen tot herstel van de vrijhandel. In 1933 stond al
vast dat hij de officiele Nederlandse delegatie zou leiden tijdens de
Wereldconferentie in Londen - de laatste poging om het doorslaande
protectionisme en het alom zweven van de wisselkoersen tot staan

te brengen.
De conferentie - die totaal mislukte - had plaats in juni. Toen Co-

lijn als delegatieleider arriveerde was hij opnieuw premier. De politieke
carri6re van  Ruys de Beerenbrouck had vrijwel zijn einde gevonden;
Colijns oude tegenspeler De Geer stond voor jaren op een zijspoor.
Colijn heeft in de jaren dertig zes jaar het voorzitterschap van de mi-
nisterraad bekleed. Hij vond het begrip aanpassing niet uit (al tijdens
Ruys kwam die term in zwang); noch was hij de ijzeren, ter rechter-
zijde algemeen gevolgde leider waarvoor men hem wel aanzag. Inte-
gendeel. In zes jaar, minderdantwee volle regeringstermijnen, versleet
Colijn vier kabinetten en moest hij drie crises doorstaan. Na de derde,
die volgde op zijn falikant mislukte poging een buiten-parlementair
zakenkabinet aan de Kamer op te dringen, was het zijn beurt om,
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vervangen door de veerkrachtige De Geer, op een politiek zijspoor te
worden gezet. Kortom, Colijn speelde wel gaarne de onverzettelijke
autoritaire leider, doch het lot dwong hem een politiek evenwichts-
kunstenaar te zijn op een koord dat telkens weer aan het schomme-
len werd gebracht. De kwelgeest die daarvoor zorgde  was de R K SP.

In mei 1933, bij het optreden van het tweede kabinet-Colijn, moest

dat allemaal nog blijken. Maar aan de gebeurtenissen die voorafgingen
aan de val van het kabinet-Ruys korI voor de verkiezingen had reeds
dezelfde onvrede binnen  de  R K SP ten grondslag gelegen die Colijn
ook zo vaak parten zou spelen. In 1931, toen de omvang van de crisis
steeds ontstellender werd, waren de leiders van de Katholieke Staats
Partij zich gaan afwenden van het kabinet-Ruys. Op 12 september 1931
brak A. C. de Bruijn in het dagelijks bestuur van de partij de staf over
het niet uitvoeren van de sociale en economische punten uit het
RKS P-program; partijvoorzitter Goseling reageerde: 'Een rechtstreek-
se beoordeeling van het regeeringsbeleid komt dit bestuur niet toe en
nog minder de beoordeeling van het beleid van een Regeering wier
Katholieke leden zonder eenige medewerking van de Partij in het Ka-
binet zitting hebben genomen.

,75

In oktober besprak Nolens' opvolger Aalberse in een brief aan een
vooraanstaand partijgenoot de vorming van een nationaal kabinet
met de sociaaldemocraten, al achtte hij de kans op overeenstemming
over een regeringsprogram gering. 6 De nieuwe partijleider legde zich
echter al spoedig neer bij de onmogelijkheid her slechts gedoogde
kabinet-Ruys spoedig door een nationaal kabinet te vervangen,77 en
richtte vanaf 1932 zijn aandacht op de komende verkiezingen. Bij de
behandeling van de begroting 193 3 verklaarde hij een volgend kabinet
'op bredere of andere basis' te willen, en liever niet met de liberalen.
Over de sociaaldemocraten zweeg hij.78

De onvrede binnen  de  R K SP  Was  Op dat moment nog onvermin-
derd.Directe aanleiding was opnieuw het economisch beleid, namelijk
de problemen rond eventuele verhoging van invoerrechten.79 De wer-
kelijke oorzaken lagen dieper. Ruys had zich - als tijdens de crisis van
1920-3 - geen  man getoond  met een groot eigen economisch inzicht.
De Geer, de minister van Financien, hid economische inzichten - die
van de klassieke staatsonthouding. Slechts de eenzame Verschuur
roeide tegen die krachtige stroom op met zijn actieve economische

politiek.

103



Dit weinig inspirerende kabinet nu moest de aanpassing - dat wil
zeggen loon- en prijsverlaging, die vrij algemeen noodzakelijk werd
geacht ter bestrijding van de crisis - aan de kiezer verkopen.

Een bezuinigingscommissie, voorgezeten door de R K SP-er Welter,
had in 1932 geadviseerd over ingrepen. Nu moest het een en ander
worden uitgevoerd. De aanpassing als zodanig was niet in het geding,
ook niet bij de oppositie. De discussie betrof de vooruitzichten die
erbij geboden zouden kunnen worden. Van den Tempel, een van de
economische specialisten in de SDAP-fractie, had al in 1931 in een in-
terpellatie aangedrongen op een actieve economische en industrie-
politiek.80 Zowel  in  de  RK Sp als in sommige delen  van het niet-con-
fessionele bedrijfsleven werden soortgelijke wensen gekoesterd. Deze
toenadering in opstelling tussen katholieken en sociaaldemocraten
had misschien al in 1933 tot resultaten kunnen leiden. Aarzelde de
RK S P niet al jaren over het tolereren van de S D A P in de regering?

Toen de verkiezingen aanbraken zou er ook nu weer geen sprake
van kunnen zijn. Een aanpassingsmaatregel - verlaging van de lonen -
leidde begin 1933 tot muiterij op de kruiser De Zeven Provincitn, die
in de Indische wateren was gestationeerd. Onder het lagere marine-
personeel hadden de sociaaldemocraten nogal wat aanhang, zodat ze
medeverantwoordelijk werden gesteld.81 Als gewantrouwde elemen-
ten stonden ze opnieuw politiek buitenspel. Blom meent overigens,
terecht waarschijnlijk, dat ook zonder de muiterij de kans op een
rooms-rode coalitie in 1933 uiterst gering zou zijn geweest.

82

De kans van de sterke man Colijn lag nu voor het grijpen. In fe-
bruari 1933 gaf het kabinet-Ruys, verstoten door des premiers eigen

partij, de geest. Aanleiding was een relatief onbeduidend conflict over
bezuiniging door vermindering van het aantal rechtbanken en kanton-
gerechten.

Er werden vervroegde verkiezingen uitgeschreven om de weg te
effenen voor een parlementair kabinet, dat de crisis beter te lijf zou
kunnen gaan. 3 Het resultaat was een politieke doorbraak. Voor het
eerst vonden confessionelen en liberalen elkaar werkelijk (de enkele
liberale ministers in de jaren twintig waren nooit partijgangers ge-
weest). Colijn, wiens partij bij de verkiezingen zetelwinst boekte,
leidde  een AR-R K SP-CH u-Liberaal-Vrijzinnig-Democratisch kabinet,
met de Vrijzinnig Democraat mr. P. J. Oud op Financien en Verschuur
onveranderd op Economische zaken, zij het, dat Arbeid daarvan nu
toch (het was eerder overwogen) in een apart departement werd
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afgesplitst. 'De Regeering-Colijn,' schreef Hirschfeld terecht, 'was in
het economisch-politieke beleid doortastender dan de RegeeringRuys
de Beerenbrouck. Politiek waren de kansen voor de wenschen van
Verschuur dus in een veel gunstiger atmosfeer gekomen.'84

De atmosfeerwijziging bleek al in de regeringsverklaring van 31 mei
1933: 'Om herstel van de welvaart voor te bereiden, zal ordening van
het bedrijfsleven, tot aanpassing aan de gewijzigde economische we-
reldstructuur, van overheidswege moeten worden bevorderd.'85

Ruys, premier afkomstig uit de ordeningsgezinde  R K S P, had zoiets
nooit verklaard. In de Troonrede van september 1933 volgde de aan-

kondiging dat, zodra de begroting in evenwicht was gebracht, met
produktieve werken op grote schaal zou worden begonnen.

86

De begroting is tot de Tweede Wereldoorlog toe nimmer in even-
wicht gekomen, maar al in het voorjaar van 1934 verscheen een wets-
ontwerp waarbij voor deze 'werkverruiming' een apart fonds werd
opgericht, gevoed met de eerder genoemde zestig miljoen gulden.87

De intenties achter het project waren een combinatie van twee
geheel verschillende elementen. Het ene element gaat uit van de wens
de economie te helpen met behulp van aanzienlijke investeringen,
zowel in openbare werken als in het bedrijfsleven - een benadering
waarvoor inmiddels in het buitenland voorbeelden voorhanden waren.
Misschien heeft het kabinet in die richting gedacht, toen het 't zestig-
miljoenplan voor het eerst noemde.88

De inbreng voor deze lijn kwam echter tenslotte van buiten. In de-
cember 1933 diende de Amsterdammer dr. J. Eykman, onder meer op-
richter van de AM vJ, een werkverruimingsplan in dat vervolgens werd
bewerkt door niemand minder dan C. J. Ph. Zaalberg, inmiddels als
Benas-directeur bevrijd van zijn ambtelijke status. Zaalberg verzon
voor het project de naam 'Werkfonds 1934' en bedacht een omvang-
rijke bestuursstructuur waarin de overheid en een keur van vertegen-
woordigers uit het bedrijfsleven een rol zouden spelen. Als doelstel-
ling gaf hij zijn geesteskind onder meer mee: 'Stichting en uitbreiding
van particuliere bedrijven:89

Zaalbergs oudcollega's, de hoogste beleidsambtenaren uit de sociale
en economische sector, werkten intussen op een heel andere lijn. Na
het vertrek van Zaalberg als directeur-generaal, en na de komst van
Hirschfeld, die zijn tijd liever investeerde in internationale handels-

besprekingen dan in ambtelijk overleg, was de eens zo machtige Com-
missie Werkloozensteun wat in de versukkeling geraakt.90 De meeste
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betrokken hoofdambtenaren, die in de Commissie een in hun ogen
uiterst nuttig interdepartementaal overlegpunt hadden, waren daar-
mee niet zo gelukkig. In de zomer van 1933 werd echter de sector Ar-
beid van het ministerie van Economische zaken en Archief afgesplitst
en - in het nieuwe kabinet-Colijn - toevertrouwd aan een minister
van Sociale zaken. Het was een oude bekende, dr. J. R. Slotemaker de
Bruine, Verschuurs voorganger op Arbeid, handel en nijverheid. Hij
sloot zich bij de wensen van zijn hoofdambtenaren aan. Op 5 juli werd
de Commissie'H' ingesteld, genoemd naar zijn voorzitter dr. ir. A. H. W.
Hacke, de nieuwe directeur-generaal van de Arbeid. Het was vrijwel
een herleving van de Commissie-Zaalberg.91

De Commissie 'H' kreeg van Slotemakerde Bruine meteen de op-
dracht mee te rapporteren over werkverschaffingsproblemen, onder
meer over de vraag of het bedrijfsleven niet kon worden ingescha-
keld.92

De commissie ging - met uitzondering van Hirschfeld die ook nu
vaak afwezig was - voortvarend aan het werk. Begin januari werd een
groot advies voltooid om terwille van het gezondmaken van de econo-
mie te komen tot een 'verlaging van het levensniveau in Nederland'.93

De hele commissie stond erachter, ook Hirschfeld, die in de bespre-

king van het advies met de minister van Sociale zaken verklaarde dat
Economische zaken niet was opgewassen tegen de stroom hulpver-
zoeken uit het bedrijfsleven. 'Daarnaast zal het systematisch onder-
zoek in verschillende bedrijven voortgang moeten vindcn,' ging hij
verder, daarmee benadrukkend dat hij in ordenend structuuronder-
zoek een grote taak zag voor zijn afdeling. Als de kosten van levens-
onderhoud niet snel genoeg omlaag zouden gaan, zouden volgens
Hirschfeld kostenverhogende steunmaatregelen ten behoeve van het

bedrij fsleven onvermijdelijk zijn. Daardoor zou de nagestreefde hand-
having van de gouden standaard bemoeilijkt worden, aldus Hirschfeld.

Merkwaardigerwijs had de Commissie 'H' zich tot vlak voor het
uitbrengen van dit advies ternauwernood bekommerd om het zestig-
miljoenplan, hoewel zij zich de activiteiten van de Rijkscommissie

Werkverruiming, die ook het bedrijfsleven met subsidies steunde, wei
aantrok.

Pas in de vergadering van 3 januari 1934 kwam het zestig-miljoen-
plan aan de orde. Genotuleerd werd onder meer: 'Bovendien is men
van oordeel, dat men er met f 60 miljoen niet komt, omdat [de werk-
verruimingsprojectenl over vele jaren zullen moeten worden verdeeld,

106



zoodat  op  f 340 miljoen moet worden gerekend. Anderzijds meent
men dat een kleine post voor werkverruiming de vele afbraakmaatre-
gelen zou compenseren en dat als er niets in dien zin zou geschieden,
men groote ontevredenheid zou scheppen. Het zal dus de koopsom
zijn, waarmede men dellatie bereiken wil. Voor 1934 zou in geen geval
meer dan f 20 miljoen verwerkt kunnen worden.'

Op 11 januari wordt dit in wat andere woorden aldus geformuleerd:
'Deze f60 millioen zou dienst moeten doen als een stimulans voor
loonsverlagingen in het vrije bedrijf.,94

Op 26 februari drong Hacke namens de commissie bij het kabinet
aan  op een dergelijke integratie - met meer nadruk ongetwijfeld,
omdat minister Slotemaker een eerder overwogen rechtstreekse ge-
dwongen loonsverlaging vierkant had afgewczen. Bovendien liet
Hacke blijken dat de commissie enige moeite had met het semi-auto-
nome karakter van de door Zaalberg voorgestelde en door de minister-
raad overgenomen Werkfonds-organisatie.95

Bij de regering maakte deze bezorgdheid om het regelen van de re-
latie ambtelijke bevoegdheden/niet ambtelijk fondsbestuur blijkbaar
geen indruk - ze zou er weldra spijt van krijgen. Het andere advies,
integratie van het 'grote plan' van de Commissie 'H' tot verlaging van
het levenspeil met de werkverruiming, werd echter dankbaar overge-
nomen. Zo werd de opzet van het Werkfonds 1934 direct gekoppeld
aan de wens tot loonsverlaging.96

Zestig miljoen uittrekken maakte nogal wat indruk in het land. De
werkelijkheid was niet zo indrukwekkend, zoals de Commissie 'H'
terecht beseft had. In 1934 gaf de rijksoverheid in totaal f 987,6 miljoen
uit,97 een bedrag waarop zestig miljoen slechts enkele percenten be-
tekende. De zestig miljoen was bovendien niet bedoeld om in 66n jaar
te worden verwerkt. Het fonds,in een aantal etappes tenslotte opge-
voerd  tot  f 190 miljoen, besteedde van 1934 tot zijn opheffing in 1948
f 156,7 miljoen - slechts  iets  meer dan elf miljoen gulden gemiddeld
per jaar.

98

Colijn, de sterke man, was dan wel doortastender dan Ruys, maar
net als de hoofdambtenaren in de Commissie 'H' had hij tenslotte
toch de aanpassing als oogmerk. De rest was opschik, bedoeld om de
toenemende aandrang om op grote schaal met overheidssteun indus-
trieen op te richten en werken uit te voeren af te leiden van het ka-
binet, en vooral om de wel nagestreefde bezuinigingen meer aanvaard-
baar te maken. Het Werkfonds moest de weg effenen voor de grote
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bezuinigingsoperatie, die in april 1935 eindelijk het parlement bereikte
als wetsontwerp 362 tot verlaging van de openbare uitgaven. Dat doel,
de weg effenen, zou het goeddeels missen.

Minister Verschuur, nog als kabinetslid medeverantwoordelijk voor
de opzet van het Werkfonds, maakte het vervolg niet meer als be-
windsman mee. Op 17 april 1934 trad hij om gezondheidsredenen af.99
Op zijn voorstel werd de voorzitter van de katholieke Werkgevers,
mr. M. P. L. Steenberghe, in mei tot zijn opvolger benoemd. Verschuur
maakte zich vervolgens nog verdienstelijk als regeringscommissaris
voor de mijnen en als partijvoorzitter van de R K SP.

Steenberghe stelde zich tot taak de reorganisatie en uitbouw van
de centrale departementale organisatie, waaraan Verschuur begonnen
was, voort te zetten. Met een andere opstelling zou hij het, mag men
aannemen, ook niet makkelijk hebben gehad in het kabinet. Colijn
was na de mislukking van de Wereldhandelsconferentie door de feiten
gedwongen 'om' gegaan op actieve handelspolitiek. Maar als het er
echt op aankwam, in fundamentele keuzes de economische orde be-
treffend, stond hij maar weinig verder van de liberale hoek af dan
De Geer. Zijn partijgenoten dachten trouwens in grote meerderheid
niet anders. Bovendien had de Vrijzinnig-democratische minister van
Financien Oud in deze jaren veel invloed bij de premier. 100

Binnen het aldus gegeven kader kon de Crisisinvoerwet worden
verscherpt, en de ordening langs de weg van geleidelijkheid steeds ver-
der worden doorgevoerd, maar veel verder zou de speelruimte niet
gereikt hebben. Op bescheiden schaal werd ook de directe financiele
steun aan het bedrijfsleven uitgebreid.

Steenberghe waren de resultaten van dit beleid tenslotte niet ge-
noeg. De industriele produktie begon in 1934 in het buitenland aller-
wege te stijgen; in Nederland stagneerde  hij op een extreem laag ni-
veau.mi Het 'goudblok', de groep landen die na het zwevend maken
van de dollar in 1933 nog aan een vaste goudwaarde had vastgehouden,
vormde geen moment de door Colijn en anderen er in geziene kern
voor economisch herstel. Het bleek een club tragische achterblijvers.
Toen Belgi8 voorjaar 1935 het blok verliet, stelde Steenberghe in het
kabinet voor ook de gulden los te maken van het goud. Hij vond geen
medestanders, en trad op 6 juni 1935 af.102
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6    De Rijkscommissie Werkverruiming

Een van de organen die een rol gingen spelen in het nu snel tot ont-
plooiing komende directe subsidiebeleid, was de Rijkscommissie van
Advies voor de Werkverruiming, na Nolens' dood eerst onder voorzit-
terschap gesteld van de antirevolutionair mr. J. A. de Wilde, vervolgens
van  de  RKS P-er Welter,103 en nog steeds zetelend in Amsterdam met
mr. J. Gerritsz als secretaris.

De 'ophanging' van de Rijkscommissie aan het Haagse overheids-

apparaat was in de voorgaande periode wat merkwaardig geweest. De
Commissie ressorteerde niet onder Arbeid, handel en nijverheid - wat
in de lijn der verwachting zou hebben gelegen - maar onder Binnen-
landse zaken en landbouw, een keus die wellicht mede is ingegeven
door het feit dat de lagere overheid veeleer dan het rijk geneigd was
om bedrijven in problemen te steunen, en omdat er een verband werd

gezien tussen werkverruiming en werklozensteun, een aangelegenheid
die ook onder Binnenlandse zaken viel.

Van de begroting van Binnenlandse zaken en landbouw kwamen
ook de subsidies aan de industrie in verband met buitenlandse prijs-
concurrentie, waarvoor de Commissie op grond van een Koninklijk
Besluit uit 1924 het aanvraagadres was.104 De subsidieverlening was
zeer bescheiden van ornvang - een deskundig ambtenaar noemde in
1933  bedragen van 18000 tot 20000 gulden per jaar. 105 De Commissie
verleende echter ook omvangrijke steun van andere aard. Voor 1932
worden de relevante uitgaven op de betreffende begrotingspost op
f 750 000 geschat.106  Toen  in 1933 het departement van Sociale zaken

gevormd werd, kwam de Rijkscommissie onder de hoede van minister
Slotemaker. Een tijdelijke zaak, dat stond vanaf het begin vast. Al in
juli 1933 kondigde de minister aan dat de hele werkverruimingspoli-
tiek, de Rijkscommissie inbegrepen, te zijner tijd bij Economische
zaken zou worden ondergebracht (de reden voor het 'te zijner tijd'
blijft duister).107

Vooruitlopend op het zestig-miljoenplan werd de Rijkscommissie
bovendien begiftigd met het ongehoorde budget van 500000 gulden -
tot ergernis van thesaurier-generaal Van Doorninck niet 'gecamou-
fleerd' maar openlijk in de begroting verwerkt,108 zodat de geinteres-
seerde ondernemers zich in rijen voor de deur van de Rijkscommissie
konden gaan opstellen. Ook de voorzitter van de Rijkscommissie
toonde zich met deze openheid weinig gelukkig. Bovendien voelde
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hij niet voor indeling bij Economische zaken. Beter kon de Rijkscom-
missie, oordeelde hij, worden opgehangen  aan de voorzitter  van  de
Ministerraad. Dat geeft bewegingsvrijheid regenover de andere depar-
tementen en voorkomt dat de Commissie een departementaal orgaan
wordt.

Na ontvangst van deze klacht bracht Colijn de Rijkscommissie be-
grotingstechnisch onder Financien, hoewel Verschuur en Slot€maker
de Bruine het al tens waren geworden over een onderbrenging bij
Economische zaken. 109

Het Haagse apparaat was echter niet van zins het beheer over zoveel
geld over te laten aan de half-ambtelijke Rijkscommissie. Hacke, de
directeur-generaal van de Arbeid, sprak met Welter, die toezegde dat
'in alle gevallen, waarbij de Regeeringssubsidie wordt aangevraagd,
de Commissie «H» zal worden ingeschakeld.'1 w In de eerste helft van
1934 verschijnt secretaris Gerritsz van de Rijkscommissie enige malen
in de Commissie 'H' om subsidieaanvragen toe te lichten.111 in deze

periode blijkt ook weinig van bemoeienis van Economische zaken
met de Rijkscommissie.

Met de instelling van het Werkfonds 1934 veranderde deze werk-
wijze. Er werd een formele band geschapen door de voorzitter van
de Rijkscommissie, Welter, op te nemen in het bestuur van het Werk-
fonds. In dezelfde periode wordt de Rijkscommissie tenslotte toch
onder Economische zaken gebracht, waar een organisatorische aan-
passing en uitbreiding de mogelijkheden heeft geschapen om de acti-
viteiten van het Werkfonds en van de Commissie te begeleiden. De
Rijksbegroting 1935 bevestigt deze plaatsing, met als argument, '[...1
dat dit Departement meer dan 66n ander met de werkgelegenheid in
de Nederlandsche bedrijven en dus ook met de werkverruiming be-
moeienis heeft. Daardoor is een zeer gewenschte coijrdinatie rot stand
gebracht tusschen de werkzaamheden van het Bureau Nijverheid van
het Departement met die van evengenoemde Commissie en van de
Commissie Werkfonds 1934.' Meer dan een co8rdinatie werd niet be-
oogd; zeker was het niet de bedoeling om, zoals eerder in de Tweede
Kamer was bepleit industriele steunaanvragen aan het Werkfonds112

steeds via de Rijkscommissie te leiden.113 Integendeel, in de praktijk
verschoof de besluitvorming weldra geheel naar het Bureau Nijverheid
van Economische zaken. Vanaf 1 januari 1935 was dat ook de officiele
situatie.114 Voor de Rijkscommissie bleef niet veel meer over dan als
brievenbus en pleitbezorger op te treden.
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De bedragen waarover voor deze werkverruimingssteun kon wor-
den beschikt waren inmiddels niet onaanzienlijk. Via de rijksbegro-
tingen 1935  en 1936 werd telkens  500 000 gulden ter beschikking ge-
steld. Bovendien kreeg de Rijkscommissie in de zomer van 1934 nog
eens  500 000 gulden  uit de zestig-miljoenpot van het Werkfonds,  in
het najaar van hetzelfde jaar opgevoerd tot f 750000,115 later nog eens
opgevoerd tot 66n miljoen gulden. Toegegeven, de bedragen vallen
totaal in het niet bij de 166 miljoen subsidie die de landbouw in de
jaren 1934-9 gemiddeld per jaar ontving,116 maar die steun werd buiten
de rijksbegroting om gefinancierd door heffingen op de consumenten-
prijzen, terwijl de hulp van de Rijkscommissie werd geput uit recht-
streeks door het Rijk beschikbaar gestelde middelen- ter vergelijking:
het afdelingsbudget van Handel en nijverheid zelf bedroeg op de be-
groting 1935 f 3 699793.117

Wat er met het geld gebeurde blijkt bijvoorbeeld uit een tussentijds
overzicht van de via de Rijkscommissie verleende subsidies over de
maanden januari-september 1935 - in het eerste jaar waarin de subsi-
dieactiviteit echt een grote omvang had. Er werden vijfenzeventig
subsidies toegekend, waarvan tweeenvijftig aan bedrijven in het wes-
ten. Scheepsbouwers speelden een belangrijke rol - in het overzicht
worden alleen enkele scheepsbouworders met name genoemd en als

118'zeer groot' aangemerkt.
Een ander overzicht laat zien dat ook de motorenindustrie veel-

vuldig werd gesteund: in 1934 nog maar in twee gevallen, in 1935 werd
tot half november in niet minder dan zevenendertig subsidieaanvragen
bewilligd voor scheepsdieselmotoren. Twee gevallen gingen tenslotte
niet door, omdat de aanvrager ondanks uitzicht op subsidie de order
tenslotte misliep; de resterende vijfendertig werden afgehandeld. Het
is echter niet geheel duidelijk of deze 'werkverruimingssubsidies',
waaronder 66n van circa 40000 gulden  en 66n van 60 000 gulden (op
orders ter waarde  van  f 393 620  en  f 605 000 respectievelijk) allemaal
via de Rijkscommissie gelopen zijn.119 Het departement maakte bij
zijn interne afhandeling geen erg scherp onderscheid tussen Rijks-
commissie- en Werkfondssteun.

Het effect van de steun van - in de late jaren dertig wellicht beter:
via - de Rijkscommissie  is  soms hoog aangeslagen.  In 1939 conclu-
deerde in E. E E. Bongaerts, die dan Gerritsz als secretaris van de Rijks-
commissie is opgevolgd, 'dat gedurende het bestaan der Commissie
door haar bemoeiingen voor ruim honderd millioen gulden werk voor
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Nederland is behouden, staat wel vast.' In hetzelfde artikel bevestigt
de secretaris dat de Commissie zich vooral richtte op niet met con-
tingentering gesteunde bedrijfstakken. Als voornaamste noemt hij
de metaal- en elektrotechnische nijverheid en de hout- en textielin-
dustrie.120 De subsidies van de Rijkscommissies hadden in theorie niet
zonder meer het karakter van steun aan noodlijdende bedrijven. Het
criterium was het lijden van verlies op een order om die in concur-
rentie met buitenlanders voor Nederland te behouden. De steun werd
verleend onafhankelijk van de financiele positie van de onderneming,
met dien verstande dat voor sterke ondernemingen een hoger mini-
mum gold. De subsidie dekte een deel van het verschil tussen kostprijs
en verkoopprijs.121 In de kostprijscalculatie werden voor de indirecte
kosten echter zeer beperkende maatstaven aangelegd. Zo werden af-
schrijvingen soms in het geheel niet in de beschouwing betrokken. 122

Over de hoogte van de verleende subsidies moet men zich - on-
danks enkele uitschieters die in de tienduizenden guldens liepen -
geen overdreven voorstellingen maken. De meeste subsidiebedragen
bedroegen minder dan duizend gulden. Zelfs f 160 komt voor. De eisen
waren streng. De subsidievrager - dit diende de producent te zijn -
richtte zijn met kostprijsgegevens toegelichte aanvrage aan de Rijks-
commissie in Amsterdam, die als eerste zeef optrad. Van de Commissie
moest de voordracht komen om subsidie te geven, waarna het Bureau

Nijverheid erover adviseerde (formeel besliste de minister). Pas na
overlegging van een nacalculatie werd de toegekende subsidie uitge-
keerd.

Niet alleen op de calculatie werd gelet. Het subsidievragende bedrij f
diende gewoonlijk te voldoen, of te hebben voldaan, aan de eis dat
de lonen er van 1931 tot 1935 met dertig percent waren verlaagd. Het

directoraat-generaal van de Arbeid en de Crisis-Accountantsdienst
zagen daarop toe.

123

Zeker ten opzichte van kleinere producenten werd hiervan niet

makkelijk afgeweken, zoals de Appingedammer Bronsmotorenfabriek
in 1935-7 ondervond. De slepende kwestie-Brons ontstond in het na-
jaar van 1935 naar aanleiding van een subsidieverzoek aan de Rijks-
commissie. Brons kon een scheepsmotor leveren aan de Maatschappij
Koopvaart. De potentiele koper - waarschijnlijk ook bekend met de
mogelijkheid om subsidie te krijgen - liet echter weten dat de Duitse
motorenfabriek Deutz een motor kon leveren voor 450 gulden minder.
Brons vroeg daarop f 450 subsidie, zich erop beroepend dat de gedane
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offerte  van 843 gulden al verliesgevend was. Maar Brons maakte 66n
voorbehoud in de op 8 november 1935 doorgezonden aanvrage: de
lonen, sinds 1 januari 1931 met 25 tot 29 percent verminderd, konden
beslist niet verder omlaag. De Rijkscommissie sprak zich niet uit en
liet de keus aan de minister. Zeven dagen later echter stuurde de Com-
missie opnieuw een subsidieaanvraag van Brons door, met de expli-
ciete uitspraak erbij, dat'een voorwaarde voor verdere loonsverlaging
niet gesteld dient te worden.'

Het Bureau Nijverheid dook toen eens goed in de Groninger metaal-
lonen, en vond uit dat Brons in Appingedam hogere lonen betaalde
dan bij metaalbedrijven in Winschoten gebruikelijk was.124 Op 30 no-
vember ontving Brons bericht dat het bedrij f, wilde het voor subsidie
in aanmerking komen, zijn lonen alsnog 30 percent beneden her peil
van 1931 moest brengen.

De directie van Brons liet zich niet zo makkelijk afschepen. Op
24 december 1935 zag zij van de subsidie af, maar tekende wel protest
aan. Oudejaarsdag 1935 sloot de Rijkscommissie zich bij de opvatting
van Brons aan.

Nu moest het departement weer reageren. Het bleef onvermurw-
baar. V66r 1931, constateerde het,125 betaalde Brons net zulke hoge
lonen als de werven in het westen. In Winschoten kon het wel lager,
waarom in Appingedam dan niet? Inmiddels had A. Brons, een van
de directieleden, zich op 4 januari 1936 persoonlijk tot de minister
gericht. In zijn brief somde hij onder meer deze bezwaren op tegen
de geldende subsidieprocedure:

1 De fabrikant moet bij de potentitle koper een bod uitlokken, want
pas daarna kan hij subsidie aanvragen. Bij de aanvrage moeten dan
nog gegevens worden overgelegd die een afzonderlijke administratie
voor elke machine vergen, ook bij serieproduktie.

2 'Geen subsidie wordt verleend als van een opdracht de uitvoering
reeds is aangevangen,' want dan is er geen sprake van werkverruiming.
Onmogelijk bij serieproduktie, aldus de Appingedammer industrieel.
Een seriebedrijf moet steeds voorraad hebben. Even problematisch is
de noodzaak terwille van de verplichte opgave vooraf van gebruikte
materialen en constructiedelen die uit het buitenland zullen worden
betrokken, de gesubsidieerde motor'geheel afzonderlijk' te bouwen.

3 De fabrikant moet aan loonsverlaging meewerken, 'terwijl de werk-
krachten in de motorenindustrie behooren tot de bekwaamste vak-
lieden onder de metaalbewerkers.'
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De minister reageerde OP 6 februari op alle punten afwijzend.
Er volgde een langgerekte correspondentie, waarbij J. Brons, een

ander directielid, zover ging dat hij OP 5 maart Colijn aanschreef en
zich ernstig beklaagde. Brons, aldus deze brief, kan op de produktieve
lonen tien percent subsidie krijgen, anderen wel twintig percent.

Het departement reageerde nu voor het laatst. 'Deze aantijging'
werd 'met kracht' teruggewezen.

Het maakte hem overigens niet geheel onjuist. In een aantekening
van de afdeling Nijverheid aan de minister (Gelissen) van 24 augustus
1936 wordt het 'gemiddelde normale peil' van de subsidies op 13,5 per-
cent van het totale en 22,5 percent van het directe loonbedrag ge-
steld.126 De relatie was echter indirect; immers, niet het loon - zoals
Brons kennelijk ten onrechte meende - maar het verlies werd gesub-
sidieerd.

Alleen, wat Brons gezien de betrachte discretie moeilijk weten kon,
grote ondernemingen hadden het toch wel iets makkelijker met werk-
verruimingssubsidies. Zo kreeg op 19 januari 1937 de Amsterdamsche

Droogdok Maatschappij voor het verbouwen van de Noorse walvis-
vaarder Polar Chief  f 10 000 subsidie,  met als enige loonvoorwaarde
het vage streven 'naar een verdere verlaging van de uur-inkomens.'

Maar hieraan zat een lange voorgeschiedenis vast. Precies een jaar
en een dag eerder, op 18 januari 1936, schreef de Rijkscommissie Werk-

verruiming het departement dat Wilton-Fijenoord de Noorse walvis-
vaarder Anglo Norse zou kunnen moderniseren. De kostprijs zou
f 265 000 bedragen. Wilton-Fijenoord wist, dat de Zweedse GE,ta Werke
het karwei voor 525 000 kronen wilde klaren, dat is f 191000. Dus werd
een offerte gedaan van f 173 000 - een verlies van f 92 000. Of de rege-
ring hierop f 20 000 Zou willen subsidieren. Het Bureau Nijverheid ge-
loofde, getuige een memorandum van 19 februari 1936, niet zo veel
van het verhaal. Wilton nam de order op 24 december 1935 al aan en
gaf meteen een persbericht erover uit, terwijl die dag alleen de inge-
nieur  van de Rijkscommissie - kennelijk op eigen gezag - de steun
had toegezegd. Wilton, aldus ir. R.T. Mesdag, die bij het Bureau Nijver-
heid speciaal belast was met het contact met de Rijkscommissie,
houdt met de order zijn personeel in een periode van slapte aan het
werk en krijgt bovendien de bij de modernisering komende reparatie
'tegen voldoende betaling: De lijn is tot nu toe geweest: geen subsidie
voor het verbouwen van buitenlandse schepen. Op 3 maart 1936 wees
de minister de subsidieaanvraag af.
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Intussen had op 20 februari Welter, de voorzitter van de Rijkscom-
missie, in eigen persoon mondeling steun gevraagd voor het verbou-
wen door Wilton-Fijenoord van een andere walvisvaarder, de Polar
Chief. Opnieuw werd f 92000 verlies verwacht. Welter raadde dringend
het geven van f 20000 aan, waarschijnlijk in de wetenschap dat de werf
in grote financiele moeilijkheden verkeerde'27 - wat overigens ook
ten departemente bekend was.

Welter maakte indruk. Het Bureau Nijverheid wilde nu de 'werk-
verruiming' voor laten gaan, en stelde de minister voor de f 20 000 te
geven. Maar toen bleek dat de Wilton-Fijenoordwerven de order he-
lemaal niet zouden krijgen. De ADM - waarmee niets bijzonders aan
de hand was - zou de Polar Chief verbouwen. Blijkbaar kon de Am-
sterdamse werfdirectie de ten gunste van Wilton gemaakte beleids-
wijziging - toch steun voor het verbouwen van buitenlandse schepen

- uitspelen. Op  30 juli  is er een kattebelletje bij Nijverheid, dat de
ADM  f 10 000 steun 'indertijd is toegezegd'.  28 juli arriveert de Polar
Chief in Amsterdam.

Uit de genoemde voorbeelden - en ook uit de niet systematisch
bijgehouden overzichten die ten departemente van de werkverrui-
mingssubsidies werden gemaakt - blijkt dat het accent heel sterk lag
op de metaalindustrie. Het is niet onredelijk om de hele werkverrui-
mingsoperatie, zoals die in 1933-4 op gang kwam, te zien als een aan-
vulling op het steunbeleid via de contingentering, bedoeld voor die
bedrijfstakken waar contingentering technisch onmogelijk of onhaal-
baar tegenover het buitenland werd geacht.

De betrekkelijk kleine sector van de motorenfabricage is een goed
voorbeeld, want daar is contingentering als alternatief serieus over-
wogen - en afgewezen. Nederland telde in de jaren dertig negen mo-
torenfabrieken van enige betekenis. Daarbij waren Werkspoor en de
Gebr. Stork & Co (beide bedrijven hadden een veel breder scala van
activiteiten) vooral leveranciers van grote dieselmotoren boven de
300 pk. De motorenfabriek Kromhout in Amsterdam was de toonaan-
gevende producent van kleinere dieselmotoren. Twee andere fabrie-
ken hadden een meer dan minimaal belang: Thomassen in De Steeg,
eigendom van de Bataafsche Petroleum Maatschappij,128 en dus van

129de Koninklijke/Shell-groep, en Brons in Appingedam.
In februari 1934 wendden deze negen zich tot de regering en vroe-

gen steun, 'op eenigerlei wijze'. In de volgende gesprekken met Eco-
nomische zaken werd hun te verstaan gegeven 'dat men het als een
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eerste vereischte voor de regeeringssteun tegen buitenlandsche con-
currentie beschouwde, dat wij elkaar in het binnenland het leven niet

onmogelijk zouden maken,' zoals de fabrikanten het zelf formuleer-
den. 'Wij hebben,' meldden zij in september 1935, 'ons deze wenk ter
harte genomen.' Onder de hoede  van de Vereeniging van Metaalindus-
trieelen kwam een Groep Motorenfabrikanten tot stand, waarin op
15 maart 1935 een onderlinge overeenkomst werd gesloten. 130

Inderdaad werden, zoals al bleek, de motorenfabrikanten in 1935
naar verhouding ruim gesteund. Bijzondere steun ontving bovendien
de belangrijkste producent van kleindieselmotoren, Kromhout; eind
1935  genoot dit bedrijf zowel een staatsgarantie op  f 36 000 door de
Twentsche Bank verstrekt krediet gedurende achttien maanden, als
een  recent  van   f 40 000  tot  f 250 000 verhoogde Werkfondsgarantie,
eveneens voor een krediet van de Twentsche Bank, voor de ontwik-
keling van een auto-dieselmotor. Aanvankelijk was deze ontwikkeling
ondergebracht in een afzonderlijke NV Kromhout-Auto-Industrie. 131

De f 250 000 was het grootste krediet- of garantiebedrag dat het Werk-
fonds aan enig particulier bedrij f verstrekt heeft afgezien van de steun

voor  de  bouw  van de Nieuw Amsterdam, waartoe eind 1936 besloten
werd, en die later naar de Benas is overgeheveld.

Ondanks deze tamelijk genereuze opstelling van de overheid was
de situatie in de motorenbouw uiterst problematisch. Dat zeiden niet
alleen de fabrikanten; het werd in eigen interne nota's van Handel en
nijverheid bevestigd.132 Eind september 1935 vroegen de fabrikanten
ten einde raad een contingentering van dieselmotoren met niet meer
dan 300 pk vermogen. 133

Het departement zag er echter geen kans toe een uitvoerbare re-
geling te maken. Bovendien, dat woog waarschijnlijk nog zwaarder,
botsten hier de belangen van de motorenfabrikanten met die van de
werven En met de belangrijkste handelspartners, Duitsland en vooral
Engeland.134 De relatie met de handelspartners gaf de doorslag bij
Hirschfeld.135 Hij legde, nogmaals, het accent op de subsidiesteun. Op
5 mei 1936 waren de plannen voor een verbeterde werkverruimingssub-
sidie compleet uitgewerkt. De opzet was om al per 1 juni te beginnen
met een nieuwe 'toeslagregeling'. Erkende motorenfabrikanten zou-
den op hun kleinere dieselmotoren bij verkoop onder de kostprijs
subsidie krijgen om het hdle verlies te dekken, tot een maximum ech-
ter van vijftien percent van de opbrengstprijs. Tot dan toe had de
maximale steun circa veertig percent van het verlies bedragen.
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Professor Kaag werd gedacht als contact-commissaris voor de mo-
torenindustrie, wat erop wijst dat tevens een zekere reorganisatie werd
overwogen. De regeling was kostbaar. Alleen voor de tweede helft van
1936 werd gerekend op een bedrag van  100000 tot 150000 gulden.

Op 29 mei werd her voorstel voorgelegd aan de minister van Finan-
cien. Dat was het einde van het plan. Al op 5 juni arriveerde de door
minister Oud eigenhandig ondertekende afwijzing. Oud motiveerde
die niet op de kosten van de regeling, maar op een door zijn departe-
ment verwacht negatief effect op de invoer van dieselmotoren uit
Duitsland. Dat zou leiden tot minder mogelijkheden bij de Duitsers
met hun strikte deviezenbepalingen om de Nederlandse uitvoer naar
hun land te betalen, en zo, uiteindelijk, via minder uitvoer de werk-
gelegenheid aantasten. De vernieuwde 'toeslagsregeling' voor de mo-
torenindustrie is nimmer meer tot stand gekomen.

De loskoppeling van de gulden van het goud en de feitelijke deva-
luatie die daarop volgde - september 1936 - nam intussen blijkbaar
de ergste druk van de metaalsector weg. Een rapport van de Rijks-
commissie uit de zomer van 1937 bevestigt dit voor wat de scheeps-
bouw betreft.136 Na de devaluatie werd overigens de werkverruimings-
steun gedurende enige tijd bevroren. 137

In 1937 lijkt het aantal behandelde steunverzoeken drastisch terug
te lopen. Op de begroting 1937 werd voor de Werkverruimingssteun
via de Rijkscommissie nog het bijna ongewijzigde bedrag van f 480 625
uitgetrokken. In 1938 stelde de regering nog maar  f 210 000 beschik-
baar. Enige toelichting of parlementaire vraagstelling ontbreekt. Het
geraamd beloop van de subsidieverlening in 1937 was echter bij het in-
dienen van de begroting 1938 slechts f 369 500. Voor 1939 werd f 200 000
Uitgetrokken, in overeenstemming met het geraamd beloop over 1938.
Voor 1940 was eenzelfde bedrag beschikbaar.138

Aangezien er van een wijziging in het subsidiebeleid niets blijkt,
kan het haast niet anders, of in deze niet door contingentering afge-
schermde sectoren heeft de devaluatie spoedig een heilzaam effect
gehad. Voeg daarbij de mogelijkheden die de economische verdedi-

gingsvoorbereiding juist voor de metaalindustrie bood, en het beeld
begint compleet te worden.

Organisatorisch deed zich ook een wijziging voor. In 1937 was de
Rijkscommissie van advies voor de werkverruiming van Amsterdam
overgebracht naar Den Haag, dichter in de buurt van Economische
zaken, waar het eigen apparaat ter beoordeling en stimulering van
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industri2le plannen intussen steeds meer omvang en ervaring had ge-

kregen. In de schemer van de Tweede Wereldoorlog is de Rijkscom-
missie, na Welters optreden als minister nog onder voorzitterschap
van Kortenhorst gesteld, verdwenen. 139

7    'Bij Handel en nijverheid hing gisteren de vlag uit.'
'Waarom?'
'Er is weer een referendaris meerderjarig geworden.

,140

De nieuwe taken van het departement van Economische zaken veroor-
zaakten ook de nodige werkverruiming. E K. J. Heringa was de jaren
dertig begonnen met dertien medewerkers.14' Eind 1936,drieeneenhalf
jaar na het feitelijke begin van de reorganisaties, telde alleen het Bu-
reau (later omgedoopt in: de Afdeling) Nijverheid al tussen de dertig
en veertig mensen. 142

Een hele nieuwe generatie ambtenaren bemande het economische
departement. Meest economen, maar ook een aantal economisch ge-
interesseerde juristen, spottend aangeduid als 'meesterandussen'.143
Een enkele ingenieur zat ertussen,  als de voormalige nijverheids-
consulent te Deventer, nu nijverheidsconsulent in algemene dienst,
in W. Steketee.

De organisatie van het departement, als gevolg van de opheffing
van het oude Landbouw, nijverheid en handel in de jaren twintig de
eenvoud zelf, kreeg de ingewikkelde bureaucratische proporties van
het moderne overheidsapparaat. Onder leiding van hun directeur-
generaal Hirschfeld leerden de jonge ambtenaren vechten voor de
plaats van Handel en nijverheid naast de oudere departementen. Ze
leerden ook steeds met een scheef oog te kijken naar de concurre-
rende bureaus (later ook: afdelingen) in eigen huis: Nijverheid, Steeds
bedacht op industriebelangen, verlangde bijvoorbeeld straffe contin-
gentering. Handelsakkoorden, aangewezen om de onderhandelingen
over handelsverdragen voor te bereiden, konden niets zo goed gebrui-
ken als een soepele contingenteringstoepassing waarmee te marchan-
deren viel. Er werd, herinnert zich de oud-ambtenaar drs. A. A. van
Ameringen, 'tegen elkaar gevochten en gekuipt. Bovendien hadden
die afdelingen de neiging mensen bij elkaar af te pikken. '144

Nog veel vreselijker dan deze interne tegenstanders waren de ex-
terne vijanden. Financien, waar de achtereenvolgende thesauriers-

generaal Van Doorninck en mr. L. A. Ries de beste beginselen van zui-
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nigheid en zelfbeperking van de overheid hoog probeerden te houden.
Of het directoraat-generaal van de Arbeid, waar Zaalbergs opvolger
Hacke alle traditionele economische bemoeiingen van zijn dienst door
de nieuwkomers ondergraven zag. De correspondentie tussen Handel

en nijverheid en Arbeid wijst op een op zijn minst koele relatie, 145

waar Hirschfelds hooghartige afzijdigheid bij nogal wat interdeparte-
mentaal overleg waarschijnlijk ook toe heeft bijgedragen.146 Typerend
is een incident uit 1936-7. Eind 1936 organiseerde het directoraat-gene-
raal van de Arbeid een produktenenqutte. Handel en nijverheid wist
van niets, totdat Steenberghe, minister in ruste en opnieuw betrokken

bij het bedrijf van Van Puijenbroek in Goirle, zijn vriend Hirschfeld
op 18 december 1936 alarmeerde. Er volgde een officieel protest bij
het concurrerende directoraat-generaal.147

Zo uitzonderlijk zijn dergelijke conflicten niet in bureaucratische

organisaties. Ze zullen rond Handel en nijverheid wel intensiever ge-
leefd hebben omdat hier sprake was van een nieuwvorming. Jonge, in

ambtelijke ogen heel jonge mensen zaten daar ineens, gerecruteerd
uit een nieuwe, onbekende achtergrond, de economieopleidingen,
waarvan de oudste (Rotterdam) van vlak voor de Eerste Wereldoorlog
dateerde, beide andere (Amsterdam en Tilburg) hun eerste afgestu-
deerden zelfs nog maar enkele jaren eerder hadden afgeleverd. Dit
merkwaardig geschoolde volk was dan ook nog uitverkoren om een
nieuwe economisch-politieke ideologie te schragen die van het klas-
siek-liberale denken steeds meer vervreemdde.

Al die departementen waar de juridische faculteiten van Leiden
en Utrecht de vaste recruteringsplaats waren hebben het verschijnsel
met verbazing gadegeslagen. Zo ontstonden anekdotes als: 'Bij Handel

en nijverheid hing gisteren de vlag uit.' 'Waarom?' 'Er is weer een re-
ferendaris meerderjarig geworden.'

'Vele nog jongere krachten zijn er bijgekomen. Dat alles zonder

leiding, zonder behoorlijke co6rdinatie en met groot gevoel van eigen-
waarde,' bromt Heldring. Even later haalt hij met instemming Zaalberg
aan, die sprak van'de economische jeugdcentrale'.148 De manier waar-

op de jeugdcentrale gevuld werd, was - maar dat zal meer zijn voor-
gekornen - uiterst informeel. Veel ging op aanbeveling van hooglera-
ren - daar deed zich toch een schitterende mogelijkheid voor om het
wassende aantal economen prestigevol werk te verschaffen? Maar ook
kon een via-via gearrangeerd gesprek met de chef van een Bureau - bij
Nijverheid dus Teppema - voldoende zijn. Zelfs moet het zijn voor-
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gekomen dat Teppema een hem oppervlakkig bekend afstuderend
econoom tegenkwam op de Maliebaan in Utrecht, vroeg: waI doe jij
tegenwoordig, en de man ter plaatse engageerde voor het Bureau Nij-
verheid.

De meeste aldus aangetrokken ambtenaren waren in tijdelijke
dienst, wat een kernbureau van veel kleinere omvang veronderstelde.
De Staatsalmanak 1936 geeft alleen voor het Bureau Nijverheid al acht-
entwintig van dezulken.149 Bij andere Bureaus en Afdelingen onder
Hirschfelds directie ging het niet veel anders dan bij Nijverheid.150

Dr. T. P. van der Kooy, in deze jaren hoofd van het Bureau Betalings-
verkeer, waar hij een researchgroep van jonge economen had gevormd,
herinnert zich dat onder de jonge ambtenaren 'heel wat zoons van
ondernemers waren', die na een paar jaar ervaring bij de overheid  naar
het vaderlijk bedrijf overstapten.151 Ook de werkwijze was niet altijd
ambtelijk-orthodox. De gebruikelijke hooghartige houding van over-
heidsambtenaren ten opzichte van het bedrijfsleven maakte plaats
voor een intensief contact, waarin echter de jonge ambtenaren vaak
nauwelijks een gelijkwaardige tegenpartij konden zijn voor de indus-
trialen die zich tot de overheid wendden)52 Zonodig leverde Teppema,
of, als het om heel belangrijke tegenspelers ging, Hirschfeld zelf, het
nodige weerwerk. Veel werd, hoogst ongebruikelijk in die tijd, niet
per brief afgehandeld. Hirschfeld zei 'spaar de telefoon niet'. Nogal
wat ambtelijke interventies zijn blijkbaar daardoor niet of nauwelijks
op schrift vastgelegd.153

De nieuw aangeworven ambtenaren kwamen voornamelijk van
de Handelshogeschool in Rotterdam en de faculteit Handelsweten-
schappen van de Amsterdamse Gemeente-Universiteit. Enkele van de
nieuwelingen van het eerste uur - als dr. P. P. van Berkum - waren al
aan de nog jongere Katholieke Economische Hogeschool, zoals die
sinds 1938 heette, in Tilburg opgeleid.154 De Katholieke Hogeschool
werd echter niet helemaal voor vol aangezien door de Rotterdamse en
Amsterdamse alumni. De nogal sterk ideologisch bepaalde opleiding
die Cobbenhagen cum suis in Tilburg hadden opgezet sprak blijkbaar
ook Teppema - afvallig katholiek met een vaag liberale voorkeur in
politieke zaken - of de in Rotterdam opgeleide Hirschfeld niet erg
aan. In  de late jaren dertig kostte het anderzijds Ch. L. H. Truyen,
opvolger van Van Beusekom als hoofd van de Centrale Dienst In- en
uitvoer (eerder: Crisis In- en Uitvoercentrale), weinig moeite meer
Tilburgers binnen te halen.155
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Toch blijft staan, dat representanten van de katholieke ordenings-
ideologie een kleine minderheid vormden in het ambtelijke corps van
Handel en nijverheid. Sterke politieke overtuigingen waren er over-
wegend minder welkom, al hadden  de paar aanwezige  SDA P-ers  er
blijkbaar geen moeite mee zich in het milieu te handhaven. 'Wij waren
echte jonge technocraten, zou je kunnen zeggen. Alles wat een beetje
doctrinair was, was bij ons niet in aanzien,' aldus dr. P. Kuin, in die
jaren als ambtenaar bij het Bureau Betalingsverkeer (ook ressorterend
onder Handel en nijverheid) niettemin actief SDAP-er. 156

Belangrijker dan de ideologie was de praktijk: hoe hielden de amb-
tenaren van Handel en nijverheid stand tegen de druk uit het bedrijfs-
leven? Dat die druk er was lijdt niet de minste twijfel. Daar was dr.
L. G Kortenhorst, secretaris van de katholieke werkgevers, lid van het
gerenommeerde economisch gespecialiseerde advocatenkantoor Kor-
tenhorst en Van de Loo aan de Alexanderstraat in Den Haag en ook
nog lid  van de Tweede Kamer voor de R K SP -lobbyist en politicus
in 66n persoon verenigd. Behalve industriebelangen in het algemeen
waren onder meer de keramische industrie en de glasindustrie zijn
specialiteiten; hij had toegang tot de minister (in de jaren dertig bij
voortduring een partijgenoot).

Mr. B. J. M. van Spaendonck mocht als secretaris van de katholieke
werkgevers Kortenhorsts mindere zijn, de belangen waar hij voor op-
trad wogen minstens zo zwaar: de Tilburgse en Langstraatse textiel- en
leerindustrie was zijn specialiteit, maar ook voor de baksteenindustrie
vervulde hij een centrale rol.157 Vanuit zijn Tilburgse Bureau Van
Spaendonck (anno 1979 nog altijd in volle bloei) aarzelde hij, naar over
hem verteld werd, niet om als secretaris van de Vereniging van Leer-
fabrikanten contingentering van de leerinvoer te vragen, en vervolgens
als secretaris van deVereniging van Schoenfabrikanten krachtig te pro-
testeren tegen de contingentering van halffabrikaten. 158

De liberate werkgevers verenigd in het VNW misten de plezierige
politieke relatie  die  de  RK S P  bood aan Van Spaendonck en Korten-
horst. Niettemin was secretaris drs. A. Rom Colthoff onder meer in
textielzaken een niet te onderschatten kracht als lobbyist, en woog
het woord van mr. A. N. Molenaar, een van de algemeen secretarissen,
zeer zwaar in het departement. Rom Colthoff is later openlijk uitge-
komen voor de speciale opstelling van het VNW. Hij schrijft: '[het
vNw] onthield zich angstvallig van het vragen om beschermende
maatregelen. Men liet dat aan de belanghebbende leden-groeperingen
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over, maar ons secretariaat verleende daarbij wel de nodige hulp.' Het
Verbond nam in deze jaren juist steeds meer verenigingssecretariaten
over en trok de landbouwingenieur S. H. Visser (omstreeks 1960 mi-
nister van Defensie) aan ten behoeve van de industriele belangen bij
landbouwzaken.

'Al dat gewroet om bescherming was natuurlijk niet helemaal in

overeenstemming met onze steun aan de aanpassingspolitiek,' erkent
Rom Colthoff in 1959. 159

Deze mannen waren wei zo ongeveer de belangrijkste tegenspelers
vanuit het bedrijfsleven die deze taak qualitate qua, als werkgevers-

secretarissen, vervulden. Natuurlijk waren er nog veel meer invloeden
- van H. P. Gelderman, diezich als voorzitter van de textielconventie
ook in Den Haag vertoonde, tot adjunctdirecteuren van Philips toe.
'Pressure was aan de orde van de dag,' aldus Van Ameringen. Toch ver-
zekerden voormalige ambtenaren dat van corruptie geen sprake was.
'Wie zich een of twee keer te eten liet vragen door een werkgeversor-

ganisatie werd wel gewaarschuwd. Hirschfeld had zijn speciale rela-
ties, maar liet zich nooit met dit soort dingen in,' aldus Kuin.160 •Be-
invloeding' was evenwel in deze omstandigheden niet uit te sluiten. 161

Een merkwaardige figuur in deze relatie overheid-bedrijfsleven -
en een voorbeeld van geinstitutionaliseerde  beinvloeding - was de
regerings-contactcommissaris. Hij  doet zijn intrede in maart 1934, als
ir. A. Groothoff - wij ontmoetten hem al in de Economische Raad -
door Verschuur wordt benoernd tot contactcommissaris voor het ijzer-
gieterijbedrijf. 62 Groothoff had sinds 15 december 1931 een officiele
opdracht van de minister om op te treden als leider van het overleg met
de bestaande organisaties in de ijzergieterij 'teneinde de noodtoestand
in het gieterijbedrijf onder ogen te zien en maatregelen tot verbetering
te beramen 1163 - niet overal dus hield Verschuur zich, ook buiten de

cont:ingentering, zo passief als tegenover de kleine scheepsbouw.
Groothoffs bemoeiingen leidden in augustus 1932 tot oprichting

van een nieuwe organisatie,  de ANVIJ, Algemeene Vereeniging van
Nederlandsche Uzergieterijen, waarbij een groot deel van de ijzergie-
terijen zich aansloot. Vervolgens werd zijn positie verder geformali-
seerd door zijn benoeming tot contactcommissaris, een functie die
hij in 1935 omschreef als 'een adviseerende bemiddelaar, die meestal

op initiatief van belanghebbenden of op verzoek van autoriteiten ad-
viezen verstrekt en bemiddeling verleent ter bevordering van de eco-
nomische samenwerking' der betrokken bedrijfsgenoten.164 Echte
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machtsmiddelen had hij niet, maar Groothoff was een man met veel
invloed binnen het ambtelijk apparaat, onder meer ook regeringsge-
delegeerde bij het semi-officiele Staalstudiebureau (samen met
C. J. Ph. Zaalberg). Vlak na zijn benoeming dreigde hij  om, als vrijwil-
lige samenwerking tussen de gieterijen in onvoldoende mate tot stand
kwam, niet te zullen schromen'wegens den noodtoestand in het gie-
terij bedrijf, de Regeering te adviseren tot het nemen van maatregelen,
welke in de richting van verplichte samenwerking zullen leiden.,165

Vanaf 1934 breidde hij, vaak omdat hij door het bedrijfsleven te
hulp geroepen werd, zijn advies- en bemiddelingswerkzaamheden snel
uit, tot zij vrijwel de hele metaalindustrie betroffen. Zijn veelvuldige
activiteiten, zijn kennelijke bekwaamheid en vooral zijn uitstekende
relaties met de overheid zonder dat hij tot het ambtelijk apparaat
behoorde (in 1934 sloeghij een ambtelijke functie af 166 ) maakten hem

acceptabel in zijn rol. Bovendien speelde Groothoff zijn invloed op de
overheidsorders - bruggen, marineschepen - zonodig als drukmiddel
uit naar de industrie toe. Omgekeerd vertaalde hij wensen uit het be-
drij fsleven naar het departement - niet zonder succes.

Toch heeft de functie contactcommissaris nooit dat gebracht wat
Groothoff ervan verwachtte. Begin 1935 waren vijf contactcommissa-
rissen actief: Groothoff, Kaag voor de huiden-, leder- en schoenen-
branche, Van Spaendonck voor de baksteenindustrie, VNW-secretaris
Molenaar voor de olieslagerijen en D. J. Wansink voor de glasindustrie.
Sleahts een klein deel van het bedrijfsleven werd dus door deze half-
ambtelijke functionarissen bestreken. Groothoff bepleitte in die tijd
de hdle industrie te verdelen onder vijf contactcommissarissen:  1  voe-
ding, kleding en genotmiddelen; 2 bouwmaterialen en niet-metalen
huisraad; 3 metaal- en elektrotechnische industrie; 4 mijnbouw en
chemische produkten; 5 diversen.167 Hiervan is nooit veel gekomen.
Naast de contactcommissarissen verschenen in het kader van het kar-
telbeleid weldra regeringscommissarissen bij de belangrijke kartel-
centrales en in de agrarische sector (in Louwes), maar een de hele
industrie bestrijkend systeem kwam nimmer tot stand.

Er is wel, ook door anderen dan Groothoff, ernstig over gedacht de
contactcommissarissen meer betekenis te geven. Zo schreef Groothoff
in april 1935 aan de directie van Werkspoor in Amsterdam, in verband

met plannen voor groepsvorming van de ketelmakerijen en de moto-
renfabrikanten: '[lk had]op zijn verzoek een bespreking met den heer
Hirschfeld [...] Hij zei mij, dat van regeeringswege ernstig overwogen
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is om wettelijke bevoegdheden aan de contactcommissarissen toe te
kennen. Ik adviseerde zulks niet te spoedig te doen in afwachting van
onze ervaringen in deze nieuwe functie. Te verwachten is, dat die wet-
telijke bevoegdheden te eenigertijd van zelf noodig zullen blijken.,168

De grote ondernemers in de metaalindustrie voelden evenwel niets
voor dergelijke potentieel machtige tussenpersonen tussen hen en
de overheid. Daarover lieten ze al geen misverstand bestaan toen zij op
3 september 1934 op audientie gingen bij premier Colijn. De bloem van
de werfdirecteuren en machinefabrikanten trad die dag aan voor een
'zuiver informatieve' bijeenkomst.169 Colijn drong bij de directeuren
aan op een 'meer systematische co6rdinatie' tussen de werven en
tussen de machinefabrieken. De regering zal het verdelen van over-
heidsopdrachten aan de industrie zelf overlaten, zo stelde hij in het
vooruitzicht, maar dan moeten de bedrijfsgenoten wei voor een ze-
kere capaciteitsbeperking zorgen nu de export is weggevallen. In het
vervolg van het gesprek vroeg Colijn 'of een contactcommissaris, zoo-
als bij de ijzergieterij, hierbij wellicht van nut zal kunnen zijn.' Maar
daar wilde niemand van weten. Het staat niet in het officiele gespreks-
verslag, maar R DM-directeur Endert moet bij die gelegenheid gespro-
ken hebben van 'inmenging door theoretici'.170 Regeringscommissa-
rissen voor de grootmetaal zijn nooit benoemd; maar zo makkelijk
zouden de metaalindustrielen er niet van afkomen - zomin als andere
bedrijfstakken. Vanaf 1936-7 is de afdeling Nijverheid geleidelijk aan
zo goed bemand, dat de interpenetratie van overheid en bedrij fsleven
niet langer meer via het scherm van niet-ambtelijke commissarissen
wordt geleid, rnaar een steeds rechtstreekser karakter krijgt, waarbij
de departementale organisatie zich wapent met steeds ingrijpender
bevoegdheden ten opzichte van het bedrijfsleven.

8     1934: een jaar van overgang

De erkenning als partners van het Nederlandse bedrijfsleven viel de
leden van Hirschfelds economische jeugdcentrale niet zomaar ten
deel. Het was een moeizaam proces dat zich over jaren uitstrekte. Hoe
weinig vertrouwen het departement bij het bedrijfsleven nog genoot
in de periode ornstreeks de oprichting van het Werkfonds blijkt uit
een advies van de Nijverheidsraad, op 19 maart gezonden aan minister
Verschuur. Het droeg de titel 'Richtlijnen inzake Regeeringsbemoei-
ing met de nijverheid'.
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Het advies is een pleidooi om grote voorzichtigheid te betrachten
bij ordenend overheidsoptreden in het bedrijfsleven, maar ook om
zonodig van overheidszijde mee te werkenaanhet stichten van nieuwe
bedrijven en voort laten bestaan van bestaande bedrijven, 'speciaal
ook van basis-industrieen, die ons onafhankelijk kunnen maken van
vreemde kartels, e. d.' Echter: 'Met leedwezen valt te constateeren, dat
de nieuwe afdeeling Handel en nijverheid nog niet beantwoordt aan
de door de omstandigheden veel zwaarder geworden eischen. Ook op
deze punten doet zich zeer sterk het gemis voelen aan contact tus-
schen overheid en industrie. De industrie ontmoet daar een groot
gemis aan meeleven met en kennis van de industrie, waaruit te ver-
klaren is het niet ontstaan van den wensch en de behoefte aan Ievend
contact met het bedrijfsleven.' Dat alles werd als unanieme mening
van de Nijverheidsraad gegeven, nadat de overheid verweten was bij
contingenteringszaken over onvoldoende kennis te beschikken van de
verhoudingen in de betrokken bedrijfstakken.171 Verlof werd gevraagd
de Richtlijnen te mogen publiceren. Verschuur weigerde, omdat hij in
een aantal door de Raad geuite verwijten onjuistheden zag (namelijk
in de kritiek die was geleverd op de feitenkennis van onderhandelaars
bij handelsverdragen, en op het landbouwsteunbeleid, dat volgens de
Raad de industrie veronachtzaamde, alsmede op de uitspraak dat hoge
overheidslasten en hoge overheidslonen in weerwil van het officiele
aanpassingsbeleid de (andere) lonen hooghielden).172

In  september 1934, Steenberghe - zelf tot januari 1934 nog lid van
de Nijverheidsraad - was inmiddels minister geworden, kwam er een
gesprek over de Richtlijnen met een delegatie van de Raad bestaande
uit Zaalberg, ir. W. H. van Leeuwen, ir. H. A. Ingen Housz, S. Wouda,
mr. A. N. Molenaar, dr. L. G Kortenhorst en de waarnemend secretaris
van de Raad, drs. A. Rom Colthoff. Ondanks de wisseling van bewinds-
lieden bleef de relatie blijkbaar gespannen, want Steenberghe verzette
zich op zijn beurt tegen de tekst van een door de Raad voorgesteld
perscommuniqud. Volgens de minister gaf het een verkeerde indruk
van zijn antwoorden aan de delegatie. Lezing van de tekst wekt inder-
daad de suggestie dat de minister tegenover uitgebreide bezwaren van
de Raad slechts summiere reacties stelde. Zo zou hij volgens het com-
muniqu6 op de ernstige klachten over de prijsverhogende effecten van
de landbouwcrisismaatregelen slechts hebben aangevoerd, dat de hef-
fingen niet gemist konden worden als financieringsbron van de steun
aan de agrarische sector. De minister verlangde weglating van zijn
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antwoorden, hij zou zelf een reactie formuleren. Of dit zo is gebeurd
blijkt niet.173

Zo weinig hebben Verschuurs hervormingen en Hirschfelds optre-
den dan dus teweeggebracht: de belangrijkste spreekbuis van de ver-
zamelde industriele werkgevers voelt zich nog vrijwel net zover ver-
wijderd van het Haagse overheidsapparaat als in de jaren twintig, toen
E K. J. Heringa in een klein hoekje van het sociale departement van
Arbeid, handel en nijverheid de industriebelangen moest verdedigen.
Ook in de discussies over de 'ordeningswetten', die in 1934-5 plaats-
hadden (zie het vij fde hoofdstuk) zal de grote afstand tussen industrie
en overheid blijken. Maar dan kraakt het front al. Binnen de kring van
de Nijverheidsraad kunnen de ordeningsgezinde katholieke werkge-
vers niet opzijgaan  voor het liberale  V NW. Enkele jaren later - het
bleek hiervoor al - is ook de relatie tussen VNW en departement veel
inniger geworden.

Voor deze ontwikkeling kunnen diverse oorzaken worden aange-
wezen:

1  De fase van het aftasten van de mogelijkheden en zich een plaats ver-
werven binnen het totaal van het overheidsapparaat wordt door de
nieuwe afdeling Handel en nijverheid omstreeks 1934 afgesloten. Men
kan moeilijk anders aannemen dan dat Colijn, die het bedrijfsleven
veel beter kende en ondanks zijn fundamenteel liberate economische
opvattingen het ook actiever wilde benaderen dan zijn voorganger
Ruys de Beerenbrouck, een belangrijke persoonlijke bijdrage heeft
geleverd aan de uiteindelijke plaatsbepaling van de afdeling. Een ge-
sprek met de grote scheepsbouwers en machinefabrikanten zoals
Colijn dat in september 1934 voerde heeft Ruys nooit gehad. Het kli-
maat waarbinnen het departement van Economische zaken in Den
Haag opereerde is daardoor een stuk milder geworden.

2  Verschuur - met alle verdiensten die hij  had - kwam wel allerminst
voort uit het bedrijfsleven, en heeft juist de nijverheid nauwelijks een
plaats gegeven in zijn belangrijkste adviesorgaan, de Economische
Raad. Zijn opvolger Steenberghe toonde zich veel toeschietelijker in
het betrekken van de nijverheid bij de advisering.

3 De mogelijkheden van het economische departement werden vanaf
1934 veel groter. Financieel door de activering van de hulp via de Rijks-
commissie Werkverruiming en het Werkfonds 1934. Personeel door de

vormingvan een economisch-technologisch bureau binnen het Bureau

Nijverheid van Teppema, waar de informatie over bedrijven die steun
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vroegen werd geconcentreerd. Het hele Bureau Nijverheid is vanaf 1934

belangrijk uitgebreid, en aangenomen mag worden dat de nieuw aan-
getrokken arnbtenaren enige tijd nodig hebben gehad om hun prece-
dentloze taken aan te leren.

4 De vorming van het Centraal Instituut ter bevordering van het nor-
male handelsverkeer tusschen Nederland en andere landen in 1933-4.

Deze instelling onder voorzitterschap van de onvermijdelijke Post-
huma van de werkgevers werd door de overheid erkend als vaste part-
ner uit het bedrijfsleven in handelspolitieke zaken. De al gegroeide
praktijk dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven deel uitmaakten
van officiele delegaties bij handelspolitieke onderhandelingen werd
nu regel.174 Alleen tijdens het ministerschap van Gelissen is deze prak-
tijk nog korte tijd onderbroken. 175

5 In 1936 maakte minister Gelissen een eind aan de slepende discussie

over de economische voorlichting door een volwaardige Economische
Voorlichtingsdienst (de EVD) in te stellen. Niet, zoals men in invloed-

rijke kringen in het bedrijfsleven had gewild, als een semi-overheids-
orgaan onder niet ambtelijk toezicht, maar als een gewone departe-
mentale dienst.176 De beslissende stap was echter gezet, wat blijkbaar

de doorslag gaf.

Het beter ingevoerde, beter bemande departementale apparaat kon
aldus zijn aarzelingen opzij zetten en een wantrouwend bedrijfsleven
zoveel reele steun bieden dat verdere afwijzing van de kant van de
industriele ondernemers geen zin zou hebben gehad. Toch is de relatie
overheid-bedrijfsleven pas tegen 1940 kennelijk uitgekristalliseerd,

zoals nog zal blijken.
Veel van de wrijvingen in 1934 draaiden nog om de vraag of het de-

partement een krachtige, centrale ambtelijke organisatie zal opbou-
wen, of dat er veeleer een semi-ambtelijke organisatie zal ontstaan
waarin overheid en georganiseerd bedrijfsleven gelijkwaardige part-
ners zijn. Het Centraal Instituut en de erkenning van niet ambtelijke
delegatieleden in handelspolitieke besprekingen wijst in de richting
van het laatste. De algernene praktijk tendeert echter sterk naar het
eerste.

Een voorbeeld is de oprichting van het econornisch-technologisch
bureau. Toen Zaalberg het Werkfonds 1934 voorbereidde opperde hij
ook de gedachte een industrieel Economisch Bureau te vormen om
studies te verrichten in verband met de verdere industrialisatie, en
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om Werkfondskredieten voor te bereiden.177 Colijn, minister van Eco-
nomische zaken ad interim, nam het idee over. De naam van de rege-
ringscommissaris voor het ijzergieterijbedrijf, ir. A. Groothoff, viel als
mogelijke leider van het bureau. Gedacht werd aan een niet zuiver-
ambtelijke instelling. Er zou een raad van toeZicht zijn met ook niet
ambtelijke leden'78 Groothoff wilde zijn zelfstandigheid niet opgeven,
zodat de leiding van het bureau werd toevertrouwd aan J. A. Lagas,
voordien functionaris bij Hoogovens.'79 Maar het bureau dat Lagas
leidde is van de eerste dag af een zuiver ambtelijke zaak geweest -
precies als de E v D twee jaar later.

In de hele discussie moet ongetwijfeld rekening worden gehouden
met een persoonlijk element: het element Zaalberg. De ex-directeur-
generaal van de Arbeid, sinds eind 1933 voorzitter van de Nijverheids-
raad, was een man met een uitgesproken parti pris ten opzichte van
Handel en nijverheid. Als ambtenaar had hij steeds geijverd voor inter-
departementaal overleg - hij had gezien hoe Hirschfeld zulk overleg
vrijwel negeerde.180 Als voorzitter van de Nijverheidsraad stond hij
pal voor gezamenlijke benadering van problemen door overheid en
industrie, op voet van gelijkheid - een praktijk die hij ook als ambte-
naar wel beoefend had. Nu vond hij zowel Hirschfeld als andere oud-
collega's uit de hoge ambtenarij op zijn weg.'81

De Richtlijnen inzake Regeeringsbemoeiing met de Nijverheid -
hoe aanmatigend is de titel al niet - had hij in hoofdzaak zelf geschre-
ven nadat een brede commissie uit de Nijverheidsraad niet uit het
technische probleem van de regeringsbemoeiing was gekomen. Het is
nauwelijks verrassend dat er zowel op wordt aangedrongen dat Han-
del en nijverheid nauw zal samenwerken met de Arbeidsinspectie als
dat het interdepartementale overleg in industriepolitieke zaken met
kracht wordt bepleit. De ontvangers van de nota bij het departement
van Economische zaken zetten er strepen en uitroeptekens bij: 'Aha!
daar zijn we er', en 'De vroegere cie. Zaalberg moet hersteld worden' 82
en gingen vervolgens hun eigen weg - die niet die van Zaalberg was.
In 1939 treedt Zaalberg af als voorzitter van de Nijverheidsraad en
wordt hij vervangen door ir. W. H. van Leeuwen, de eerste voorzitter
die zelf actief industrieel was.183

In de eerste hell't van de jaren dertig is, al tastend, ondanks de scherpe
kritiek, het fundarnent gelegd voor een actieve industriepolitiek. Wat
Du Croo & Brauns in 1930 nog geweigerd werd, en waar de Groninger
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werven jaren op moesten wachten, was in 1936 al bijna een routine-
zaak geworden: financiele steun van overheid aan bedrijfsleven om
te overleven. Hoofdzaak is de financiele hulp in de jaren dertig nooit
geweest. De meeste aandacht ging, ook bij Hirschfeld, Verschuur en

Steenberghe, naar de handelspolitieke afscherming.
Beide bemoeienissen werden in elkaars verlengde gebracht doordat

ernaar gestreefd werd de maatregelen - alle maatregelen - te baseren

op de sit:uatie in de bedrijfstakken. Vandaar de stap zetten naar orde-
ning, naar een zodanige organisatie binnen de bedrijfstakken dat de
steunmaatregelen een zo optimaal mogelijk effect konden hebben,
lag voor de hand. In de praktijk werd er, zoals al bleek, reeds spoedig
een begin met ordenend ingrijpen gemaakt, hoewel het juridisch in-
strumentarium pas enkele jaren later betekenis kreeg.

V66r de ordening volop de aandacht kon krijgen moest het econo-
mische departement echter een onverwachte druk verwerken uit on-
verwachte kringen:  een  druk van onderaf, niet  in de eerste plaats ge-
entameerd door de grotere ondernemers, maar in de provincie en door
politieke massa-organisaties.  Prof. H. C. J. H. Gelissen, Steenberghes

opvolger als minister in 1935, personifieerde die druk.
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Hoofdstuk vier Een befueging vanuit de basis

1    De versmade industrie

De 'druk van onderaf' die in 1935 zo sterk werd dat zij met een mi-
nisterszetel voor een van haar kampioenen werd beloond, heeft een
voorgeschiedenis die zeker zo oud is als die van de onvrede bij indus-
striele werkgevers met de gebrekkige overheidsbemoeienis met het
bedrijfsleven. Zoals in het vervolg zal blijken hebben zeer vooraan-
staande mannen uit het bedrijfsleven zich gesteld achter het verlangen
naar makkelijke industriefinanciering en stimulerend overheidsini-
tiatief ten behoeve van de industrialisatie. Het was niet hun actie die
in 1935 tot succes leidde en gepersonifieerd werd in een ministersbe-
noeming, en in 1936 een nieuw economisch-politiek instrument tot
stand bracht. De doorslaggevende ideeen kwamen uit de provinciale
bolwerken  van  de  R K SP, en vonden aansluiting bij soortgelijke  op-
vattingen in kringen van de  S D A P-oppositie - precies zoals de R K S P-
ideeen over ordening aansluiting vonden bij die in de SDAP. De voor-
geschiedenis  van  waar het  hier  om gaat: industriefinanciering  ook  in
andere dan financiele noodgevallen en eigen overheidsinitiatief voor
nieuwe bedrijven, is onontbeerlijk om de gang van zaken in de jaren
dertig goed te volgen.

Nederlandse financiele kringen hadden zich gedurende de negen-
tiende eeuw in het algemeen weinig gelegen laten liggen aan de indus-
trie.1 De beleggers interesseerden zich het meest voor solide obligaties
met vaste rente - een beleggingsvorm die de kleine, vaak conjunctuur-
gevoelige opkomende industriele ondernemingen met geen mogelijk-
heid konden bieden.2 Pas in 1889 werd aan de Amsterdamse effecten-
beurs een industrieel fonds geintroduceerd, in overeenstemming met
de beleggersvoorkeur inderdaad in de vorm van een obligatielening,
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bovendien met hypothecair verband als extra zekerheid (Koninklijke
Beijersch Bierbrouwerij3). De eerste aandelen van een industriele on-
derneming kwamen in 1890, toen deWestersuikerraffinaderij een emis-
sie van f 500 000 uitgaf.4 Niet toevallig vonden beide emissies hun oor-
sprong in voor de toenmalige verhoudingen geavanceerde en relatief
conjunctuurvrije bedrijfstakken.5 Pas na 1895 kregen de industriele
emissieactiviteiten op de openbare kapitaalmarkt enige omvang,6 maar
verschillende toonaangevende industriele ondernemingen in Neder-

land prefereerden nog jarenlang buitenlandse beurzen boven Am-
sterdam.7

De opstelling van het bankwezen ten opzichte van de industrie was
wisselender dan die van de eenvoudige doorsneebelegger. Van lokale
bankiers buiten het financiele centrum in het westen van her land is
bekend dat zij soms wel de langlopende financiering verschaften waar
industriElen om vroegen.8 De Amsterdamse en Rotterdamse bankwe-
reid laat in haar houding ten opzichte van de industrie een soort golf-
beweging zien die tot ver in de twintigste eeuw voortduurt.Gedurende
de jaren zestig van de vorige eeuw werden de eerste grote banken in
vennootschapsvorm opgericht. Toen leefde, gekoppeld daaraan, de
crddit-mobiliergedachte haar kortstondig leven in Nederland.9 Het
leven verging spoedig. In de twee grootste financiele centra ontwik-
kelde zich een banktype dat zich weinig voegde naar de eisen van
de industrie: de'algemene bank' of 'handelsbank', in de eerste plaats
een verschaffer van kortlopende, liefst 'self-liquidating' handelskre-
dieten,vooral gefinancierd met eigen vermogen en gelden op rekening-
courant.Voor de industrieel verzorgden zij oorspronkelijk slechts de-
zelfde in de handel gebruikelijke korte kredieten. Toen de industriele
emissieactiviteit enige betekenis kreeg, kwam daar de voorfinanciering
van emissies bij. 10

In kringen van de industrie ondervond men deze situatie als weinig
bevredigend. Al v66r de Eerste Wereldoorlog werd de discussie ge-
opend over ruimere kredietverlening aan het industriele bedrij fsleven,
vooral ten behoeve van de kleine en middelgrote ondernemers die
niet konden denken aan beursnotering (dus toegang tot de belang-
rijkste openbare emissiemarkt) omdat zij de toelatingseisen van de
Vereeniging voor de Effectenhandel (tenminste f 500000 nominaal aan
verhandelbaar materiaal was de voornaamste) niet haalden: 1

Her dieptepunt  van de gol fbeweging  was  toen al voorbij. De Eerste

Wereldoorlog isoleerde de Nederlandse Volkshuishouding van haar
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belligerente buurlanden. Er werden zowel grote oorlogswinsten ge-
maakt als allerlei nieuwe industriele initiatieven genomen.Op de beurs
kregen industrieaandelen een ongekende populariteit.12 En het bank-
wezen, dat rijkelijk over middelen beschikte door de nieuwe toestand,
reageerde niet slechts met het sponsoren van een ongekend aantal
emissies van industriele aandelen en obligaties,13 maar ook door het
op ruime schaal verlenen van langlopend krediet aan de industrie.

Het hele bankwezen, ook dat in de provincie, deelde in de krediet-
hausse,14 maar een klein aantal middelgrote en vooral grote banken
was het best geequipeerd en had het breedste financiele draagvlak.
De bankconcentratie, die men gewoonlijk laat aanvangen met de be-
roemde fusie van 1911  toen de Rotterdamsche Bank-Vereeniging (Ro-
baver, later Rotterdamse Bank) werd opgericht, wierp ook voor de
industrie haar vruchten af.15 Aangevoerd door de Robaver, die snel
uitgroeide tot de grootste bank van het land, trokken de grote banken
een steeds toenemend deel van de totale emissieactiviteit aan zich, 16

namen zij ook zelf aandelen in bedrijven en verschaften zij langerlo-
pend industrieel krediet.

In oktober 1920 eindigde de oorlogshoogconjunctuur abrupt. Jonge
industrieen werden meegesleept, ondanks de moeite die banken zich
voor- en nadien gaven om concentraties tot stand te brengen.17 In 1922
raakte Marx en Co's Bank te Rotterdam, wellicht de snelst groeiende
van alle grotere banken, in moeilijkheden. Het bedrijf werd geliqui-
deerd.18 Andere banken moesten worden gereorganiseerd. Provinciale
bankiers die hun mogelijkheden in de hausse hadden overschat wer-
den in rijen overgenomen door de grote banken,19 die hun al eerder
begonnen provinciale expansie nu konden afronden. De golfbeweging
in de relatie banken-industrie sloeg om. De banken stelden zich nu
'tamelijk passief op, terwijl hun activiteiten zich meer en meer terug-
trokken op de geldmarkt:20 Als apotheose raakte nog in 1924, de re-

cessie was al lang over haar hoogtepunt heen, de Robaver bekneld,
dankzij een omvangrijk langlopend krediet (aan Wm. H. MOller & Co).
Slechts ijlings inspringen door staat, Nederlandsche Bank en andere
banken samen voorkwam een debacle.21

Hoewel geen van de grote banken het accent in zijn activiteiten
geheel had verlegd naar langlopende kredietverlening aan de industrie,
noch naar eigendomswerving van industriele aandelen, zat de schrik er
bij het bankwezen zo diep in, dat het zich verder jarenlang onthouden
heeft van belangrijke industriefinancieringstransacties. Voor grote
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industriele ondernemingen bleef nog de beurs over, maar ook daar
waren de industriefondsen hun glans kwijt. De brede middenlaag van
de industrie werd teruggeworpen op zijn traditionele financierings-
bronnen: relaties en interne financiering. Wellicht werden deze tradi-
tionele mogelijkheden zelfs beperkter, omdat 66n groep relaties, de
lokale bankiers, bijna overal definitief van het toneel was verdwenen.22

De veronderstelling lijkt nauwelijks gewaagd,dat juist het opengaan
van de effectenbeurs voor de emissies van grotere industrieen de be-
perkte mogelijkheden voor de kleinere industrie des te schrijnender
voelbaar maakte. Kennelijk is het belangrijkste antwoord dat men op
de moeilijkheden vond het financieren uit eigen winsten.23 Toch was
dit, ondanks een indrukwekkende zelffinancieringsgraad, blijkbaar
niet voldoende.24

De discussie over het 'gemengde' bankwezen, dat zowel de aloude
handelsbankactiviteiten als de door de industrie verlangde langlo-
pende financiering zou verschaffen 25 bleef woeden.

Hoewel kwantitatieve gegevens totaal ontbreken mag men uit de in
die tijd door deskundigen gedane Uitspraken afleiden dat vooral de
kleine en middelgrote industrie zich getroffen voelde door de finan-
cieringsproblematiek alleen. In de tegen 1930 steeds intensievere dis-
cussies over de industriefinanciering voerden ook mannen het woord
wier affiliaties lagen bij relatief grote, maar nog jonge industrieen.
Fentener van Vlissingen was een drijvende kracht achter de kunstzijde-
producent AK U/Enka; Gelissen  deed zijn bedrijfservaring  op  in  de
chemische industrie.

Aan her in 66n keer opzetten van grote industriele projecten, zoals

was gebeurd bij de oprichting van de Hoogovens en de Zoutindustrie,
hoefde in de nieuwe situatie niet meer te worden gedacht. In de jaren
twintig komen dergelijke projecten ook niet meer voor. Evenmin ken-
de de herleefde traditionele taakopvatting van het Nederlandse bank-
wezen ruimte om in tijden van recessie verzwakte, maar niet structu-
reel zwakke bedrijven langdurig financieel te steunen.26 Vooral het
laatste deed tijdens de recessie van 1921-5 de gedachte opkomen of de

staat zich niet met kredietverlening aan bedrijven kon gaan bemoeien.
Minister Van Usselsteijn bracht omstreeks de jaarwisseling 1921-2 deze
vraag in een toen enige tijd functionerende Subcommissie van de
Commissie voor de Economische Politiek (niet dezelfde die al eerder
is genoemd en die hierna weer zal worden opgevoerd). Heringa, toen
nog maar kort chef van de afdeling Handel, en Vissering, de president
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van de Nederlandsche Bank, stelden ten behoeve van de subcommissie
een onderzoek in, waarbij Vissering het bankwezen een regeling voor-
legde om in probleemgevallen de helft van aan bedrijven verstrekte
kredieten met staatsgarantie te geven.27 Op 18 februari 1922 kwam het
plan in de plenaire Commissie voor de Economische Politiek aan de
orde, tegelijk met het instellen van invoerverboden of het verhogen
van invoerrechten en het toekennen van bijzondere voorrechten aan
Nederlandse firma's of industrieen voor regeringsleveringen. Wat de
kredietverlening betreft werd nu uitgegaan van vij fenzeventig percent
staatsgarantie. In de commissie hadde het plan het ruimschoots. Bij
stemming waren tien leden voor, drie tegen (Goudriaan, De Monchy,
voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, en Van Gro-
ningen, vertegenwoordiger van de Maatschappij van Nijverheid - de

)28 Verdermeeste leden van de omvangrijke commissie ontbraken dus .
wordt van het plan niet meer vernomen: het is in de ministerraad ge-
torpedeerd. Hetzelfde gebeurde in 1922-3 met een voorstel om het
batig saldo bij liquidatie van de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij
(N UM, een van de semi-overheidsorganen uit de Eerste Wereldoorlog)
voor industriefinanciering te reserveren. De Rijkscommissie Werkver-
ruiming liet in verband hiermee een pre-advies samenstellen over de
noodzaak op deze wijze van overheidswege de industriefinancierings-
problemen te helpen lenigen.29 In 1925 kreeg door bemiddeling van
Colijn, toen net minister van Financien, het jonge Hoogovenbedrijf
weI een krediet van vij f miljoen gulden uit dezelfde NUM-middelen.30

2      Het plan-Fentener van Vlissingen

Colijn was alweer spoedig verdwenen, en de veel minder toeschiete-
lijke bewindslieden Ruys de Beerenbrouck en DeGeer traden opnieuw
jan. In politieke kring bleef de discussie intussen doorgaan. Er was
interesse in R K sp-kring, er was nog meer interesse bij de grootste op-
positiepartij, de  S DAP. Wibaut beval in 1924 in een pre-advies voor de
Vereeniging voor de Staathuishoudkunde aan, kapitaalvorming door
publiekrechtelijke lichamen te laten geschieden.31 In 1930 hadden zo-
wel  hij  als zijn partijgenoot en mede-expert dr. J. van den Tempel de
stap gezet naar overheidsbemoeienis met een industriebank.32 Maar
toen had het denken een nieuwe wending genomen. De aanzet daartoe
gaf de afdeling Technische Economie van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs, waarin ir. B. B8lger (vanaf 1929 dr. ir. B. B8lger) als secretaris

134



een belangrijke rol speelde. Op 8 december 1928 sprak Crena de Iongh
van de Handel-Maatschappij voor dit gezelschap over 'Samenwerking
tusschen banken en industrie'. 3

Crena toonde zich in zijn inleiding voorstander van een dergelijke
samenwerking, al benadrukte hij dat de banken het er niet makkelijk
mee hadden: 'De belangstelling van het publiek in industriele waarden
[is] over het algemeen zeer gering, waardoor de durf van den bankier
voortdurend geremd wordt.' De industrie zelf is versnipperd in kleine
bedrijven en niet eensgezind in optreden. Crena heeft de indruk 'dat
men in Nederland de concurrentie wel eens wat te ver drijft.' Wanneer
de banken, waarschuwt hij daarv66r al, 'dieper in de industrie gaan,
brengt dat mede een groter risico en de noodzaak van meer zeggen-
schap.' De rede vond direct weerklank in de vergadering. Tijdens de
discussie stelde Crena in antwoord op een opmerking van prof. De
Vooys34 dat de banken zodanig toegerust dienen te zijn, dat zij indus-
triele plannen kunnen beoordelen, en daardoor kunnen steunen, wat
'naar sprs. overtuiging, veel beter zou helpen dan een Grunderinsti-
tuut, dat zijn geld gauw kwijt zou raken. ,35

Op 20 april 1929 mengde zich een van de meest gezaghebbende Ne-
derlandse ondernemers van die tijd in de discussie. E H. Fentener van
Vlissingen was zowel president-commissaris en financier van de  A K U/
Enka kunstzijdegroep, directeur van de Steenkolen-Handelsvereeni-
ging, de Nederlandse arm van het Rheinisch-Westfilische kolenkartel
in Duitsland, als via de besloten beleggingsmaatschappij Unitas die
zijn familie samen met de Van Beuningens controleerde, beheerder
van een gigantisch en voor een belangrijk deel in industriele waarden
geinvesteerd vermogen.36

Ook Fentener van Vlissingen trad nu op voor de afdeling Technische
Economie van het KIV I (hij was er zelf lid van). Zijn pleidooi behelsde
eveneens een innige samenwerking tussen banken en industrie. 'Bij
de voortgaande ontwikkeling der industrie in de richting van grooter
bedrijfseenheden en de steeds stijgende kapitaalbehoefte per produc-
tie-eenheid, moet de voorziening daarin hoe langer hoc meer door of
door bemiddeling van banken geschieden.' Dit vergt onder meer, dat
'debankleiding beschikt of kan beschikken over industrieel inzicht en
ervaring.' Ook moet'de kapitaalverschaffing in een vorm [geschieden]
die rekening houdt met de speciale eischen van het betr. bedrijf [...].'

'Bij het debat op de inleiding van den heer Crena de Iongh werd er
reeds op gewezen, dat buitenlandsche banken vaak bij kapitaalver-
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schaffing met name aan ondernemingen in andere landen gevestigd, de
voorwaarde stellen, dat aan bepaalde met hen bevriende industrieen
leveringen gegund worden. Bij goede samenwerking tusschen banken
en industrie kan dit tot zeer goede resultaten leiden:37 Tot zover viel
er na Crena de Ionghs eerdere voordracht weinig nieuws te beluiste-
ren. Maar de inleider vervolgde: '[Het verdient] ernstige overweging, of

-               het niet wenschelijk zoude zijn [...] dat door de groote banken en de
vooraanstaande industrieen in Nederland gezamenlijk een Industrie-
bank wordt opgericht, welke zich speciaal toelegt op bevordering der
samenwerking tusschen de industrie en het bankwezen bij kapitaal-
verschaffing aan bestaande en met name aan nog op te richten indus-
trieen?' Daar kwam de 'Grunderbank',die Crena verworpen had, in een
nieuwe vermomming toch  weer op. Fentener van Vlissingen had zijn
plan zelfs al in hoofdlijnen uitgewerkt: een volgestort aandelenkapi-
taal van 10 miljoen gulden, waarvan de banken het grootste deel en de
industrie de rest neemt. Een directie waarin 'zoowel het banktechni-
sche als het industrieel-commerciele element' vertegenwoordigd is,
en een ruime taakomschrijving: 'De bank zou in de eerste plaats alle
normale bankzaken moeten kunnen doen, doch zich speciaal moeten
toeleggen op het geven van industriele credieten en het participeeren
in het aandelenkapitaal of leeningen op langen termijn voor indus-
trieele ondernemingen.' Haar middelen kunnen komen uit deposito's,
maar ook uit pandbrieven.38-39

Merkwaardigerwijs blijkt Crena de Iongh, voor de gelegenheid als
toehoorder uitgenodigd, het  met het voorstel voor een industriebank
'volkomen eens' te zijn.40 'Indien de heer Fentener van Vlissingen ech-
ter begint te spreken over deposito's en pandbrieven, dan ga ik in het
geheel niet met hem mede [...] misschien over 10 jaar [...1 Prof. De Vooys
sprak [in de discussie na de rede van Crena op 8 december 1928] over
een soort «Grunderbank» en ik heb gezegd, dat ik in de geschiedenis
van al die dingen van succes op dit gebied nooit iets had vernomen'-
daarmee aangevend dat hij, Crena, het voorstel Fentener van Vlissingen
inders inschatte. Vervolgens bepleitte hij de opzet in kleine kring te
houden en aparte, op industriegroep gespecialiseerde organisaties te
overwegen als alternatief voor 66n industriebank. 1

Nog een discussiant in de zaal die later in verband met de industrie-
financiering van zich zou doen spreken was C. J. Ph. Zaalberg, de di-
recteur-generaal van de Arbeid. 2 'Wij hebben aan zulk een bank be-
hoefte,' sprak de topambtenaar. 'Het is niet een zaak die geleidelijk
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moet groeien [...] Wij moeten niet te huiverig zijn en wij behoeven dat
niet te wezen, als de banken zich in hun technische outillage maar
meer op de industrie toeleggen, want dan krijgen wij pas, dat in Neder-
land de industrie den steun krijgt, welke voor her geheel noodig is.,43

Als de discussie zich buiten de kring van  Kiv 1-toehoorders uit-
breidt, draait alles om het voor en tegen van een particuliere industrie-
bank als vrucht van samenwerking tussen banken en industrieel be-
drijf. In Maatscbappijbelangen,het blad van de Maatschappij voor Nij-
verheid en Handel verklaart ir. J. M. Steffelaar, hoofdingenieur bij het
Haagse gasbedrijf, zich ervoor. 4 Tijdens de accountantsdag op 12 ok-
tober 1929 blijkt echter A. J. van Hengel, directeur van de Amsterdam-
sche Bank, zonder meer t6gen: 'De laatste tijd is er af en toe gesproken
over gebrek aan samenwerking tussen banken en industrie. Voor zoo-
verre met die klacht bedoeld wordt, dat de banken niet voldoende
aan kapitaalverschaffing medewerken, zij verwezen naar een aantal
deelnemingen in industrieen in de vorm van aandeelen, waar de ver-
wachting van rendement reeds vele jaren naar vervulling hunkert [...]
Ook zal moeilijk een geval genoemd kunnen worden, waarin geen
enkele bank bereid gevonden werd mede te werken tot door serieuze
lieden voorgestelde oprichting of reorganisatie van zaken [...]' Kortom,
Van Hengel heeft g66n behoefte aan 'Uitbreiding over vernieuwing'
van de 'outillage van de kapitaalhandel in Nederland'. 5

Bij dit nee van een n6g belangrijker bankier dan Crena de Iongh (in
termen van de financiele positie van zijn bank) was het wellicht geble-
ven. Al in deze herfstmaanden van 1929 moet het tot de initiatiefne-
mers voor een industriebank doorgedrongen zijn dat van een algemene
steun voor hun plan geen sprake kon zijn. In de volgende periode pe-
netreerde echter de wereldcrisis in Nederland. Dat veranderde het
beeld totaal, en verschoof de aandacht naar een samenwerking tussen
overheid en particulieren.

Deze nieuwe weg werd geopend door de S DAP. In mei 1930 schreven
drie pre-adviseurs voor de Nationale Vereeniging tegen de Werkloos-
heid over de vraag: 'Dient het verstrekken van kapitaal door bank-
ondernemingen aan industriele ondernemingen, welke kapitaal be-
hoeven, met het oog op vermeerdering der werkgelegenheid te worden
bevorderd, en zoo ja, op welke wijze?'46 Edn van de pre-adviseurs was
in H. J. Keus, directeur van de Heemaf (en later de grote propagandist
in Nederland van het oud-liberalisme van Ludwig von Mises). Keus
beval aan, dat een commissie voor industriele kredieten onder voor-
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zitterschap van de president van De Nederlandsche Bank kredietaan-

vragen zou verdelen over aan een industriefinancieringssysteem deel-
nemende banken.

De twee andere inleiders hadden een belangrijker rol te spelen in

het industriebank-debat van de volgende jaren. Prof. H. A. Kaag uit
Tilburg47 stelde dat de banken industriele kredieten 'ten deele geza-

menlijk' dienden te verstrekken, en dat de eigen nijverheid een voor-
keursbehandeling van het bankwezen zou moeten krijgen tegen de
buitenlandse industrie - een protectionistisch geluid   dat   in   R K S P-

kring en in het zuiden paste, en verwant is met de klacht van een in-
vioedrijk RKSP'erals de katholieke werkgeverssecretaris Kortenhorst,
die twee jaar later in de Tweede Kamer uitriep: 'Langzaam maar zeker

gaat het kapitaal daar zijn beleggingen zoeken, waar de grootste winst
te behalen is, en zoo worden onze bedrijven leeggepompt en kapitaal-
arm gemaakt en wordt het geld belegd in het buitenland [...]'48 De
derde pre-adviseur, dr. J. van den Tempel, kwam met ingrijpender voor-
stellen. Hij maakte onderscheid tussen kapitaalverstrekking uitslui-
tend om werkgelegenheid te behouden en kapitaalverstrekking ter
vermeerdering van de werkgelegenheid. Met name ter verwezenlijking
van het tweede bepleitte hij een industriebank als gemengde (door
staat en particulieren samen opgerichte) onderneming, waarbij de
staat'overwegende invloed' op de benoeming van de leiding zou moe-
ten hebben, de leiding, eenmaal benoemd, echter geheel zelfstandig

over projecten zou moeten kunnen beslissen. Verder lijkt zijn plan
op dat van Fentener van Vlissingen. Zo zal de bank deposito's nemen,
maar ook pandbrieven kunnen uitgeven. Samenwerking met particu-
liere banken sluit Van den Tempel niet uit, maar blijkbaar ziet hij
tevens een instrument tot socialisatie van het bedrijfsleven in zijn
industriebank:  de bank zou zelf 'gemengde' ondernemingen kunnen

oprichten, waarbij de staat via haar bemiddeling obligaties neemt, of-
wel de bank de verantwoordelijkheid voor het beheer van de onder-

neming aanvaardt.49

In de daarop volgende discussieso vond Van den Tempel weinig
bijval. De NVv-vertegenwoordiger Van de Walle steunde hem, maar
een keur van sprekers wees de staatsinmenging van de hand. Steffelaar

verklaarde zich nu - volgens het verslag in De Telegraaf- zelfs t6gen
een industriebank als'overbodig'. Prof. G. M. Verrijn Stuart, die al in
1929 in Economiscb-Statistiscbe Bericbten zijn bedenkingen tegen de
industriebankplannen had geuit,sl vond dat de relatie banken-indus-
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trie'van binnen uit' moest groeien (in E-S B had hij bepleit dat de grote
banken ieder voor zich de losgelaten draad van de industriele krediet-
verlening weer dienden Op te vatten). Crena de Iongh zei 'inmenging
van politieke aard' in de bank te vrezen.

Nog v66r  het jaar 1930 verstreken was, werden in industriele kring
de eerste schetsen gemaakt voor een industriebank waarin overheid
en bedrijfsleven elkaar konden vinden.52

3    Het plan van de Subcommissie

In her voorjaar van 1931 zijn Fentener van Vlissingen en Wibaut geza-
menlijk leiders van de studie over een 'zgn. industriebank' in opdracht
van de Subcommissie van de Commissie voor de Economische Poli-
tiek. De Subcommissie had zich enkele jaren eerder al voorgenomen
de industriefinancieringsproblemen aan te pakken. Al in 1929 was de
vorming van een studiegroep begonnen, gestimuleerd door Heringa.
Pas nu werd de beslissende fase bereikt.

Het klimaat moet er gunstig voor hebben geleken. Zei premier Ruys
de Beerenbrouck niet op 21 februari 1931 in de Eerste Kamer: '[De
regering] acht redenen tot onderzoek [van de oprichting van een in-
dustriebank] voldoende aanwezig. Bij dat onderzoek kan de vraag
worden herzien: of de banken geoutilleerd zijn of zelfs kunnen zijn
om datgene te doen, wat een bank voor de bevordering der industrie
zou hebben te doen [...1 de gedachte is geenszins gevestigd op een
Staatsbank.'53 Met die woorden verwijderde Ruys zich - niet voor het
eerst - van de uitspraak in de Memorie van Antwoord op de Rijks-
begroting 1931, dat de regering voorshands geen dringende aanleiding
zag tot oprichting van een industriebank noch tot het instellen van
een staatscommissie om dit probleem te bestuderen.54

W. C. Posthumus Meijes, chef van de afdeling financien van de A KU
en een bekend publicist over de problemen van banken en lang kre-
dietss kreeg van Fentener van Vlissingen opdracht een voorstudie te
maken. Bij het vervolg waren betrokken de bankiers  mr. J. W Beyen
van de Robaver (na de Tweede Wereldoorlog minister van Buitenland-
se zaken) en Crena de Iongh, die zich overigens tussentijds terugtrok
(Beyen distantieerde zich in de eindfase van de studie in een aparte
notitie), ir. G. A. Kessler van Hoogovens, Van den Tempel, in A. Groot-
hoff,56 mr. J. Gerritsz, secretaris van de Rijkscommissie voor de Werk-
verruiming te Amsterdam, en tenslotte de man die vijf jaar later de
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oprichting van een nationale industriebank verwezenlijkte, de direc-
teur van het provinciale Stroomleveringsbedrijf in Maastricht prof.
dr. ir. H.C. J. H. Gelissen.57

Op 4 april 1931 voltooide Posthumus Meijes zijn concept, dat - wei-
nig  verbazingwekkend - een soortgelijke redenering volgde  als  de
auteur in de publiciteit uitdroeg: Wie dus de banken verwijt: gij58 4

doet niet genoeg, en wie haar zegt: gij moet meer doen voor de cre-
dietverleening en financiering der industrie, houdt geen rekening met
het karakter der banken en met de dwingende eischen, die de handha-
ving harer liquiditeit stelt [...] Algemeene banken kunnen ha langere
(meestal: industrieele) crediet niet geven [...] Er is geen plaats voor
verweer, er is slechts plaats voor medewerking aan de opvulling der
lacune.' Het ontbreekt de banken echter wel aan industrieel inzicht en
industriele ervaring. 'Vele industrieen in Nederland zouden tot groei
en bloei kunnen komen, indien haar credieten op langeren termijn
konden worden verstrekt, en indien bij de credietbeoordeling ook an-
dere dan zuiver hypothecaire maatstaven werden aangelegd [...] jonge,
nieuwe industrieen, die misschien een goede kans zouden hebben, blij-
ven te eenen male van crediet verstoken.

Daarnaast komt het probleem der kapitaalvoorziening [...] dat ook
al door de bestaande methoden en organen niet is Op te lossen.'

Om in deze leemten te voorzien bepleit Posthumus Meijes een spe-
ciale industriebank, die ook 'economisch-technische mogelijkheden'
van industriele bedrijven deskundig zal moeten kunnen beoordelen.
De bank dient zowel aan bestaande als aan nieuw op te richten onder-
nemingen krediet te verschaffen, daarbij rekening houdend met de
'sociale waarde' van projecten (een begrip dat hij niet verder uitwerkt).
Kortlopend krediet wordt alleen beperkt verschaft- de industriebank
moet zoveel mogelijk met bestaande instellingen samenwerken. Maar
als dat niet kan, zal dat 'aan de bestaansmogelijkheid van het nieuwe
instituut geen afbreuk doen.'

De financi8le opzet is een bank met f 50 miljoen statutair kapitaal,
waarvan f 10 miljoen geplaatst bij en volgestort door een consortium,
liefst van industrie en banken samen, dat de aandelen twee jaar moet
vasthouden. Een vij fentwintig percent staatsbelang wordt toegejuicht,
evenals een deelneming van de Nederlandsche Bank. Van het kapitaal
moet de helft liquide worden belegd, zodat voor de eigenlijke indus-
triefinanciering maar fs miljoen overblijft. Er komen echter ook mid-
delen binnen door obligaties en pandbrieven te plaatsen, en door de
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uitgifte van kasbons. Voor de laatste leningsvorm, de kasbons, heeft
Posthumus Meijes een uitgewerkt voorstel: ze lopen 66n tot tien jaar,
geven 4 percent rente, die (evenals de hoofdsom) door de staat wordt
gegarandeerd. Bovendien zijn ze winstdelend. Als precedent voor de
staatsgarantie noemt de auteur de regeling voor de Nederlandsche
Middenstandsbank, die in de jaren tWintig na een overheidsinterventie
werd gereorganiseerd.59 In de leiding van de bank zal de staat vertegen-
woordigd zijn door een gevolmachtigde buiten de raad van commis-
sarissen, die over een veto beschikt voor kredieten boven de f 100 000.

Posthumus Meijes wenst zijn geesteskind niet te laten participeren
in het aandelenkapitaal van industri le ondernemingen. Die taak acht
hij weggelegd voor een speciale 'investment-trust', 'gepatroniseerd'
door de industriebank. Het rotate plan is zeer ver uitgewerkt, tot de
concept-statuten toe.

60

Grote delen van Posthumus Meijes' plan worden door de werkgroep
Fentener van Vlissingen-Wibaut overgenomen, doch de definitieve
tekst bevat enkele kenmerkende afwijkingen van het concept. Zo is
nu uitdrukkelijk afgezien van kredietverlening aan nieuw op te richten
ondernemingen - alleen bestaande ondernemingen zullen voor steun
van de industriebank in aanmerking komen, terwijl de kredieten op
zuiver commercidle grondslag worden verleend. De 'self-liquidating'
eigenschap van het krediet dient zoveel mogelijk vast te staan.

Voor het 'nursen' van nieuwe industrieen wordt een geheel afzon-
derlijke oplossing gegeven, 'een speciaal voor dit doel gecreeerde
rechtspersoon, die wij verder de «holding company» zullen noemen,
aangezien zij ten doel zal hebben het in portefeuille nemen van aan-
delen en andere waarden van de hier bedoelde industrieele bedrijven.'
De holding company mag zich alleen middels de uitgifte van aandelen
financieren. De staat zou er een belang in kunnen nemen. Ook zou de
industriebank controle over de holding kunnen krijgen via de werving
van preferente aandelen.

De gelijkenis met het Belgische model is te opvallend om geheel toe-
vallig te zijn. De Belgische'holdings', die spoedig daarop door de over-
heid niet onbeduidend zouden worden gereorganiseerd, genoten in
deze tijd belangstelling in Nederland. In 1932 publiceerde H. M. H. A.
van der Valk een studie over De Betrekkingen tusscben Banken en
Industrie in Belgie, 1 de eerste van een serie van vier door het Neder-
landsch Economisch Instituut met enig gevoel voor actualiteit gepro-
duceerde uitgaven over industriefinanciering in het buitenland.62
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Wibaut in ieder geval ging deze 'Belgische' constructie te ver. Via
Fentener van Vlissingen  liet hij weten zich van dit element, de ver-
vlechting van industriebank en holding, te distantieren.63

Niet de minst belangrijke wijziging van het definitieve rapport ver-
geleken  met het concept-Posthumus Meijes is tenslotte, dat uiteinde-
lijk wordt voorgesteld dat de staat de helft van de f 10 miljoen te plaat-
sen aandelen in de industriebank neemt, en wordt uitgenodigd tevens

een belang in de holding company te nemen. 4

4   De interne reactie

Op 18 november 1931 zendt Fentener van Vlissingen deze tekst, met
de concept-statuten en een concept-huishoudelijk reglement voor de
industriebank, aan minister Verschuur. Beyen voegde er zijn minder-
heidsnota aan toe, waarin hij zich distantieerde van de anderen.

In zijn antwoord65 noemde Verschuur het werk 'een goede basis

[...] voor de verdere overweging dezer aangelegenheid', waaraan hij toe

hoopte te komen als de afdeling Nijverheid van zijn departement zou
zijn gereorganiseerd en de Economische Raad zou zijn ingesteld. Beide
gebeurtenissen kregen in 1932 hun beslag, maar het rapport Fentener
van Vlissingen-Wibaut verdween al even totaal uit de discussie als alle
andere werkstukken van de Subcommissie van de Commissie voor de
Economische Politiek. De tijd voor een industriebank was nog niet
djp.

Al in oktober 1931 had premier Ruys de Beerenbrouck zelf in de
Tweede Kamer op een uitvoerige interpellatie van Van den Tempel
over de crisis, waarin ook industriefinanciering aan de orde kwam,
geantwoord: 'De problemen der kapitaalverzeekering van het bedrijfs-
leven doet de regering onderzoeken. Zij hebben echter meer betekenis
voor de toekomst dan voor de heersende crisis. Het risico van een in-
dustriebank zou in crisistijd niet te overzien zijn en op zulk een bank
moer dan ook voor de huidige moeilijkheden de hoop niet worden
gevestigd.'66 In dezen dacht Verschuur net zo. Uit een notitie voor de
Ministerraad van 8 april 1932 blijkt dat de minister van Economische
zaken niet De Geer volgde, die een Staatsindustriebank afwees, onder
meer omdat de handelsbanken hun'stroppen en bevroren credieten'
daar zouden deponeren. Maar'thans is het de tijd niet voor een indus-
triebank wegens geldgebrek en wegens uitzetting der productie.' In
'gewone tijden' daarentegen 'is het beter een bank te hebben, die voor
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industrieele investering geoutilleerd is, dan de tegenwoordige eenzij-
dig-financieele geste der banken [...].'67

Toch had men hier en daar binnen het overheidsapparaat wel oog
voor de financieringsproblemen van het bedrijfsleven. Maar aan de
overheid zelf kende men slechts een rol toe in het kader van de crisis-
problematiek. Zaalberg, die Fentener van Vlissingens eerste plan voor
een zuiver particuliere industriebank zo had toegejuicht, liet eind 1931
in zijn rol van voorzitter van de Commissie van Advies voor Werk-
loozensteun een st:uk circuleren met de discrete titel'Een stil «Still-
halten»'. 8 Daarin voorspelde hij, dat de banken bij de jaarwisseling
1931-2 veel kredieten aan het bedrijfsleven zouden opzeggen in ver-
band met hun liquiditeitspositie. Gezonde bedrijven zouden in moei-
lijkheden kunnen komen, en de toch al stijgende werkloosheid zou
nog groter worden. 'Verdient het daarom geen ernstige overweging
om met de Nederlandsche Bank en de credietgevende banken in over-
leg te treden, teneinde te bereiken dat geen noodelooze ongelukken
gebeuren?' aldus Zaalberg, die vervolgt: 'Het is niet mijn bedoeling
om een verkapte industriebank te stichten. Ik heb alleen het oog op
een klein aantal groote ondernemingen, waarvan het voortwerken
en vooral het voortbestaan voor een streek en voor het geheele land
van vitaal belang is. Wanneer daarvoor de Nederlandsche Bank wat
clementie wil gebruiken, indien de credietgevende banken daarvan
haar gestie laten afhangen, zouden ernstige ongelukken kunnen wor-
den voorkomen.' De eerste interne reactie is karakteristiek voor de
op dat moment nog overheersende opvattingen ten departemente.
Heringa - nog niet vervangen door Hirschfeld - stelde op 15 december
dat de 'huidige crisis' een 'grondstoffencrisis' zou zijn, geheel anders
dan de 'producentencrisis' van 1921. Scherp ingrijpen van de bankiers
verwachtte hij niet, grote ongelukken evenmin, 'wel geleidelijk alge-
hele stopzetting, doch voordien zal ongetwijfeld een ernstige debacle
wellicht vele exportfabrieken in gunstiger condities plaatsen' (deze
duistere passage, die wellicht refereert aan een mogelijke devaluatie
van de gulden, is korI na het neerschrijven door een onbekende hand
al van een vraagteken voorzien69)

Heringa kreeg echter geen belangrijke steun voor zijn opvattingen.
De volgende dag reeds moest hij minister Verschuur meedelen dat de
Commissie Werkloozensteun voorstelde een - blijkbaar informele -
overeenkomst te sluiten tussen het ministerie en de twee bankiers-
verenigingen (de Amsterdamse en de Bond voor de Geld- en Effecten-
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handel in de Provincie), 'waardoor de bankiers, die over het algemeen
toch niet een behoorlijk teChnisch inzicht kunnen hebben in de vita-
liteit van het bedrijf, in staat zouden zijn zich te orienteren [...].' in de
loop van januari 1932 ontmoet Verschuur in verband hiermee Crena de

Iongh, die op 22 januari laat weten dat in de Amsterdamse Bankiers-

vereniging 'de gezinning van de Heeren [...1 zeer zeker gunstig was.
,70

Dergelijke informele contacten tussen Economische zaken en ban-
kiers zouden nog jaren tot het vaste patroon van het crisisbeleid be-
horen (men vergelijke de Zaalbergse oplossing voor de problemen van
de kleine werven in het derde hoofdstuk). In ambtelijke kringen ge-
noten ze aanvankelijk zelfs een klaarblijkelijke voorkeur boven het
instrument van de industriebank-met-overheidsdeelneming.

In de loop van 1932 was nog niets veranderd toen een volgend indus-
triefinancieringsproject werd aangediend ten departemente. Indieners
waren ditmaal mr. C. H. Gudpin, toen voorzitter van de Maatschappij
voor Nijverheid en Handel71 en een door hem begeleide delegatie 'uit
de voorlopige Commissie tot voorbereiding van de oprichting eener

Crisis-Financierings Maatschappij voor industriele ondernemingen',
een groep niet onbeduidende industrielen onder voorzitterschap van
Louis Stokvis, commissaris van R. S. Stokvis en Zoonen te Rotterdam.
Prof. Verrijn Stuart trad op als adviseur. Verrijn Stuart had steeds blijk
gegeven van een nogal afstandelijke benadering van een 'geforceerde
industriefinanciering ter bevordering van de werkgelegenheid', met
name als particuliere banken zich daarin in een deflatieperiode als de
jaren dertig zouden moeten wagen.72 Maar de Commissie-Stokvis
kwam juist niet met een zuiver particuliere oplossing. In een op 22 april

1932 (na een eerste gesprek op 15 april) door Stokvis ingediende uit-

werking van het plan wordt een 'gemengde' opzet voorgesteld, waarbij
staat en bankwezen samenwerken. De op te richten instelling zou aan
middelen moeten komen uit eigen kapitaal en door'herdiscontering'
van leningen, en niet meer dan dekking van de kosten hoeven na te
streven. Haar activiteiten diende  zij te richten  op  de 'vele onderne-

mingen, welke met een betrekkelijk gering additioneel crediet haar
bestaan in afwachting van betere tijden nog enkele jaren zouden kun-
nen verzekerd zien,' maar niet aan het daarvoor nodige geld konden
komen. Enkele honderden kleine ondernemingen zouden geholpen
moeten kunnen worden, wat een instelling van voldoende formaat
eiste. De bankiers, voorspelt Stokvis, zullen op deze grondslag te vin-
den zijn voor samenwerking.73
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Het lot van het voorstel was na de behandeling die het eerdere plan
ten deel viel voorspelbaar. Heringa, al bijna ter zijde geschoven, had er
nog bemoeienis mee. Hij constateerde: 'De heeren moesten gevraagde

cijfers over de ernst van de situatie schuldig blijven; en stelde vast
'[...] dat de zaken, die in moeilijkheden zitten [...] wet den weg naar
de Regeering weten te vinden.'74 Op zijn advies wordt de Commissie-
Zaalberg ingeschakeld, die op 20 mei nauwelijks minder negatief oor-
deelt: '[...] al zal een gemakkelijk crediet hier en daar een onderneming
kunnen redden, wij ontkennen dat daarmede, en zelfs met een zeer
vrijgevige credietverleening [...] de crisis een andere koers zal nemen.'
[...] 'Het argument [...] dat vele ondernemingen te gronde zullen gaan,
welker voortbestaan met eenig additioneel crediet verzekerd zou zijn
en welker bestaan een algemeen belang bevordert, achten wij niet van
grond ontbloot. Wij hebben dan ook al herhaaldelijk onze tusschen-
komst verleend om banken milder te stemmen tegenover een zooda-
nige onderneming [.,.]:

'Ons grootste bezwaar bestaat in de vrees, dat het bestaan van zo'n
credietinstelling tot gevolg zal hebben, dat de particuliere banken
daardoor beinvloed zullen worden in het afschuiven van risico's naar
die instelling. Die instelling zal uitsluitend dubieuse clienten krijgen,
die in drommen zullen opdagen' - en alleen al deswegen een veel te
groot apparaat moeten hebben. 'Dubieuse clienten' - Colijn, inmid-
dels minister-president  zou een goed jaar later spreken  van een 'strop-
penbank',75 en onder dat stigma heeft de discussie nog jaren geleden.
Zaalberg maakt echter aan het slot van zijn advies een onverwachte
draai:  er zit  toch  nog iets bruikbaars  in het plan-Stokvis, omdat  de
Crediet-Financierings Instelling blijkens het plan ook een reorgani-
serende taak krijgt. Zij zal de te financieren ondernemingen in samen-
werkingsverbanden kunnen onderbrengen en kunnen aanzetten tot
rationalisatie en reorganisatie. Hiervoor heeft Zaalberg 'meer sympa-
thie', al doen de banken er ook wel wat aan, en al kan het naar zijn
mening ook zonder tussenkomst van een financieringsmaatschappij
rechtstreeks van overheidswege worden bevorderd, zoals in de Uzer-
gieterijen (waar Groothoff een reorganisatie leidde) en in de baksteen-
industrie (reorganisatie onder leiding van oud-burgemeester Zimmer-
man van Rotterdam).

'Wij stellen voor te antwoorden,' aldus Zaalberg, 'dat de Regeering
gaarne zal zien, dat uit het bedrijfsleven inclusief de bankwereld zich
een orgaan vormt, dat zich met de algemeene taak van het geven van
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leiding en voorlichting belast, doch dat de Regeering het deelnemen
aan credietverleening slechts voor zich mogelijk acht, en dan nog bij
hooge uitzondering, voor bepaalde ondernemingen, of groepen van
ondernemingen en tot een vooraf bepaald bedrag.,76

Terwijl Haagens, de secretaris van de Commissie-Stokvis, nog op
13 juni 1932 vol optimisme meldt dat de commissie zich op 18 mei
heeft omgezet in een definitieve commissie, aangevuld met vertegen-
woordigers van de drie grote werkgeversorganisaties,77 is op het minis-
terie een afwijzing conform het voorstel van Zaalberg al in de maak.

Ingrijpen van Hirschfeld leidde ertoe dat ook de minimale toezeg-

ging die Zaalberg aan het slot van zijn advies opnam, werd afgezwakt
tot het uitspreken van de bereidbeid tot beroverweging van bet plan,
als er na consultatie met De Nederlandsche Bank en de handelsbanken
behoefte zou blijken aan meer samenwerking in het bedrijfsleven,
'eventueel met nieuw crediet'. Er volgt nog een gesprek tussen Hirsch-
feld en de Commissie-Stokvis. Resultant levert het niet op.78

5    De Limburgse conceptie

Terwijl zo in Den Haag per saldo niets meer gebeurde dan dat ambte-
naren ad hoc intervenieerden in industriefinancieringsproblemen,
werkten eigen partijgenoten van minister Verschuur nauwelijks opge-
merkt door het Haagse apparaat (er wordt in de oudere stukken over
industriefinanciering niet een keer aan gerefereerd) aan wat een suc-
cesvolle conceptie zou blijken te zijn. De plaatsen zijn Maastricht en
Tilburg, de voornaamste optredenden de Tilburgse hoogleraren Gelis-

sen en Kaag en de Commissaris van de Koningin in de provincie Lim-
burg, mr. E. baron van H8vell tot Westerflier.

Al v66r de crisis in de loop van 1930 ook in Nederland doordrong
bestond in Limburgse industriele en overheidskringen het gevoel dat
de provincie door de Hollandse grootbanken, die omstreeks de Eerste

Wereldoorlog het lokale bankwezen hadden verdrongen, werd achter-
gesteld.79 In dat klimaat arriveerde in de jaren twintig dr. in H. C. J. H.
Gelissen, Limburger van origine, tot scheikundige opgeleid in Delft,
weer in zijn geboortestreek. In 1926 werd Gelissen directeur van een

dochtermaatschappij van Noury & Van der Lande in Roermond. Daar
raakte hij weldra betrokken bij plaatselijke industrialisatie-initiatie-
ven.80 Bovendien sloot hij vriendschap met de invloedrijke Aalmoe-
zenier van de Arbeid, monseigneur dr. Poels. Vier jaar later zocht het
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Limburgse provinciebestuur een functionaris die zich zou gaan bezig-
houden met industrialisatieproblemen. Deze taak zou worden gecom-
bineerd met het niet zoveel eisende directeurschap van de provinciale
Stroomverkoopmaatschappij, toen nog uitsluitend een distributiebe-
drijf voor in de mijnen opgewekte elektriciteit. Gelissen, die onder
meer was opgevallen door radiolezingen over energievraagstukken,
kreeg die baan. In hetzelfde jaar (1930) werd hij buitengewoon hoog-
leraar  in de technische industrieleer  aan  de  R K Handelshogeschool
in Tilburg, waar hij veel eerder81 gedoceerd had aan de Mo-opleiding
Katholieke Leergangen, 2 en vanaf 1927 reeds een buitengewoon lec-
toraar bezette.

Gelissen pakte zijn nieuwe taak mer grote voortvarendheid aan.
Van  13  tot 15 oktober  1930  werd een groot opgezette 'persexcursie'

georganiseerd om de Limburgse problemen onder de aandacht van
de landelijke dagbladen te brengen.83 Gelissen, als belangrijkste orga-
nisator, benutte de gelegenheid om de oprichting te bepleiten van een
semi-overheidsorgaan, dat zich met de economische ontwikkeling van
Limburg bezig zou moeten houden.

'Voor de bestudering der vraag: «Welke industrieen kunnen zich in
Limburg vestigen en tot bloei komen » is een goed geoutilleerd techno-
logisch-economisch instituut met goed betaalde krachten als leiders
noodig. Een dergelijk instituut zou, na bestudeering van den hier be-
staanden toestand en verzameling van de noodige gegevens, alsmede

na bestudeering van analoge centra in het buitenland, plannen en pro-
jecten kunnen uitwerken, aangepast aan het Nederlandsch milieu om
te komen rot oprichting van voor onze provincie wenschelijke indus-
trieen. Dergelijke plannen zouden dan aan industrieelen en banken
kunnen worden voorgelegd.'84 in Limburg viel dit voorstel in zeer
goede aarde. Onafhankelijk van Gelissens initiatief had daar ook al
de Kamer van Koophandel te Heerlen in 1930 contact gezocht met de
drie andere Limburgse Kamers (Maastricht, Roermond en Venlo) om
de gezamenlijke bevordering van industrievestigingen te bespreken.
Plannen voor een Commissie voor propaganda en reclame waren al
gereed toen de provincie zich achter Gelissens opzet stelde.8S

Conform de bedoelingen droeg de landelijke pers het plan evenzeer
uit. Zo schonk De Telegraaf uitvoerig aandacht aan Gelissens rede,

'juist omdat ook minister Verschuur [die bij de persexcursie aanwezig
was, kennelijk zonder dat dit zijn departement deerde] er op wees, dat
er geen provincie in het land is met zulke groote nijverheidsmogelijk-
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heden als Limburg en er alles aan gedaan moet worden om zich daarop
te orienteren:86 Het trok ook de aandacht dat Gelissen vanuit zijn
eigen deskundigheid meteen al voorstellen deed voor de vestiging van
nieuwe industrieen, zoals een aluminiumindustrie, en dat hij inhaakte
op de discussie over de industriefinanciering, door oprichting voor te
stellen van een 'electriciteitsbank, op te richten door de Nederlandse
electriciteit produceerende bedrijven. Deze bank zou in de eerste

plaats de eigen bedrijven kunnen financieren [...1 en, waar de electri-
citeitsindustrie groot belang heeft bij den afzet van haar productie in
andere industrieen, mede kunnen zorgen tot credietvoorziening van
nieuw op te richten gezonde bedrijven en in deze vorm kunnen wor-
den een industriebank [...].'87 Gelissen had daarbij, naar hij veel later

88meedeelde, Zwitserse voorbeelden op het oog.
Het voorstel van Gelissen voor een Economisch-Technologisch In-

stituut kwam niet uit het niets op. In Tilburg was al sinds 1927 door

Kaag, samen met Gelissen, gewerkt aan de oprichting van een weten-
schappelijk instituut voor technologisch-economisch onderzoek.89 In
juni 1929 werd na besprekingen met 'vooraanstaande industrielen',
waaronder Ch. Stulemeyer, tot oprichting besloten. De statuten van
het instituut werden op 5 mei 1930 definitief vastgesteld. Kaag en Ge-
lissen waren de eerstbenoemde directeuren.w Op 15 mei 1931 kwam
dat instituut daadwerkelijk tot stand:1 Pas op 8 juni 1934 opende ech-
ter minister Marchant het instituut, waar prof. dr. J. E. de Quay intus-
sen Gelissen in de leiding had vervangen.

92

De plannen in Limburg, waar het accent moest gaan liggen op de
praktijk van de industrialisatie, konden vanaf 13 januari 1931, toen Pro-
vinciale Staten er hun goedkeuring aan verleenden, worden geconcre-
tiseerd. Voor het nieuwe instituut werd een vorm gekozen die zoveel
mogelijk belangen bundelde: het werd niet simpelweg een provinciale

instelling, maar kreeg zijn plaats als uitvoeringsorgaan van een op
ll december 1931 speciaal daartoe opgerichte naamloze vennootschap

'Ter bevordering van de industriele belangen in de provincie Limburg',
met als aandeelhouders de provincie, de vier Kamers van Koophandel,
die anders wellicht in het instituut een concurrent hadden kunnen
zien93 en vijftien grotere gemeenten. Instellingen als het Provinciaal

Waterleidingbedrijf, de Staatsmijnen en de Oranje-Nassau Mijnen en
ook kleinere gemeenten zegden subsidies toe.94 I kt totale budget be-
droeg 20 000 gulden per jaar.M

Aan het Economisch-Technologisch Instituut van  de Nv Ter bevor-
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dering van de industriele belangen in de provincie Limburg, kortweg
het ETIL, werden ruime taken toegedacht; zowel het verrichten van
studies en het geven van adviezen over industrievestiging aan onder-
nemingen en overheden zou op zijn terrein liggen, als her zelf nemen
van initiatieven voor nieuwe vestigingen.

Op 1 april 1932 verruilde de jonge secretaris van de Kamer van Koop-
handel in Maastricht, mr. R. Gielen, zijn post voor die van directeur
vanhet ETIL. Hij huurde een kantoor en een secretaresse en ging 'de

96boer op'. Pas na een jaar kon hij een staf gaan opbouwen.
Toch was het El'IL nauwelijks twee jaar lateral in staat zeer de aan-

dacht op zich te vestigen. De industriefinanciering bood de aanleiding.
Mr. Gielen: 'Terwijl wij aan het werk waren, begon bij ons de behoefte
te   ontstaan   aan   een   financieringsorgaan."7  Dat   moet   al na enkele
maanden geweest zijn. In december 1932 stelde Gelissen in het dagblad
De Limburgse Koerier de oprichting van een regionale industriebank
aan de orde.98 Gielen en prof. Kaag werden belast met een onderzoek
naar de noodzaak en de levensvatbaarheid van zo'n bank.

Kaag was zonder tWijfel een man met opmerkelijke ideeen. In zijn
pre-advies voor de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid  van
1930 had hij reeds voor kredietexpansie gepleit, 'ook boven het bedrag
der zoogenaamde besparingen', om braakliggende produktieve krach-
ten weer in het produktieproces in te schakelen. Weldra zou hij zich
fel tegen de deflatiepolitiek van her kabinet-Colijn keren.100 Een in-
dustriebank kon in deze gedachtenwereld als instrument passen. Hij
had dan ook al in 1931 in het rapport Toezicbt op  bet  bankwezen,ge-
schreven voor de  RK S P, een geregionaliseerd  of een bedrijftaksgewijs
opgezet systeem van speciale banken voor lang krediet aanbevolen.
Aan de top van dit systeem dacht hij een 'Centrale Bank voor lang
crediet', op te richten met overheidshulp, en onder overheidscontrole.

Kaag hoopte zo de invloed van de grote banken te doorbreken, en
andere kredietvormen te krijgen, meer in overeenstemming met het
belang van de industrie en dat van het economisch leven in het alge-
meen.101 Soortgelijke opvattingen legde hij samen met Kortenhorst,
W. Twaalfhoven, H. Kahman en K. van Spaendonck, directeur van het
Robaverkantoor in Tilburg, neer in een rapport voor de AR KW V van
eind 1932. 102

Kaag en Gielen bereidden hun rapportage onder meer voor met
gesprekken met vertegenwoordigers van de grote banken en de zui-
delijke Kamers van Koophandel. Het advies dat zij vervolgens neer-
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schreven luidde, dat er niet direct begonnen moest worden met een
volledig zelfstandige industriebank, maar bescheidener: met een or-
ganisatie die als intermediair optreedt tussen banken en industrie en
de banken garanties verschaft op hun lange uitzettingen. 'Het gaat
erom,' aldus de rapporteurs,'de industrieele mentaliteit bij onze ban-
kiers te versterken. De tijd is hiervoor gunstig, daar de financieele
risico's verbonden aan buitenlandsche leningen grooter zijn gebleken
dan werd vermoed en bovendien de groote liquiditeit van de banken
haar rentabiliteit in gevaar dreigt te brengen.,103

Het rapport constateert een 'tegenstelling tusschen de eischen,
welke de banken noodzakelijk aan de door haar te verleenen credieten
moeten stellen en het karakter der credieten welke de ondernemer
behoeft [namelijk langlopende].'104 De op te richten industriebanken
moeten daarom kunnen werken met'andere normen' voor liquiditeit,
rendement en risico. Fentener van Vlissingen en Van den Tempel pan
juist uit van dezelfde normen als de bestaande banken. Dit is het
'zwakke punt' in hun projecten voor een industriebank.105

Vervolgens verwijst het rapport naar het 'heftig verzet' tegen lang
krediet,verleend door bestaande banken, bij Crena de Iongh en Verrijn
Stuart. Dit verzet wordt, net als eerder door Posthumus Meijes, onder-
scbreven: 'Inderdaad zouden de banken van het bestaande type in

strijd handelen met gezond bankbeleid, wanneer zij zoodanige cre-
dieten verleenden.1106

De conclusie is, ook hier, dat er speciale banken nodig zijn voor
industrieel krediet. En wel bij voorkeur, net als in Kaags plan van eind
1931, meerdere kleine regionale banken, verenigd in een centrale bank
die voor het lange krediet dezelfde functies zou vervullen als De Ne-
derlandsche Bank vervult voor het kort krediet.107 Dit houdt in, zoals
Kaag later '08 eens uiteenzette, een 'centraal door de overheid gesteun-
de industriebank, die de regionale steunt', en niet in de eerste plaats
zelf middelen aan het bedrijfsleven verstrekt.

Voor de korte termijn achtten Kaag en Gielen het echter nog niet
aanbevelenswaardig tot zo'n grote opzet over te gaan, 'waar nog niet
vaststaat of [de] behoefte reeds groot genoeg is om een rendabel bank-
bedrijf mogelijk te maken.' Daarom wilden ze klein beginnen. Een
grote instelling zou, vreesden zij, ertoe verleid kunnen worden te pro-
beren zijn bestaansrecht geforceerd aan te tonen, en daarbij te riskante
kredieten verstrekken.109

De regionale industriebanken zouden als gemengde onderneming
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moeten worden opgezet. Voor de financiering hoopte men mede uit
de (sociale) verzekeringsfondsen te kunnen putten. Door de regionale

specialisatie zou een te grote concentratie - een in her rapport impli-
110

ciet geopperd bezwaar tegen het bankwezen - worden vermeden.

In hun contacten met de handelsbanken bleek Kaag en Gielen niet

alleen'een aikeer [...] tegen het verstrekken van credieten aan nieuwe

ondernemingen [...1,' maar 'ook, dat de banken niet over het noodige
'111

apparaat beschikten, om dergelijke credieten te beoordelen [...].
'Algemeen stond men sympathiek' tegenover plannen voor een indus-

striebank voor het middelgrote en kleine bedrijf.112

De opdracht voor het rapport Kaag-Gielen ging niet alleen van Lim-

burg uit. Tussen  het  ETIL  en her Tilburgse  ET I was inmiddels  een

zekere samenwerking tot stand gekomen, in een, wat men toen graag

noemde, 'koporganisatie'. De aanbeveling voor een 'NV Zuid-Neder-

landsche Trustee en Industrie-financierings Maatschappij', waar het

rapport in uitmondt, is dan ook voor de provincies Noord-Brabant en

Limburg salnen bedoeld.113 De op te richten intermediair (aan een

complete industriebank werd immers nog niet gedacht) zou de hulp
van beide ETI's kunnen 'assumeren'.114 Bij de kapitaalverschaffing
kan de hulp van de twee provincies, eventueel samen met gemeenten,

niet worden gemist. 'Het minste bezwaar zal daartegen bestaan in die

gevallen, waarbij de banken bereid zijn de credieten te garandeeren

[eerder was al in het rapport gesteld dat de banken bij voorkeur ook
zelf een decl van her risico zouden moeten dragen bij transacties via

de intermediairl 151. Ook in andere gevallen zal het echter gerechtvaar-

digd zijn, dat de overheid enig risico draagt, indien het gezonde ob-

jecten betreft, waardoor wordt bijgedragen tot verruiming van de

werkgelegenheid. Bij de huidige groote liquiditeit van de banken zal

overigens voorloopig met door de overheid via het intermediair te
,116verstrekken garanties kunnen worden volstaan.

In de volgende besprekingen viel Noord-Brabant al spoedig af. Het

Tilburgse ET I Was in deze tijd als wetenschappelijk instituut gedacht,

en sloot daarom minder goed aan bij de plannen dan de instelling in
Maastricht. (In 1934 is in Noord-Brabant zelfs de oprichting van een

'gewoon'  ETI  naast het instituut in Tilburg overwogen.117) Limburg
had een 'organisatorische voorsprong' en wilde nict op aansluiting

wachten.118 Ook schijnen er verschillen van mening in de persoonlijke

sfeer te zijn geweest.119 Die dateerden al van de oprichting van het
ETIL  naast het Tilburgse El'l. Vanuit Tilburg was toen getracht  de
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Limburgse opzet te stoppen.120 Uiteindelijk ging Limburg alleen ver-
der.

6 Trip beheerst de ontwikkeling

Het ETIL, geboren op een persexcursie, was in die jaren niet wars van
publiciteit, noch van lobbyen. Zowel voor het verrichte werk als voor
de financieringsplannen werd waar het maar mogelijk was de aandacht
gevraagd. Van enige weerklank bij het ministerie van Economische
zaken blijkt evenwel de eerste jaren niets. Minister Verschuur bezocht
samen met Teppema het ETIL-kantoor in Maastricht. Hij betuigde per-
soonlijk zijn sympathie.121 In het najaar van 1934 nog zou zijn opvolger
Steenberghe echter verklaren waardering voor de ETI's te hebben,
maar niet in te zien waaruit toen uit de Tweede Kamer gevraagde

krachtige regeringshulp aan de nieuwe instellingen zou kunnen be-
staan.122 De rijksoverheid werd in het voorjaar van 1934 echter wel
gedwongen zich met de Limburgers te bemoeien, omdat hun indus-
triefinancieringsplannen teveel opzien baarden.

Minister Verschuur  werd  over  werk en streven van  het  ETIL  voor
het eerst uitvoerig voorgelicht in een memorandum van Gielen van
3 januari 1934, waarin de directeur van het nieuwe instituut al een
reeks ambitieuze plannen meldt, zoals sodafabricage, een vensterglas-
industrie, aluminiumproduktie, 23 en meteen - nog wat terloops-ook
het financieringsrapport aansnijdt. Het blijkt uit dit st:uk dat Gielen
hoopt op steun van het rijk voor het ETIL-werk:24

De volgende maand werd het definitieve plan voor de Limburgse
Industriebank in de openbaarheid gebracht. Daaraan was voorafge-
gaan een nieuwe ronde van consultaties met het bankwezen, te be-
ginnen bij de president van De Nederlandsche Bank, mr. L. J. A. Trip,
die volgens Gielen 'een open oor' had.125 De welwillendheid van Trip
kon weer worden uitgespeeld in de gesprekken met de grote handels-
banken - naar zou blijken  met enig succes, hoewel Trip zeker niet
meer dan voorzichtige instemming zou hebben laten blijken. In zijn
jaarverslag over het boekjaar 1934/5 verklaarde de bankpresident dat
de banken zich er terecht van hadden onthouden hun kort geld vast
te leggen op lange termijn. In Limburg maakte het vooral indruk dat
Trip ook schreef: 'Het is daarom toe te juichen, dat her bekende Lim-
burgse initiatief, toI het scheppen van een financieringsinstituut [...]
met voorzichtigheid en op beperkte schaal is opgezet, wat als in-,126
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stemming werd geinterpreteerd.127 Men zag blijkbaar liever over het
hoofd dat Trip vervolgde: 'Afgescheiden van de hiervoren bedoelde
behoefte van de kleine en middelgrote industrie meen ik, dat het
zwaartepunt van het vraagstuk der industrialisering van Nederland
meer ligt in het vinden van gezonde en niet door kunstmatige midde-
len te verwezenlijken plannen, dan in de financieringsmoeilijkheden.
Het ware voor de Nederlandsche economie een bij uitstek bedenkelijk
streven, het zou een nieuwe belemmering vormen op den weg naar
de noodzakelijke aanpassing, wanneer Nederland met overheidshulp
zou trachten zelf duurder te fabriceren hetgeen goedkooper en wel-
licht ook beter uit het buitenland kan betrokken worden, tegen uit-
wisseling van producten, op welker afzet de Nederlandsche economie
meer in het bijzonder is aangewezen.'128 Waarmee aan de industrie-
banken  dn  aan  het  ETI-streven  een zeer bescheiden plaats  was  toe-
gekend.

Toen hij zijn jaarverslag schreef, had Trip inmiddels een sleutelposi-
tie verkregen in het opkomende industriebankwezen. Dat de opkomst
traag en vooral meer-dan-voorzichtig was, mag nauwelijks een wonder
heten.

Voor de introductie van hun plan bedachten de Limburgers een
reeks lezingen in de verschillende steden van hun provincie.'Gouver-
neur' Van HE;veil tot Westerflier sprak, tevens in zijn kwaliteit van
ETIL-voorzitter: 'Ons bestuur nu is van meening, dat [...] iedere po-
ging om de werkgelegenheid op ernstige wijze en blijvend te vergroo-
ten door de overheid niet alleen mag, maar zelfs moet worden ge-
steund.'129 De overheid mag dat risico nemen: '[...] het geld dat de
gemeente voor de werkloozen besteedt is meestal voor goed weg, want
er zijn slechts weinig gevallen, waarin werkelijk productief werk wordt
verricht. Wanneer de gemeente nu aandeelen neemt in de industrie-
bank, heeft zij alle kans dat zij rente trekt van haar geld en dat zij min-
der  behoeft te betalen voor werkloozenzorg: 130 En Gelissen voerde
aan: 'Het is immers de taak der overheid in al die gevallen initiatief
te nemen of aanvullend op te treden, waarin de particulier te kort
schiet [...1 Is de industriebank noodig en schiet het particulier initiatief
te kort, dan moet de overheid het initiatief nemen, dit wil echter nog
niet zeggen, dat de industriebank in dat geval uitsluitend met over-
heidskapitaal moet worden opgericht en gefinancierd.,131 '[...] Laten

wij toch niet in ellenlange tot niets leidende discussies vervallen, of de
landsregeering of de provinciale overheid het initiatief moet nemen
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[...] Dit is zeker gjdn kwestie van principe. De meest gerede partij moet
het doen. Hebben de andere provincies of ons land zelve eveneens'132 i

behoefte aan een industriebank, dan zullen zij volgen, en kunnen, in-
dien een convergentie naar een Nederlandsche industriebank, naar
een kop-organisatie, noodig is, van meetaf haar statuten en werkwijze
hierop orienteren.'133 Deze uitweidingen waren allerminst overbodig.
Naast de voorzichtige niet-onwelwillendheid van het bankwezen
(waaraan een plaats in de raad van beheer van de Limburgse industrie-
bank was toegezegd) stond een harde afwijzing bij de veruit belang-

rijkste werkgeversorganisatie in den lande, het Verbond van Neder-
landsche Werkgevers, daarin aangevuurd door zijn algemeen voorzitter
H. R Gelderman CMzn. Het Verbond hanteerde daarin alle beschikbare

argumenten.
In februari 1934 begon de publiciteitscampagne in Limburg. Reeds

op 10 maart wendde het VNW zich per brief tot de minister van Bin-
nenlandse zaken, De Wilde,om heftig te protesteren: 'Naar ons oordeel
verdient het zeker geen aanbeveling, dat het verstrekken van crediet
aan nieuw op te richten industrieen uitsluitend en alleen vanuit een

provinciaal oogpunt wordt bekeken [...1 Zou de oprichting van een
industriebank gewenst blijken, dan  zal  dit o. i. nooit provinciegewijs
moeten geschieden, maar is het absoluut noodzakelijk, dat zoodanige
bank geheel Nederland binnen haar gezichtskring heeft.'134

Het VNW blijkt evenwel principieel bezwaar te hebben tegen iedere
vorm van overheidsindustriebank, immers: 'Wanneer [...] de overheid

gelden verstrekt aan een industriebank, neemt zij deel aan een uit de
aard der zaak zeer speculatief bedrijf, waarvoor ons inziens het over-
heidscrediet niet gebruikt mag worden.'135 Het VNW vraagt tenslotte
zowel vernietiging van besluiten van lagere overheden om decl te ne-
men in industriebanken, als het inwinnen van advies over de hele ma-
terie bij de Nijverheidsraad. Verschuur echter bleek een advies te pre-
fereren van zijn eigen schepping Uit 1932, de Economische Raad, die
werd voorgezeten door prof. De Vooys, al eerder terloops participant
in discussies over een industriebank.136

De Economische Raad legde advisering in handen van een speciale
commissie uit haar midden. Trip was voorzitter, Groothoff en Kaag
maakten er deel van uit. Het laatste lid was de bekende Rotterdamse
hoogleraar in de economie prof. mr. F. de Vries.137 In feite schreef Trip
persoonlijk het advies. Een door hem op 20 maart 1934 rondgezonden
tekst werd op hoofdpunten nagenoeg ongewijzigd aangenomen. ]38
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Trip stelde onder meer:
'1  Het gevaar voor verwarring in deze materie is uitermate groot.
2 De grootindustrie dient aanstonds te worden uitgeschakeld. Immers,

hierbij gaat het:  a 6f om sanering van bestaande bedrijven, welke moet
geschieden doorsamenwerking tusschen de betrokken partijen om tor
een nieuwe kapitalisering te komen [...], b 6f om belangrijke nieuwe

objecten, waarvan het aantal in ons land wel nimmer zoo groot zal
zijn, dat hiervoor een afzonderlijke bankinstelling in het leven zou zijn
te roepen. Doet zich een dergelijke mogelijkheid voor, dan zal deze
op zich zelf zijn te bestudeeren en de beste wijze van financiering zijn
te zoeken.

3  Het onderzoek en het eventueele advies [...] blijve dus beperkt tot Wat
men pleegt te noemen den industrieelen middenstand.'

Trip stelt vast, dat het bankwezen geen lange financiering kan le-
veren, en dat ook andere wegen moeilijk begaanbaar zijn. Niettemin
dient 'de eisch [...1 gesteld te worden, dat de ondernemer uit eigen
kracht althans een niet onbeteekenend deel van het op langen termijn
benoodigd kapitaal weet bijeen te brengen. De prikkel van het eigen

belang dient zoveel mogelijk gehandhaafd te worden.' Omdat de om-
vang van de behoefte niet is vast te stellen moet 'met groote omzich-
tigheid en geleidelijkheid' worden opgetreden.

'12 Zulks brengt mede, dat het in het leven roepen van eene ook maar
betrekkelijk groote instelling voor kapitaal- en credietverschaffing op
langen termijn niet in overweging behoort genomen te worden.'

Het Limburgse plan daarentegen past Trip wel. Het belooft geleide-
lijkheid en de kans op beperkt terrein en met beperkt risico ervaring
op te doen (ongeveer zoals Verschuur in de Kamer antwoordde toen in
januari zijn opvatting over de Limburgse plannen werd gevraagd 139)
Er zijn gevaren: concurrentie tussen de regio's bij navolging elders; de
noodzaak ook kort krediet te moeten geven; de kans op politieke be-
invloeding. 'Protectie van Overheidswege zal bij een minder goeden
gang van zaken te vreezen zijn en daarmede een onbehoorlijke con-
currentie tegenover gelijksoortige bedrijven, die niet op hulp van de
met Overheidsgeld werkende instituten steunen.,140

Het rijk zal toezicht moeten houden en 'het juiste verband tusschen
de werkzaamheid der individueele instituten [moeten] waarborgen.'
Het algemeen rijkstoezicht op het financiele beheer van provincie en
gemeenten is daarvoor onvoldoende.141 Op 23 maart kwam de kleine
commissie bijeen. De discussie levert een aantal beduidende verduide-
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lijkingen op van de benadering van de Limburgse industriebank. Zo
blijkt dat de grens tussen grootbedrijf enerzijds, midden- en kleinbe-
drijf anderzijds, beoordeeld wordt aan het 'al of niet toegang hebben
tot de kapitaalmarkt'(Kaagi42). Trip erkent dat de financieringsleemte
voor deze groep bedrijven 'ook onafhankelijk van de crisis bestaat'.

Kaag   benadrukt - ter geruststelling? - hoe bescheiden  de   Lim-
burgse opzet uiteindelijk is geworden. Het El'IL, 'dat zijn research-
werk ook tot de grootindustrie uitstrekt, [overwoog] aanvankelijk
financieringsplannen van allerlei aard.' De op te richten instelling zal
zich echter uitdrukkelijk beperken tot het midden- en kleinbedrijf.
De Vries vraagt of er met het geplande aandelenkapitaal van vijf ton
'wel iets van beteekenis zal Zijn te bereiken'. Kaag: '[...] de opzet [is]
zeer bescheiden gedacht en men [heeft] voor het oogenblik zelfs geen

zekerheid of voor de beschikbare vijf ton voldoende objecten zullen
zijn te vinden.'

Trip verwerpt het voorstel van De Vries om particulieren onder
staatsgarantie het geld te laten verschaffen aan de bank. En ter afron-
ding melden de notulen: 'Zonder zich vooralsnog over de organisatie
van het instituut uit te spreken, was men het er over eens, dat een
streng conservatief beleid voor een gezonde credietpolitiek een on-
misbaar vereischte was.,143

Aan de minister wordt instelling van een Centrale Commissie aan-
bevolen om de regionale industriebanken te co6rdineren. De banken
zullen moeten voldoen aan de volgende, door Trip geformuleerde
voorwaarden:

1 Volledige opening van zaken tegenover de Commissie;
2 Het vragen van toestemming vooraf voor grotere kredieten aan be-

staande industrieen en
3 Voor alle kredieten aan nieuwe industrieen.
4 Het waarborgen van voortdurend overleg met de Centrale Commissie

'over alle belangrijke beslissingen'.
De Centrale Commissie, gedacht als een vaste commissie van de

Econornische Raad, dient alle kredietaanvragen toegezonden te krij-
gen.144

Op 24 april stelde de Economische Raad dit advies vast. De voor-
naamste toevoeging van de plenaire vergadering was een uitdrukkelijk
verbod om op korte termijn gelden Op te nemen, wat de regionale
industriebanken uitsloot van het depositobedrijf van de handelsban-
ken.145
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'In plaats van het zuiver negatieve standpunt, dat het Verbond van
Werkgevers bepleit, verdient het m. i. aanbeveling het initiatief, dat in
Limburg is opgekomen en dat wellicht elders navolging zal vinden,
in goede banen te leiden,' schreef op 9 mei 1934 de minister van Eco-
nomische zaken ad interim. Conform het advies van de Economische
Raad stelde hij in deze brief aan zijn ambrgenoot van Binnenlandse
zaken voor een regeringscommissie van toezicht op de industrieban-
ken te benoemen. De namenlijst was al compleet: Trip als voorzitter,
verder Groothoff, Van Walree (oud-directeur van de Nederlandsche

Handel-Maatschappij en de Twentsche Bank), dr. G.W. M Huysmans
(directeur van de Co6peratieve Centrale Boerenleenbank in Eindho-
ven), en vertegenwoordigers van de drie betrokken ministers, Finan-
cien, Economische zaken en Binnenlandse zaken; een commissie kort-
om, die gezien eerdere activiteiten van de leden of hun affiliaties (de
Eindhovense Centrale Boerenleenbank was een instelling van de nauw
aan de R K S P verwante katholieke boerenorganisaties) in meerderheid
zeker niet onvriendelijk zou staan tegenover industriebanken. 146

De minister ad interim die zijn handtekening onder deze brief
plaatste was minister-president Colijn zelf, de man van de 'stroppen-
bank'- die in feite hier begint aan de grote draai die hem zowat een
jaar later aan de voorstanders van een landelijke industriebank doet
toegeven. Het werkelijke verzet binnen het kabinet - want dat was
er - kwam dus niet van Colijn, van wie mag worden aangenomen dat
hij de opvattingen binnen de RKSP, waar deze industriebankplannen
tenslotte geboren waren, kende,en geen conflict met zijn belangrijkste
coalitiepartner wilde. Het kwam van Oud, de vrijzinnig-democratische
minister van Financien en diens in economische zaken conservatief
gezinde departement.

In februari hadden Gedeputeerde Staten van Limburg al aan Bin-
nenlandse zaken gevraagd, een standpunt te geven inzake provinciale
participatie in een industriebank. Minister De Wilde wenste eerst

overleg met zijn ambtgenoten van Economische zaken en Financien,
om het vooraf samen eens te worden. In deze contacten stelde Oud
zich vanaf het begin afwijzend op.

Hij had dat al eerder gedaan in de publieke discussie over industrie-
financiering. Bij de behandeling in de Miljoenennota 1934 vroeg de
Tweede Kamer naar het regeringsstandpunt met betrekking tot in-
dustrieplannen. In de Memorie van Antwoord weigerde de regering
'vooralsnog' rijksgelden voor dit doel beschikbaar te stellen - de 'aan-
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passingspolitiek' van bezuiniging op de rijksuitgaven was in volle
gang.

147

'De bezwaren,' aldus Oud in zijn reactie op het Limburgse plan,
'[geldenl in nog sterkere mate voor de provinciale en gemeentebe-

, 148sturen.

Pas op 28 juni blijkt Oud zijn verzet te hebben gestaakt. Hij vraagt
alleen nog versterking van de bevoegdheden van de Centrale Commis-
sie van Toezicht op de Industriefinancieringsinstellingen, die in augus-
tus geheel conform het voorstel van Economische zaken van mei zal
worden benoemd.149

Op 27 juli 1934 krijgen alle provincies een aanschrijving over de
nieuwe regeling Behalve een intensief toezicht en vrijwel permanente
consultatie met de Commissie-Triplso wordt van industriebanken met
overheidsdeelneming onder meer verlangd

1 Geen concurrentie met de gewone banken, zich niet 'bewegen op het
terrein van de grootindustrie'.

2 Geen steun aan 'ongezonde bedrijven'.
3 Geen 'ongezonde concurrentie' tussen de verschillende regionale fi-

nancieringsinstituten. De conceptie van Kaag, maar vooral die van
Trip, had voor het moment gezegevierd.

7  De ETI-beweging

Na een wijziging in de ontwerpstatuten, noodzakelijk om de verplich-
te toezichtsprocedure tot haar recht te doen komen,151 werd de N v
Industriebank in Limburg op 12 april 1935 opgericht.152 Onder de sta-
tutaire doeleinden was niet alleen industriele kredietverlening aan
bestaande en op te richten ondernemingen in Limburg begrepen, maar
ook 'het verrichten van financieringen op andere wijze' van deze be-
drijven, waarmee deelneming in het aandelenkapitaal was bedoeld,
en het als intermediair optreden voor kredietverlening door derden,
conform het rapport Kaag/Gielen.153 Het statutaire kapitaal bedroeg
uiteindelijk 1 miljoen gulden, waarvan f 412 000 was geplaatst en vol-
gestort.154 De provincie en vierenzeventig Limburgse gemeenten par-
ticipeerden voor f 254 000. Onder de aandeelhouders waren verder het
Stroomleveringsbedrijf,  het  R K Werkliedenverbond St. Jozef (waar-
van de voorzitter, Jos. Maenen, ook al in her  ETIL-bestuur zat) en de
Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Enkele aandelen waren geplaatst
bij particulieren. De grote banken Handel-Maatschappij, Robaver,
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Amsterdamsche Bank, Twentsche Bank, Incassobank wezen samen
een lid van de raad van beheer aan. 'Eventueel' zullen zij later aande-
len nemen, wat inderdaad gebeurd is. Net als bij het El'IL is de Com-
missaris van de Koningin  q. q. voorzitter, en Gelissen secretaris. ETIL-
directeur Gielen treedt op als directeur.155 Het werk voor de nieuwe
bank wordt grotendeels doorhet El'IL verricht, dat de kredietaanvra-
gen beoordeelt en 'een voortdurende contr6le [...] op de betreffende
industrie' zal uitoefenen.156 De beslissing over de kredietverlening is
echter voorbehouden aan de Raad van Beheer,157 en in laatste instan-
tie dus aan de Centrale Commissie van Toezicht, die nu, met de ambte-
lijke secretaris van de Economische Raad mr. R Lieftinck als secretaris
en drs. G. Brouwers als zijn adjunct haar werkzaamheden kan aan-
vangen.

Met welk programma de Industriebank in Limburg zou werken,
zelfs zonder dat de commissie-Trip er aan te pas kwam, blijkt uit een
uitspraak van Gelissen voor de afdeling Technische Economie van het
KIVI,26 mei 1934 (nog voor de oprichting dus): Het ETI zal - in ver-
band met de Industriebank -'in gevallen van tWijfel, liever geen gun-
stig advies voor credietverlening [dienen] te geven, dan de kans [...]

,158loopen, zich ook maar 66n keer metterdaad te vergissen.
Het Limburgse voorbeeld maakte in deze jaren snel school. Prof.

D. van Os bepleitte al omstreeks de jaarwisseling van 1933-4 een econo-
misch-technologisch instituut voor de drie noordelijke provincies. 159

Eind juli 1934 werd onder leiding van Van Os een commissie ter voorbe-
reiding van deze Noordelijke Economisch Technologische Organisatie
geinstalleerd, met vertegenwoordigers van Kamers van Koophandel
en Maatschappij voor Nijverheid en Handel in Groningen, Friesland
en Drenthe. De provinciale besturen hadden zich achter het initiatief
gesteld.160 In 1935 werd het NETO opgericht voor Groningen en Dren-
the.161 Friesland hield zich buiten de samenwerking.

In Overijssel voerde Commissaris van de Koningin baron Van Voorst
tot Voorst actievooreen ET Len later ook voor een industriebank.162
Gelderland stelde begin 1935 een onderzoekscommissie in om de mo-
gelijkheden voor een ETI en een industriebank te bestuderen,163 wat
in 1936 leidde tot oprichting van de Geldersche Industrieraad.164 Het
officiele enthousiasme in het westen was geringer. De Amsterdamse
SDAP stelde Burgemeester en Wethouders al in 1934 voor een lokaal
ETI-plus-industriebank in SIUdie te nemen. De studie bleef zonder
resultaat.'65 Een soortgelijk initiatief werd in november van dat jaar
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in Zuid-Holland genomen  door een aantal vooraanstaande  S D A P'ers

(onder meer Ter Laan, In 't Veld en Drees). Hun argumenten waren,
dat de om zich heen grijpende autarkie dwingt tot export naar nieuwe

gebieden, en tot importvervangende industrie. Het eerste biedt nieuwe
mogelijkheden in de kapitaalgoederensector, het tWeede in de con-
sumptiegoederensfeer. Onder verwijzing naar Zaalberg en W. C. Post-
humus Meijes constateren zij een onbevredigende financieringssitua-
tie voor kleinere industriele ondernemingen. Principieel achten zij dit
alles een rijkszaak, maar de regering wil niet, terwijl Limburg en Bra-
bant het voorbeeld gaven. Met opmerkelijke voortvarendheid stuur-
den Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het SDAP-plan in juni
1935 naar Economische zaken om de regeringsvoornemens te verne-
men,166 zodat op 3 oktober 1935 K. R van derMandele, de sterke man
binnen de Rotterdamse Kamer van Koophandel, het initiatief kon
grijpen: gesteund en gefinancierd door de gezamenlijke Zuidhollandse
Kamers van Koophandel kwam een ET I tot stand aan de Handeishoge-
school te Rotterdam,167 met Zuid-Holland en Zeeland als werkterrein.
Utrecht sloot zich er later bij aan.168 (Na de Tweede Wereldoorlog
hebben alle provincies eigen ET l'S gevormd.)

De Noordhollandse Kamers van Koophandel stelden zich heel an-
ders op. Van hen kwam de enige falikante afwijzing van gecombi-
neerde ETI- en industriebanken in deze tijd. Op 29 maart 1935 advi-
seerden de zes Kamers Gedeputeerde Staten van hun provincie dat het
ontbreken van een industriebank niet als een gemis werd gevoeld. De
ondernemers vinden zelf wei hun weg, en de betekenis van de plaats
van vestiging wordt 'overschat'. 'Op zichzelf beschouwd,' schrijven de
Kamers, 'schijnt het niet direct voor de hand te liggen, dat industriali-
satie voor ons land het bij uitstek aangewezen doel moet zijn, waarop
de economische ontwikkeling moet worden gericht.' Grond- en hulp-
stoffen ontbreken, het loonpeil is hoog, en de uitvoer zou erdoor kun-
nen worden beperkt. Navolging van Limburg is 'uiterst bedenkelijk'.
Het zal geen verbazing wekken dat de Kamers in een industriebank
zo mogelijk nog minder zien. Zij voegen als bijlage bij hun advies een
lijst van 'Instellingen welke Algemene Nijverheidsvoorlichting kunnen
verstrekken'.169

De provincie Noord-Holland zette  haar ETI-plan niettemin door.
Van een aparte industriebank werd, net als overal buiten Limburg, af-
gezien, maar de provinciale Economisch-Technologische Dienst kreeg
wel zelf enige financieringsfaciliteiten.170 Eind 1936 wordt Nederland
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bestreken door een netwerk van acht economisch-technologische in-
stituten.171

8   Het Plan en de financiering

De in Limburg ontketende beweging kwam zo in volle vaart, en kon
niet meer worden genegeerd. Ook niet in politieke kring. De SDAP,
met Van den Tempel en Wibaut, had zich al vroeg op nationaal niveau

druk gemaakt over problemen als industrialisatie en industriefinan-
ciering. Bijzonder visionair waren de ideeen in sociaaldemocratische
kring niet - ze pasten in de algemene lijn van de voorstanders van een
actiever industriebeleid,   met dien verstande  dat de handelspolitiek
van de SDAP liberaal georienteerd placht te zijn. In mei 1933 stuurde
het  met  de  SD AP nauw verwante  NVV een uitvoerig advies  aan  de

regering over de depressie en haar gevolgen, waarin onder meer op
'uitbreiding en ontwikkeling van de industrie' werd aangedrongen. Als
instrumenten werden genoemd het gereedmaken van haven- en indus-
triecomplexen, steun voor research, verbetering van de regeling voor
exportkredietgaranties, oprichting van een staatshypotheekbank en
een industriebank.172

De SDAP gaf evenwel pas indrukwekkend vorm aan haar opvat-
tingen toen een jongere generatie de kans kreegi73 om de partijideo-
logie een nieuwe wending te geven. Najaar 1935 werd het Plan van de
Arbeid voltooid  door een commissie  uit  NVV  en  SDA P waaraan de
namen van dr. J. Tinbergen en ir. H. Vos verbonden zijn.174 De indus-
triefinanciering vond in het Plan ook zijn plaats: 'Wanneer de kleine
ondernemer niet zelf de middelen bezit, staat hem geen beroep op de
kapitaalmarkt open. Voor het in snel tempo doorvoeren van verdere
industrialisatie is het noodzakelijk hierin voorzieningen te treffen.,175

Het Plan werpt drie mogelijkheden  op:
1  De verstrekking van lang krediet wordt georganiseerd via de bestaande

banken, die sowieso toch eerst onder straffe controle van De Neder-
landsche Bank moeten worden gebracht, ook wat betreft de omvang
en de richting van hun kredietverlening.

2 De overheid richt een industriebank op.
3 Er komt een investeringsmaatschappij, die gelden aantrekt door aan-

delen uit te geven.
Welke oplossing ook gekozen wordt, het kader dat het Plan schetst

wijkt belangrijk af van de toen bestaande situatie: in de voorgestelde
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structuur is De Nederlandsche Bank genationaliseerd. Haar greep op
het bankwezen moet in ieder geval inhouden het aan vergunningen
binden van grote kredieten aan 66n bedrijf of binnen 66n bedrijfs-
tak.176 Verder wordt uitgegaan van een aanmerkelijk verzwaarde rol
vande Economische Raad,die ter afvlakking van de conjunctuur onder

meer capaciteitsvergroting in het bedrijfsleven aan voorwaarden dient
te binden.177 In de visie van de opstellers van het Plan zal een industrie-
bank, of een net van industriebanken, die geld kan lenen op obligaties,
het snelst de verlangde middelen voor industrialisatie binnen brengen.
De banken dienen (geheel naar Limburgs voorbeeld) gekoppeld te zijn
aan ETI's, die de noodzakelijke know-how leveren. Hoewel voor deze

oplossing een voorkeur bestaat vanwege de groter geachte mogelijk-
178heden, wil men de twee andere niet zonder meer verwerpen.

De verdere industrialisatie die het Plan via massale investeringen
hoopt te bereiken, moet vooral gericht zijn op de binnenlandse markt.
De vooruitzichten voor exportindustrie worden in het algemeen niet
gunstig geacht.

179

9     De houding van de regering

Maar de SDAP zit niet in de regering. Sinds mei 1933 is de regering het
tweede kabinet-Colijn, na vervroegde verkiezingen tot stand geko-
men, niet in de laatste plaats om een beter antwoord op de crisis te
vinden   dan het voorgaande kabinet.  De  R KSP heeft  er haar econo-
mische superminister Verschuur behouden, en later vervangen zien
worden door Steenberghe. Maar op Financien zit, na De Geer, de Vrij-
zinnig-democraat  mr. R J. Oud. Colijn heeft hem -laat Oud althans

zelf blijken - heel bewust voor die functie gekozen: 'Er zullen van dit
departement harde maatregelen moeten uitgaan en [Colijn] verwacht,
dat die minder moeilijk zullen worden aanvaard, indien ze van een
democratisch man van links komen [...1.'180

Oud begon met de belofte: 'De regeering zal doen, wat in haar ver-
mogen is om [de werkloosheid] te bestrijden. De beste oplossing is
echter het verruimen der werkgelegenheid in het normale bedrijfs-
leven. Haar politiek zal er daarom v66r alles op zijn gericht, het be-
drijfsleven weer in beweging te brengen. >181

Waar het om ging, was niet de intentie, maar de methode. Alle grote
partijen, ook de S DAP, meenden dat Nederland met te hoge loonkos-
ten werkte.182 De roep om devaluatie van de gulden als middel om
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loonaanpassing te bereiken kwam slechts geleidelijk op. Zeker de eer-
ste jaren kon de regering op voldoende steun rekenen voor haar be-
leid: koste wat kost de gulden onveranderd aan het goud gekoppeld
laten, en via bezuiniging en loonsverlaging het binnenlandse kosten-
niveau omlaagbrengen. 183

De roep om devaluatie werd echter wel voortdurend sterker; in de
kring van de regeringspartijen met name ook binnen de RK SP. Onder

invloed van een man als Kaag, maar ook van de linkervleugel in de
katholieke sociale organisaties - het R K Werkliedenverbond, voorge-
zeten door A. C. de Bruijn, en van een door partijvoorzitter Goseling
aangevoerd  deel  van  de  R K sp-Kamerfractie - werd steeds luider ge-
roepen om een actieve industrialisatiepolitiek. In juli 1933 spraken
drie katholieke sociale organisaties (werkgevers,werknemers, midden-
stand) zich in een gezamenlijk urgentieprogram uit voor enkele, nog
tamelijk zwakke, industriepolitieke maatregelen, zoals verplicht ge-
bruik van Nederlands fabrikaat door overheid en door gesubsidieerde
bedrijven. 84 Het Nvv,gelieerd met de oppositionele SDA P, drong even
eerder - 29 mei 1933 - in het genoemde adres aan de regering eveneens
aan op een actieve industrie- en industrialisatiepolitiek.185 Verschuurs

persoonlijke waardering voor de Limburgse initiatieven werd al ver-
meld.186 Op 15 maart 1934 sprakhij die ookuit in de Eerste Kamer: 'Ik
krijg [door de ETI's in Tilburg en Limburg] een geheel anderen kijk op
het vraagstuk van de industrialiseering van Nederland, doordat men
het uit de enge grenzen van de verschaffing van het kapitaal heeft
weten te krijgen. Wij krijgen nu ook het werken van het particulier
initiatief ten aanzien van de financiering van dergelijke nieuwe indus-
trieen, bij welk particulier initiatief dan de Overheid, door de provin-
cie of misschien ook door het Rijk, zou kunnen participeeren.,187

Het is niet alleen een betoon van instemming. Het is meteen een
referentie aan het herhaalde, al bijna rituele, aandringen vanuit het
parlement op een regeling voor de industriefinanciering - even her-
haald afgewezen door de regering. 88 Verschuurs opvolger Steenberghe
had zich, getuigt Hirschfeld, 'tot taak gesteld het Nederlandse indus-
triele leven te steunen en tot verdere ontplooiing te brengen.'189 Even-

als Verschuur werd ook hij door de enthousiaste promotors van de
industrialisatie in de regio onmiddellijk tot sympathisant uitgeroe-
pen.190 In feite heeft Steenberghe echter helemaal niet zo'n accent
gelegd op het voortbouwen van de ETI- en industriebank-concepties.
Toen hij op zijn beurt waardering voor de ETI's uitsprak (november
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1934, in de Memorie van Antwoord op zijn begroting),liet hij er met-
een bij weten, niet te zien waaruit de door Kamerleden gevraagde

krachtige regeringshulp aan de nieuwe instituten zou kunnen bestaan.

Op de gebruikelijke opmerkingen over industriebanken gaat de Me-
morie van Antwoord niet in.191 De minister achtte die duidelijk vol-
doende beantwoord door zijn collega Oud, in diens Memorie van Ant-
woord op Hoofdstuk I van de begroting 1935: 'De regeering is niet
bereid een centrale industriebank op te richten. Zij is van meening, dat
de particuliere industriebanken, gesteund door de gewone banken,
een voldoende outillage op dit terrein geven.'Met die wijde aanduiding

'particuliere industriebanken' kan Oud alleen de nog onopgerichte
Limburgse bank bedoelen.192

Colijn zelf verschool zich zonodig comfortabel achter Oud; bij-
voorbeeld in april 1934 toen - alweer - in de Tweede Kamer om een
op ruime schaal werkende industriebank was gevraagd. Colijn ant-
woordde: 7...1 daarmee zijn al spoedighonderden millioenen gemoeid.
Hiervoor moet men zijn bij de minister van Financien en een over-
spanning van het staatskrediet kan zulke ernstige gevolgen hebben,
dat daartoe door de Regeering niet kan worden medegewerkt."93 De
RKSP moest met zwaarder geschut komen, aangevuurd door het of-
fensief uit de achterban, waar vooral Gelissen onvermoeibaar spreekt,
schrijft en debatteert over zijn plannen.194 Oud constateert later geer-
gerd: '[...] op industrieel gebied is onze grote handicap, dat Nederland
niet over grondstoffen beschikt. Die moeten geimporteerd worden en
import is op den duur alleen mogelijk als er export tegenover staat.
Zo stuit men altijd weer op het probleem der handelspolitiek. Op dat
terrein liggen de moeilijkheden veel meer dan op dat der financiering.

Toch wijdt de Kamer aan het vraagstuk der financiering vooral haar
aandacht.'195

10 Het Werkfonds en de financiering

Dat blijkt opnieuw in de herfst van 1934; het bleek met temeer nadruk,
omdat de regering in de voorafgaande maanden halfweegs tegemoet
leek te komen aan de wensen van de voorstanders van een industrie-
bank, maar nu weigerde verder te gaan. De tegemoetkorning was de
oprichting van het Werkfonds, waaraan sinds de herfst van 1933 was
gewerkt (zie het derde hoofdstuk).In het voorjaar van 1934 begon het
fonds zijn activiteiten, door regering en ambtelijke voorbereiders ge-
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trokken in het programma van het tweede kabinet-Colijn. 'aanpassing
van met name de lonen stond daarin hoog in het vaandel. Dit beleid
was niet consequent, omdat het kabinet van gedwongen aanpassing
van vaste lasten (als hypotheekrente) nauwelijks wilder weten, tot er-
gernis vooral van  de R K S P,d i e in meerderheid vond dat, tils men dan
aan deflatie deed, het over de hele linie diende te gebcuren.

De organisatie van het Werkfonds zag er aldus uit: een door Colijn
voorgezeten ministeriele commissie zou de te ondersteunen projecten
selecteren nadat een (niet-ambtelijk) bestuur de eerste keus al ge-
maakt had uit het aanbod. Bovendien was er een massale Raad van
Advies en Bijstand, zonder omschreven taak, een lichaam dat qua sa-
menstelling een soort'klein parlement van de arbeid' (de aanduiding
is van Oud' 96) geleek. Na zijn installatie heeft de Raad nimmer meer
vergaderd.197

Eerste voorzitter van het bestuur was niemand minder dan Zaal-
berg, een van de geestelijke vaders van het Werkfonds. Zaalbergs op-
vattingen kwamen hiervoor al enkele malen aan de orde. Ze zijn echter
niet zo eenvoudig te interpreteren. In 1929 steunde hij het plan-Fente-
ner van Vlissingen voor een industriebank uit particulier initiatief. Bij
het Werkfonds begon hij zijn carri6re ook met een verwijt aan de ban-
ken. Al tijdens een van de eerste vergaderingen zei hij over hen: 'De
rol die [zijl in ons land als bemiddelaar tusschen industrie en kapitaal-

9198markt hebben vervuld is voor [hen] nooit de hoofdzaak geweest.
Toch liet hij zich in later jaren zeker niet kennen als voorstander

van een werkelijk omvangrijk overheidsingrijpen om die toestand te
wijzigen. Op het departement was hij eerder al een kampioen van dis-
crete beinvloeding achter de schermen, met handhaving van het par-
ticulier initiatief.

Enkele jaren later, hij was toen voorzitter van het werkgeversover-

legorgaan van de Nijverheidsraad, verklaarde hij in een rede over de
overheid  en  bedrijfsleven: 'Als maat zouden wij willen nemen het
uiterste minimum [aan ingrijpen] ten einde de zelfwerkzaamheid der
ondernemers in het nastreven van de aanpassing [...] zoveel mogelijk
in stand te houden:199 Dat was tamelijk consistent met zijn opstelling
als directeur-generaal. In de ogen van Colijn en Oud moet zo'n man
ongetwijfeld een goede keuze voor de nieuwe functie van Werkfonds-
voorzitter hebben toegeschenen.

Colijn immers kende aan het Werkfonds veeleer een psychologische
dan een fysiek meetbare werking toe,'omdat het den patient de over-
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tuiging bijbrengt dat men hem niet aan zijn lot overlaat:200 Daarbij
past ook de volgens Oud 'nogal pompeuze' installatie van bestuur en
raad, in april 1934 al - ruim v66r het wetsontwerp op het Werkfonds-
crediet door het parlement werd aanvaard (2 juli 1934). Colijn omzeil-
de dit probleem door vooreerst te spreken van de 'Commissie van
voorbereiding'.201

Achter de schermen van deze pompe laaide echter reeds het eerste
conflict over de werkwijze van het fonds. Het werkfonds was voorbe-
reid door twee commissies, de ambtelijke commissie'H' en een com-
missie van zes ministers. Op 4 april, de dag van de installatie, blijkt
Zaalberg te verlangen  dat zijn niet-ambtelijk bestuur rechtstreeks
ambtelijk advies zou kunnen inwinnen - geheel in strijd met de op-
vattingen van de commissie 'H', en, naar blijkt, van het kabinet, dat
vindt dat de ambtenaren slechts aan ministers adviseren, en niet aan
het niet-ambtelijk bestuur.202 Zaalberg verloor die slag, maar in juli
probeerde hij opnieuw de zelfstandigheid van het Werkfonds te onder-
strepen. Het fondsbestuur dient op 6 juli in een brief aan de ministe-
riele commissie voor het Werkfonds een ver uitgewerkt plan in, waarin
de taken voor het fonds nader worden omschreven. Industriefinan-
ciering en industriele initiatieven blijken in dit voorste1203 een belang-
rijke rol te spelen: in de 'versterking van het particuliere bedrij fsleven'
ziet het Fondsbestuur 'een bij uitstek doeltreffende methode om de
gelden te doen strekken tot versterking onzer economische weer-
macht, al ontveinzen we ons niet, dat juist hier de grootste voorzich-
tigheid zal moeten worden betracht.'204 Vervolgens vraagt het bestuur
de opvatting van de regering over zeven punten in dit verband, gefor-
muleerd door de voorzitter van de industriele commissie van het fonds
(alweer Zaalberg205), bij de installatie van die commissie. Onder meer:

1 'Stichting van nieuwe bedrijven [...1 vooral die bedrijven welke als ba-
sis voor verder verwerkende industrieen deze sterker maken tegenover
de buitenlandsche leveranciers van grondstoffen en andere bedrijfs-
benodigdheden.'

2 'Geldelijke hulp voor moderniseering of uitbreiding van bestaande
bedrijven [...] waarvoor kapitaalsuitbreiding op normale wijze onmo-
gelijk is.'206

3  'Toeslag voor exportorders [...].'
4 'In de laatste plaats en slechts bij hooge uitzondering en dringende

noodzaak her verleenen van credieten, als de bank of andere particu-
liere geldgever zich terugtrekt.,207
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Bij Zaalbergs oud-collega's waren die ideeen uiteraard al bekend.

Hij had ze in het openbaar uitgesproken. Van Hirschfeld is geen schrif-
telijke reactie overgebleven, wel van de thesaurier-generaal. Op 29 mei
al schreef deze aan zijn minister, Oud: 'Er is geen sprake van dat de
Staat wei bij machte zou zijn het kapitaal productief te maken, indien
het particulier initiatief daarin niet zou slagen.'208 Z6 ver ging de offi-
ciele reactie van het kabinet niet. Op 19 juli antwoordt Colijn namens
de regering dat de taak van het Werkfondsbestuur voorbereidend en
adviserend dient te zijn (zoals hij al eerder in de Tweede Kamer had
verklaard209) Verder dan toestemming aan het bestuur om een kleine
commissie industrieprojecten te laten opsporen die bij gebrek aan geld
niet aan de markt kon komen, ging hij niet. Het ten behoeve van het
Werkfonds bij Economische zaken opgerichte economisch-technolo-
gisch bureau, achtereenvolgens opererend als Centraal Economisch

Technologisch Instituut en Bureau Nijverheid, zou de 'industriele
vraagstukken op technisch en economisch gebied' gaan behandelen. In
de praktijk betekende dit dat de selectie van de industriele projecten
voor het Werkfonds grotendeels door het ministerie van Economische
zaken werd overgenomen.210

In augustus 1935 ging de hele industriefinancierings-sectie van het
Werkfonds over in beheer van Economische zaken.211

Dat was niet waar Zaalberg van gedroomd had. Nog voor eind juli
reageerde zijn industriele subcommissie al op de brief van 19 juli. In
de reactie werd - veel sterker dan in de brief van het fondsbestuur
van 6 juli - de nadruk gelegd op de noodzaak van 'overleg met het
georganiseerde bedrij f'. De risico's van steun aan het normale bedrijfs-
leven, zo werd nu gesteld, zijn kleiner dan die van steun aan nieuwe
industrieen. Voorgesteld werd in overleg te treden met'enige erkende
leiders' uit nog ongeorganiseerde bedrijfstakken, en met de georgani-
seerde bedrijfstakken. Als voorbeelden noemde de commissie: de
grote werven, de machineindustrie, de elektrotechnische industrie,
de textielindustrie, de steen- en aardewerkindustrie en de Algemene
Werkgeversvereniging.212 Dat de regering onwillig was zo'n weder-
zijdse penetratie van Werkfondsapparaat en industrie te bevorderen
bleek formeel pas in augustus. Zaalberg moest het eerder geweten

hebben. Bij de opening van een vergadering van werkfondsbestuur en
ministers, op 29 juli 1934, nam hij ontslag en verliet de zaal.213 In sep-
tember volgde de bankier mr. J. W. Beyen hem op.214
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11      Teleurstelling

Na het glorieuze begin was men ook in SDAP- en RKsp-kring diep
teleurgesteld geraakt door de uiteindelijke uitwerking van het Werk-
fonds. Men verweet het Fonds traagheid, zodat er van de beloofde
werkgelegenheid voor enige tienduizenden niet veel terecht kwam.215
De regering was echter niet tot een andere aanpak bereid - dat bleek
al in de eerder geciteerde Memorie van Antwoord op de rijksbegroting
1936,een onder auspicien van Oud vervaardigd stuk. Gelissen betitelde
buiten de Kamer de nieuwe instelling als een 'pseudo-industrie-
bank'.216 Van den Tempel droeg die term in november in het parlement
uit, en verzocht alsnog een echte centrale industriebank te stichten.217

R K s p-woordvoerder Bongaerts was optimistischer. Hij voorspelde
dat een centrale industriebank weI zou ontsta:in uit de regionale in-
dustriebanken. De tijd was, meende hij, nog niet gekomen om in de
Kamer een centrale industriebank uitdrukkelijk te verlangen. Hij
hoopte dat het ook niet zover zou hoeven te komen: hij wachtte het
antwoord van de regering af.218

Die had wel wat goed te maken. Een week eerder, op 5 november,
had Colijn er nog eens aan herinnerd: 'De eenige juiste basis voor een
industrie, gelijk voor elk ander bedrijf, is rendabiliteit,' en vervolgens
gewaarschuwd tegen een grote industriebank, die wellicht de grote
industrie zou gaan financieren en in tijden van crisis aan de grond kon
raken. Had niet, merkte hij verheugd op, blijkens een verslag in De
Maasbode van 6 november Kaag zelf in Den Bosch gezegd geen be-
hoefte te hebben a:in een centrale industriebank, doch alleen aan
regionale instellingen? Welnu, tegen een regionale aanpak had de re-
gering geen enkel bezwaar.219

Zelfs Oud zag in dat dit een al te harde lijn was. Om te apaiseren rea-

geerde hij de volgende week niet rechtstreeks afwijzend op Bongaerts:
de  industriebank  moet, zei hij, aanknopend bij de R KSP-woordvoer-
der, 'van onderop' komen. 'Laat men afwachten [...] dan zeg ik niet
bij voorbaat, dat dan niet het eind van die ontwikkeling zou kunnen
wezen, dat in den een of anderen vorm, er een kop bovenop zal moe-
ten worden gezet.' Men dient evenwel niet te hard te gaan.220

De  R K SP liet zich apaiseren. De motie van Van den Tempel  en vier
andere SDA p-afgevaardigden werd mede door haar verworpen.221
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12     De Werkfondsactiviteiten

Totale passiviteit inzake het verstrekken van geldmiddelen aan de in-
dustrie kon het tweede kabinet-Colijn intussen niet worden verweten.

Dat bleek al bij de Rijkscommissie Werkverruiming, het blijkt ook bij
het Werkfonds. Toen op 8 augustus 1935 alle Werkfondsactiviteiten op
het gebied van de industriefinanciering overgingen naar het ministerie
waren er (stand 10 juli) 411 industriele projecten voor steun ingediend;
48 waren op dat moment toegewezen, 313 afgewezen, 80 nog in behan-
deling (de optelling klopt om onduidelijke redenen totaal niet).222 Na
8 augustus kwamen tot 15 maart 1936 nog eens 251 aanvragen binnen,
waarvan er 116 werden afgewezen en 25 ingewilligd. Op 30 september
1936, toen de industriefinanciering via het Werkfonds werd gestaakt,
was  hieraan  f 19,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan echter f 12,7
miljoen a1166n voor de bouw van de Nieuw Amsterdam en f 3,7 miljoen
voor 69 andere schepen - vrijwel uitsluitend kustvaarders. De indus-
trie buiten de scheepsbouw had slechts f 3 miljoen ontvangen.223 Vol-
gens een overzicht gemaakt ten behoeve van de Memorie van Toelich-
ting bij het wetsontwerp Maatschappij Industriefinanciering wees het
Werkfonds  tot 10 februari  1936 - dus  in ruim tweeeneenhalf jaar -
slechts 20 niet-scheepsbouwprojecten toe. De verdeling was: 2 nieuwe
bedrijven; 8 steunkredieten voor nieuwe artikelen; 11 steunkredieten
voor instandhouding van een bestaand bedrijf.224

'Aan het Werkfonds zijn weinig bruikbare projecten voorgelegd,'
aldus een stuk uit 1935.225 Op het moment van de staking van de Werk-
fondsactiviteiten op dit terrein stonden er nog slechts 12 van deze
industriele kredieten uit, tot een bedrag van f 2 242 500.226 Bovendien
waren 11 staatsgaranties verstrekt op industrieel krediet, tot een be-

257drag van f 2 350 400, waaronder 66n relatief grote.
Het Werkfonds legde bij zijn industriefinancieringsactiviteiten zo-

danige maatstaven aan, dat het ook maar beperkt effectief k6n zijn.
Verstrekte kredieten deden 4 tot 5,5 percent rente, 28 terwijl de kapi-
taalmarktrente in 1934 3,25 percent bedroeg, en daar de volgende jaren
ook maar zelden bovenuit kwam.229 Er waren evenwel ook drie rente-
loze voorschotten verleend. De looptijd van de kredieten was vijf tot
tien jaar, met oplopende aflossing. Aan onrendabele bedrijven, zo
luidden officiele mededelingen, werd niet geleend.230 Dit rentabili-
teitsbegrip is enigszins toegelicht in de Tweede Kamer toen Gelissen
eenmaal minister was geworden: '[...] de mogelijkheid om rendeerend
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te kunnen werken, indien er internationale vrijhandel zou zijn.' In de
heersende abnormale omstandigheden, aldus Gelissen, moet daarvan
wel eens worden afgeweken.231 Er werd echter ook nog geeist dat in
geschikte projecten voor minstens de helft door particulieren zou
worden deelgenomen. 32 Nog stringenter was de soms gehanteerde
voorwaarde, dat een bedrijf zolang het krediet liep geen dividend
mocht uitkeren danwel dat alleen dividend en aflossing op obligaties
zou worden toegestaan 'met voorafgaande schriftelijke toestemming'
van het Werkfonds.233 Het is een begrijpelijke eis bij echte crisisfinan-

ciering, bedoeld voor bedrijven in nood - maar weer niet verenigbaar
met de stelling dat bedrijven, om voor krediet in aanmerking te ko-
men, rendabel moeten zijn (ook al introduceert Gelissen een merk-

waardig rentabiliteitsbegrip).
De beoordelingsmaatstaven die het Werkfonds of het ministerie

aanlegden worden uit de diverse gegevens maar in zeer beperkte mate
duidelijk. Een van de bij de oprichting gestelde eisen was dat de fi-
nanciering met loonsverlaging gepaard zou gaan.234 In hoeverre die
eis steeds is gesteld blijkt niet. Bij een groot project als de bouw van
de Nieuw Amsterdam is hij wel gerealiseerd.235

In officiele opgaven wordt de loonsverlaging later niet als toe- of af-

wijzingsgrond voor industriele steun genoemd. Er is sprake van, ener-
zijds, 'economisch onverantwoorde' en 'financieel onverantwoorde'

projecten, anderzijds van 'riskante' projecten. Een belangrijke reden

voor afwijzing is voorts dat een ingediend project onderlinge concur
rentie zal bevorderen. Hier treedt het Werkfonds dus ordenend op.236

Het totale Werkfonds, waarvan optimisten hadden verwacht dat
het dertigduizend mensen aan werk zou helpen,237 heeft niet meer
dan enige duizenden arbeidsplaatsen gecreeerd.238 Maar het was niet

de enige bron van financiele steun.
Zoals beschreven in het derde hoofdstuk werden ook nog altijd

gelden, in de vorrn van subsidies, geleid via de Rijkscommissie (van
advies) voor de Werkverruiming. Enkele Commissie-projecten zijn
later weer teruggeschoven naar het Werkfonds.239 Ook werd er subsi-
diesteun verschaft door de Rijksnijverheidsdienst. Deze onder Econo-
mische zaken ressorterende overheidsinstelling kon hulp verlenen bij
de aanschaf van machines en materialen en bij het dragen van andere
aanloopkosten voor het in produktie brengen van een nieuw artikel,
zo mogelijk een artikel dat 'hier te lande niet of slechts in beperkte
mate wordt vervaardigd'. De dienst verlangde daarbij, dat risico  en

170



kosten 'binnen nader te bepalen grenzen' zouden blijven en dat het
produkt zou passen bij het bestaande bedrijf en zijn personeel.240
Groot kan de omvang van deze steun niet zijn geweest.

Tenslotte was er dan de steun via de Industriebank in Limburg.
Hem ging het in deze jaren niet beter dan het Werkfonds. Gedurende
de hele periode 1935-7 werden met steun van deze bescheiden instel-
ling dertien nieuwe ondernemingen tot stand gebracht, met in totaal
700 werkn emers.241 De Centrale Commissie van Trip heeft, te oordelen
naar de nagelaten stukken van het commissielid Groothoff,242 gedu-
rende de eerste tien jaar slechts twee aanvragen ter nadere beoordeling
gehad. Daarbij was 66n project van enige omvang, een deelneming van
f 30000  in de Nationale Lucifersindustrie Weert, die het  tot dan toe
monopoliehoudende (en door invoercontingentering beschermde)
internationale luciferskartel ging beconcurreren.243 In mei 1936 ver-
klaarde Gelissen in de Tweede Kamer dat de Limburgse instelling tot
dan 'vier of vijf' bedrijven heeft gefinancierd.244 In deze jaren, en nog
lang daarna, was de Limburgse bank statutair gebonden aan een kre-
dietlimiet van  f 40 000.  In geen enkel jaar voor 1940 werd voor meer
dan f 200 000 op jaarbasis aan kredieten verleend.245

Van  al die ambitieuze projecten waarover  bij  het  El'IL was  ge-
droomd246 kwam in deze sit:uatie nog steeds niets terecht. De Indus-
triebank, die zo uitdrukkelijk was voorbestemd voor het midden- en
kleinbedrijf, zou er ook niet geschikt voor zijn geweest. Frappant is
dat het mislukken van de grotere plannen niet in de eerste plaats
wordt toegeschreven aan financieringsmoeilijkheden. Het grootste
probleem was dat voor zulke geimporteerde bedrijven bovendien de
know-how en het management van elders zouden moeten komen,
veelal uit het buitenland. Verzet van de zijde van gevestigde impor-
teurs in Nederland, vaak in kartelverband verenigd, was verzekerd.247

13 Wie neemt het initiatiefi

Men kan zich met enige reden afvragen inhoeverre juist in deze jaren
het financieringsprobleem al de eraan geschonken aandacht verdien-
de. Dat was het argument dat met name door het Verbond van Neder-
landsche Werkgevers stee(is weer werd gehanteerd. Terwijl de Katho-
lieke Werkgevers het pleidooi voor een actieve industriebank met
steeds meer vuur hielden248 en met kennelijke instemming aandacht
schonken aan de opvattingen van Gelissen 249 bleef het vNw zich ook

171



na begin 1934 (zie hiervoor) fel verzetten. Voorzitter H. R Gelderman
toonde zich herhaaldelijk een rigoureus voorstander van de aanpas-

singspolitiek;  in alle opzichten: 'Men moet het bedrijfsleven consoli-
deren, wat te groot is inkrimpen en opnieuw vanaf een kleinere ge-
zonde basis opbouwen,' zei hij in zijn jaarrede OP 7 september 1934
in Apeldoorn,250 en hij ging voort: 'Ook bij de toepassing van het
60-millioen-plan [het Werkfonds 1934] zal hiermede rekening moeten
worden gehouden. In beginsel sluit dr.Colijn geen enkele mogelijkheid
van steun uit. Hoewel vele ondernemingen natuurlijk gaarne steun
zouden ontvangen, is mijn vraag, hoe is dat uitvoerbaar? Wie zal moe-
ten en kunnen beoordelen, of men onderlinge concurrentie schept

met Regeeringssteun, of men bedrijven in leven houdt, die om econo-
mische redenen beter konden verdwijnen?

Laten we geen systeem krijgen van gunsten en gaven.
In dit verband spijt het mij ook het met zoveel enthousiasme op-

gezette plan voor industriebanken te moeten ontraden. Dergelijke
plannen, die gelanceerd worden ter bestrijding van de werkloosheid,
wekken maar verwachtingen, waarvan zal blijken, dat er niet aan vol-
daan zal kunnen worden. Het is natuurlijk volkomen juist, dat er voor
oprichting van nieuwe industrieen thans geen geld van het publiek te
krijgen is. Maar hoe komt dat? Omdat het reeds jarenlang vrijwel de
gehele Nederlandsche industrie slecht gaat. Meent men nu heusch, dat
een vooraf ingesteld onderzoek door een Economisch Technologisch
Instituut waarborgen kan bieden voor eenige zekerheid van het slagen
van een op te richten onderneming? [...] Natuurlijk verwijt men mij
niets te willen en alleen te kunnen afbreken. Maar het tegendeel is
waar. Laten wij al onze aandacht en energie wijden aan reorganisatie
en opbouw van ons bestaand bedrijfsleven.251 I ..]Waar onze bestaande
industrieen reeds zooveel door contingenteering geholpen moeten
worden,is een eerste vraag, moet dat met de nieuw op te richten bedrij-
ven ook? En verwacht men dan misschien verband tusschen de mate
van contingenteering en de Overheidsbijdrage aan de Industriebank?

Waar onze Regeering den weg naar autarkie niet op wil en m. i. zeer

terecht, mag men bovenstaande situatie wel voor oogen houden, ter-
wijl uit economisch oogpunt bekeken het nog de vraag is, of een direct
toenemende industrialisatie voor ons land thans wel gewenscht is.,252

Het is een soortgelijk argument als de zes Noordhollandse Kamers
van Koophandel in het voorjaar van 1935 tegen de oprichting van een
Noordhollands ETI hanteerden.253
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Het argument zou, wanneer de gebruikers ervan zelf werkelijk con-
sequent waren geweest in hun economisch liberalisme, niet van grond
ontbloot zijn. Sterker nog: de jaren dertig worden meer nog dan door
een gering aanbod van financiering, gekenmerkt door een minimale
vraag. In 1924-9 werd door de'industrieel-commerciele' groep bedrij-
ven volgens Renooij f 422 763 000 aan publieke emissies uitgegeven; in
1930-6 gaf dezelfde groep  f 68 249 000 aan aandelen en obligaties aan
het publiek uit.254 De banken waren in dezelfde tijd zeer liquide en
relatief weinig gevoelig voor de crisis. 55 De ontwikkeling der bespa-
ringen die tegenover deze vraag stond is volgens een contemporain
onderzoek van Soutendijk niet vast te stellen.256 Er was dus geen con-
stateerbare ruimte - ook geen constateerbare krapte. De Roos en Wie-
ringa257 veronderstellen, dat 'de langdurige depressie het bedrijfsleven
afkerig [heeft] gemaakt van het aanvaarden van bankcrediet wegens
de risico's, welke in dergelijke in nominale geldeenheden uitgedrukte
verplichtingen schuilen' (de prijzen daalden in deze deflatietijd jaren-
lang gestaag258). Ook zou, menen zij, het bankwezen'uiterst voorzich-
tig' zijn geworden 'bij het verlenen van credieten aan de particuliere
sfeer'. 59 Volgens Van Seenus260 klaagden de banken in de jaren dertig
evenwel 'voortdurend' over 'de groote moeilijkheid voor de vreemde
middelen een rendabele belegging te vinden'. In 1948 stelden Thurlings
en Lubbers zelfs: 'De zucht tot onafhankelijkheid, welke den Neder-
lander eigen is, brengt trouwens ook mede, dat financiering met bank-
crediet, als dit een quasi-permanent karakter krijgt, als minderwaardig
wordt beschouwd.'261 Dit moge overdreven schijnen, gezien de hon-
derden steunaanvragen die het Werkfonds 1934 bereikten, ondanks
zijn stringente opzet, 62 maar men mag niet uit het oog verliezen dat
deze honderden een bescheiden aantal zijn op de meer dan tWintig-
duizend NV's, waaronder ruim vierduizend open NV's, die Nederland
in deze jaren telde.263 Al deze gegevens lijken de opvatting te onder-
steunen, dat niet de financiering, maar het ondernemersinitiatief het
grote probleem van de crisisjaren was. Geldermans VNW is echter net
zo min zuiver in de leer als de regering in haar principiele afwijzen
van overheidssteun aan het bedrijfsleven. De praktijk was anders. Het
v NW  zond een vertegenwoordiger in het overleg over het plan  van  de
Commissie-Stokvis tot oprichting van een industriebank(hiervoor ver-
meld). Het werkte mee in de subsidie-uitdelende Rijkscommissie voor
de Werkverruiming.264 Toen het erop aankwam verzette het zich ook
niet wezenlijk tegen de oprichting van een nationale industriebank.
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De conclusie dat de overheid bij onvoldoende particulier initiatief
(alleszins verklaarbaar waar afzetmogelijkheden gering waren) zelf
initiatieven zou dienen te nemen wordt echter ook bij de voorstanders
van een actieve industriepolitiek zelden getrokken. Zelfs over het wel-
willend beschouwen van volgens normale bankiersmaatstaven ris-
kante projecten aarzelt men in die kring. Een van de weinigen buiten
de SDAP die geluiden in deze richting laat horen is Bulger, de man
achter de afdeling Technische Economie van het  K IV I.

In november 1936 sprak B6lger voor het NIVE. Bij die gelegenheid

schetste hij niet alleen de Russische vijfjarenplannen als de 'uiterste
consequentie' van 'systematische' industrialisatie (tegenover de 'op-
portunistische' industrialisatie onder een regiem van vrije concurren-
tie265), maar bepleitte hij ook 'een actieve industriepolitiek [...]. Een
zoodanige opvatting van de taak van de Overheid leidt, met volkomen
handhaving van den particulieren ondernemingsvorrn en het particu-
liere initiatief, tot een systematische bevordering van de industrieele
mogelijkheden.'266 Hij schatte dat, om de noodzakelijke 40 000 nieuwe
arbeidsplaatsen  per jaar te creeren, 'toch zeker' f 200 miljoen per jaar
aan investeringen nodig zal zijn (bij een kapitaalbehoefte in de indus-
trie  van  f 6000  tot  f 8000 per arbeider).267 In de financiering moet de
overheid een aanvullende rol spelen, 'waarbij voorop moet staan, dat
de nieuwe industrieele mogelijkheden [die zij steuntl passen in de
politiek, welke de Overheid ter bevordering van de industrialisatie
heeft gesteld.'268 Bij het beoordelen van de rentabiliteit van te finan-
cieren projecten zal de overheid niet uitsluitend het privaat econo-
misch rendement moeten bezien, maar ook'het nationaal-economisch
karakter in aanmerking moeten nemen'.269 Erg drastisch is het nog
niet, B6lger was bovendien een erkend voorstander van actieve indus-
triepolitiek,270 maar het is toch, gezien de positie die hij op het mo-
ment van spreken inmiddels bekleedde, een opmerkelijk standpunt -
maar eigenlijk valt het al in een volgende fase, die waarin de nationale
industriebank aarzelend gestalte krijgt.

14    Centralisrne of co8rdinatie

Begin 1935  leek die fase nog zeer ver weg. De El'I's verbreidden zich
over het land, doch van coardinatie en een systematische aanpak was
weinig te merken.  Er  werd  wel veel over gesproken, vooral  door Ge-
lissen. Die bepleitte al sinds enkele jaren een bundeling van de (maar
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net of nog niet eens) opgerichte ETI's: 'De provincies moeten [...] met
elkaar overleg plegen, hetgeen  o. i. het  best zou kunnen geschieden,
doordat elke provincie naar een in het leven te roepen Nederlandschen
economisch-technologischen raad de directeuren van bedoelde insti-
tuten, en 66n of meer leden van den raad van bestuur van het Instituut,
afvaardigt. Deze zullen de verschillende in hun provincies naar voren
komende kwesties met elkaar bespreken[...1. Deze raad [...] moet nu1,271'

het instituut zijn, dat overleg pleegt met de centrale organisatie voor
toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek [...]' (de TNO, toen in
oprichting).272 Later kende Gelissen deze concept-raad wat stringenter
bevoegdheden toe. Zij is dan'het lichaam, dat ervoor zorgt dat regio-
naal niets wordt ondernomen, wat nationaal niet verantwoord is.,273

Deze wijze van co6rdinatie sloeg aan bij de voorstanders van indus-
trialisatie en industriefinanciering. Zo werkt  R M. H. Snel, die eind
1934-begin 1935, kennelijk geinspireerd door Gelissen, drie artikelen
over het onderwerp publiceerde in het Tijdscbrift van den Nededand-
scben Werkloosbeidsraad,214 haar al verder uit: de 'Centrale Econo-
misch-Technologische Raad' houdt'voortdurend contact' met Econo-
mische zaken,TNO, de consulaire dienst en 'een op te richten instituut
voor markt- en conjunctuuranalyse'. Het Plan van de Arbeid, dat na-
jaar 1935 verscheen, beval een enigszins andere constructie aan: er zou
een Centraal Economisch Technologisch Instituut moeten komen als
afdeling van de Economische Raad. De regionale ETI's dienden uit-
sluitend regionaal te werken. De Op te richten industriebank moest
inhet CETI'enhaar filialen' (kennelijk zijn de ETI's zo beschouwd -
een totale omkering van de visie-Gelissen) vertegenwoordigd zijn.275
Ook deze opvatting heeft haar voorlopers.276

De centralistische aanpak kreeg weldra de overhand. De kracht die
dat tot stand bracht was het ambtelijk apparaat van het ministerie
van Economische zaken. Het daar in 1934 onder leiding van Lagas op-
gerichte 'technologisch economisch bureau' begon  met - in eerste
instantie - twee a drie ambtenaren.277 Begin 1935 beschikte het bureau
nijverheid - waarvan Lagas' groep deel uitmaakte - als geheel  over
veertien academisch geschoolde economen en zeven ingenieurs,278

waar nog een beduidende niet-academisch gevorrnde groep ambtena-
ren bijkwam. De groei was daarmee nog lang niet voltooid, zoals in
het voorgaande hoofdstuk al bleek. Het apparaat werd groter, beter -
en meer geneigd zich met van alles te bemoeien. Een van de stafleden
in die tijd was drs. G. Brouwers, na de Tweede Wereldoorlog vele jaren
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secretaris-generaal van Economische zaken. Na het vertrek van Lief-
tinck naar een hoogleraarspost trad hij onder meer op als secretaris
van de Economische Raad; hij was ook secretaris van de Centrale Com-
missie van Toezicht op de Industriefinancieringsinstellingen.Tekenend
voor de gewijzigde opvattingen is een lezing die Brouwers in maart
1935 hield voor de Vereeniging van Secretarissen van Kamers van
Koophandel. Hij zei onder meer: 'Nagegaan moet worden inhoeverre
de vroegere internationale arbeidsverdeling nog klopt en in welke op-
zichten zij verandering heeft ondergaan. Voortdurende aanpassing aan
de zich voortdurend wijzigende normen van de economische werk-
zaamheid der menschen in onze, zoo hoogst dynamische maatschap-
pij, zal noodig zijn en noodig blijven, doch dit zal niet zijn een aanpas-
sing onder den drang van het vrije spel der economische krachten,
doch op grond van een bewuste, zoveel mogelijk met bestaande ver-

houdingen rekening houdende economische politiek.' De bestaande
steunpolitiek noemde Brouwers'de voorbode van en inleiding tot een
politiek [...] die bewust stimuleert tot een onder de gegeven omstan-

digheden zo juist mogelijke aanwending der productieve krachten van
het volk.,279

Brouwers geeft echter meteen de grenzen van het zich wijzigende
beleid aan: '[...] de steun van een bedrijfstak mag niet verder gaan dan
voor het behoud van dien tak en van een noodzakelijk geacht levens-
onderhoud der betrokken personen onmisbaar is.' Ook mogen de
crisispolitieke maatregelen niet de 'Konkurrenzfihigkeit' van het be-
drijfsleven tegenover het buitenland aantasten, want Nederland kan
niet autark zijn.280

15    De crisis van 1935

Het ongeduld in R Ksp-kring werd intussen en desondanks steeds gro-
ter. De RK S P mocht in de Kamer lof toezwaaien aan de ETI-concep-
tie, en inzake industrialisatie, maar ook inzake het streven naar 'orde-
ning' van het bedrijfsleven steeds dichter bij de (ook verschuivende)
ideeen van de SDAP komen, 81 RK SP-ministers op Economische zaken
mochten die instemming  min  of meer overnemen; de persoon  van
Gelissen mocht uitbundig worden geprezen.282 Maar het zozeer ge-
wenste industrialisatiebeleid bleef uit.

In mei 1935, vlak na het binnenskamers begin van de ministerscrisis
waardoor Steenberghe het kabinet-Colijn verliet, ontlaadde de on-
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vrede van de katholieke achterban zich. In Den Haag vond op 13 mei
het grote 'industrialisatiecongres' van de katholieke sociale organisa-
ties plaats. Van alle kanten - werkgevers, werknemers, wetenschaps-
mensen - werd er aangedrongen  op een actief industriebeleid.  De
kopstukken in de discussie waren er vrijwel allemaal. Gulj6 was er, de
Leidse industriee1283 die Steenberghe was opgevolgd als A K W V-voor-
zitter; Charles Stulemeyer uit Breda; A. C. De Bruijn van de vakcen-
trale RK WV,en natuurlijk Kaag, en Gelissen, en ook Gielen, de direc-
teur van het ETIL en van de Industriebank in Limburg.

Uit de vooraf gepubliceerde pre-adviezen zowel als uit de congres-
redes blijkt overtuigend hoe diep men was teleurgesteld: het Werk-
funds had niet aan de hooggespannen verwachtingen voldaan.284 De
organisatie van het fonds wordt als ondeugdelijk bestempeld, die van
het betrokken overheidsapparaat eveneens.285 Er wordt - door Kaag -
onverhuld gepleit voor 'een einde aan de deflatie-politiek, een einde
ook aan de politiek der paniquards.,286 Er wordt aangedrongen op
een Centraal Economisch Technologisch Instituut (Stulemeyer287)
of, alternatief, een Centrale Economisch-Technologische Raad (Gelis-
sen288). En hoewel de eensgezindheid niet totaal is-Stulemeyer blijkt
voorstander van verdere contingentering en tdgen hogere invoerrech-
ten, andere pre-adviseurs en redenaars (Kaag, De Bruijn, ook Gulj6)
bepleiten het omgekeerde289- en er ook wel eens iets vriendelijks over
de regering wordt gezegd,290 is de algemene teneur er een van bijna
totale afwijzing van het beleid, onder het motto 'Industrialisatiepoli-
tiek, doch niet een langs verkeerde wegen, waarop de kreupele met
door de Nederlandsche staat gegarandeerde gelden den lamme steunt,'
maar: 'Industrialisatiepolitiek; doch dan een die centraliseert en co8r-
dineert, hetgeen regionaal door het gemeentelijk, provinciaal of par-
ticulier initiatief in den vorm van Economisch Technologische Insti-
tuten tot stand is gekomen.'291 Dezelfde dag voltooit  de  R K sp  een
'Schema voor een program ener actieve welvaartspolitiek'.292 Op 12 ju-
ni verschijnen deze nieuwe RKSP-opvattingen in het VoorlopigVerslag
over het bezuinigings-wetsontwerp.293

De vier organisaties achter het industrialisatiecongres nemen op
hun  beurt deze RKS p-eisen weer over.294 Vijf belangrijke punten uit
deze eisen:

1  Een (hoger) invoerrecht dan in de buurlanden, 6n contingentering, om
Nederland af te schermen tegen'nieuwe exportlanden als Rusland en
Japan'. 95
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2 Oprichting van ETI's.
3 'Verleeningvan steun aan de oprichting van regionale industriebanken

met als sluitstuk de stichting van een centrale bank [..·]'
4 'Het oefenen van aandrang op de particuliere banken tot verlaging

van de hooge kosten van het crediet en tot het in ruimere mate ver-
leenen van financieringsfaciliteiten.'

5 'Steun moet worden geboden niet eerst en alleen wanneer het water
aan de lippen staat en een bedrijf met verlies werkt, doch ook aan
nog rendabele bedrijven.,296

Daarmee liep men nogal wat harder van stapel dan Kaag, die naast
Gelissen het eerst een industriebank had bepleit. Dat was Colijn, zoals
hierboven bleek, al in 1934 opgevallen. Sinds die tijd was Kaag niet
opnieuw van gedachten veranderd:  ook  in zijn pre-advies  voor  het
Industrialisatiecongres verwijst hij juist het financieringsprobleem
naar het tweede plan: in het algemeen is er geen probleem, maar er
zijn hiaten voor middelgrote en kleine bedrijven. Juist Kaag zegt: 'ln
het millioenenfonds [het Werkfonds 1934] vindt men overigens reeds
voldoende aanknopingspunten in deze richting.,297

De vertoornde RKSp-fractie had echter buiten de politicus Colijn
gerekend. Begin juni had die zijn antwoord al gegeven: tot totale ver-
rassing  van  de  RK Sp (en van Steenberghe) werd Gelissen de nieuwe
minister van Economische zaken.Colijn had de kampioen uit Limburg
vooraf gepolst, en vastgesteld dat die over de keuze devaluatie of aan-

passing veel minder uitgesproken standpunten had dan de aftredende
minister. Hij zou tevreden zijn met de kans zijn industriepolitieke
plannen te verwezentijken. Om het kabinet en de aanpassingspolitiek
voor een'gave gulden' te redden stemmen Colijn en zijn minister van
Financien Oud daarmee in. 'Mits,' aldus Oud later, 'de noodige waar-
borgen worden getroffen, dat uitsluitend redelijker wijze verantwoor-
de objecten zullen worden gefinancierd.,298

4

De rooms-katholieke

fractie is voorlopig schaakmat gezet. Zij moet thans wel bonne mine
A mauvais jeu maken. Heeft zij zelf Gelissen niet hemelhoog verheven
als de man van de industrialisatie? En het is Colijn toevertrouwd dit uit
te buiten. Als juist in deze dagen het nieuwe gouvernementsgebouw
in de provincie Limburg wordt geopend, wordt daarvan een grote
plechtigheid gemaakt,' constateert Oud met onmiskenbare bewonde-
ring.299 Colijn noemt bij die gelegenheid Gelissen het 'ooilam' dat hij
Limburg ontnomen heeft voor de nationale politiek.300 De term zal
een zekere courantheid krijgen.
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16 Gelissens programma

Zo trad Gelissen, veel meer gedreven plannenmaker dan partijman (het
R K sp-lidmaatschap  was in Limburg voor een notabele automatisch
bij zijn status inbegrepen) als minister  op.  De R K SP-fractie ontving
hem zuinig. Aalberse zei in de Kamer: 'Ik keek eens in den spiegel en
zei meewarig tot mezelf: ben je nu al z6 oud, dat er nu al een leerling
van je achter de ministerstafel zit?' (in feite was Gelissen enkele jaren
ouder dan Steenberghe)301 en legde vervolgens nogmaals in extenso
het economische eisenpakket  van  de  R K S P Op tafel - ongeacht  het
feit dat Gelissen in zijn part van de Memorie van Antwoord op het
bezuinigingswetsontwerp zijn persoonlijke programma had aange-

302

diend. In de bekwame samenvatting van Aalberse zag dat er aldus uit:
1 Verder doorgevoerde industrialisatie ten behoeve van meer werkgele-

genheid.
2 Oprichting van een Centraal Economisch Technologisch Instituut.
3 Samenwerking van de ETI's in den lande (een merkwaardige combi-

natie: Gelissen was eerder - nog in mei - de verdediger geweest van
een Centrale Economische Technologische Raad als overkoepeling
van de regionale ET!'s,303 het pleidooi voor een CET I  was veel meer
door anderen gehouden).

4 Het leggen van een verband tussen handels- en industriepolitiek.
5  Instelling van een instituut voor markt- en conjunctuuranalyse.
6 Oprichting van een nationaal financieringsinstituut voor de industrie

(over de regionale industriebanken wordt niet gesproken).
7 Benoeming van een secretaris van het Werkfonds die zich geheel aan

dit laatste zal wijden (te weten B6lger).
8 Steun aan bedrijven die met internationale trusts en kartels in aanra-

king komen.304
Een niet als zodanig doorAalberse gememoreerd saillant punt inGe-

lissens programma is nog de volgende uitspraak:'Bij de uitbreiding van
bestaande of oprichting van nieuwe industrieen, zal in de allereerste
plaats op de rentabiliteit en in de tweede plaats op de mate van loonin-
tensiviteit worden gelet - een onmiskenbare concessie aan Oud en,305

Colijn. Aalberse had die speciale uitspraak niet nodig om namens zijn
fractie het program Gelissen min of meer terzijde te schuiven, en de
eis te stellen: ofwel consequente deflatie, mede door verlaging van de
vaste lasten, ofwel devaluatie. 06 Want, Gelissen ten spijt, de R K s P ver-
trouwde de regering niet: was het haar wel ernst met het nieuwe indus-
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trialisatieprogramma. 'Waarom verklaart [de regering] zo uitdrukke-
lijk de «vanzelfsprekendheid», dat bij dit alles «toetsing aan de eisen
der werkelijkheid» geboden blijft? [...1 Waarom steekt midden in het
program de minister van Financien waarschuwend den vinger op? ,307

Colijn bleef volhouden dat zijn kabinet niet overstag was gegaan.
Alleen was'het geloof in de mogelijkheden bij Gelissen [...] groter dan
bij zijn ambtsvoorgangers.'308 En hij daagde de R K sp uk, door bedekt
de vertrouwenskwestie te stellen.309 De RKSp ging onmiddellijk op
de uitdaging in. Op 23 juli, bij de voortzetting van de debatten over
het bezuinigingsontwerp waaraan het conflict was opgehangen, gaf
zij een scherpe verklaring  uit:  '[...] de voornemens ten aanzien  van
verder doorgevoerde industrialisatie, hoe noodzakelijk deze op zich-
zelf ook zij [kunnen niet] gedragen worden door een geloof en ver-
trouwen als thans voor het Kabinet van ons is gevraagd.,310

Een Kamermeerderheid bestaande  uit  RK SP,  SDAP  en  CPH  liet
weten niet voor een eventuele motie van vertrouwen in het kabinet
te zullen stemmen. Op 25 juli 1935 nam het kabinet ontslag.311

Achteraf bleek dit zomerse drama niet meer dan een intermezzo.
Aalberse, die onder de aandrang van de linkervleugel (Goseling) in zijn
fractie het kabinet ten val had gebracht, kreeg de formatieopdracht.
Hij kon maar 6/n kant uit: die van coalitie met de SDAP. Ondanks de
inmiddels wat bejaarde, uit 1921 daterende, veroordeling van de bis-
schoppen van zulk een samenwerking stond Aalberse er niet zonder
meer afwijzend tegenover. In de besloten kring van het RKSP-partij-
bestuur had hij  op 13 december 1934 al gezegd wel iets te voelen voor
een extraparlementair kabinet met enkele 'gematigde en verstandige
sociaal-democraten'. 12 Maar hij kreeg nu de taak een parlementair
kabinet te vormen. Hoewel de coalitie R K S P-SDAP een kleine meer-
derheid in de Tweede Kamer zou hebben gehad was deze basis hem
te smal - pogingen om Vrijzinnig Democraten  en  C H U  mee te krijgen
mislukten.313

Het kabinet-Colijn keerde nog eind juli nagenoeg ongewijzigd te-
rug. De drie zittende katholieke ministers bleven - op eigen verant-
woording314 - aan. Slechts is het grote economische departement nu
in tweeen gedeeld. Gelissen behoudt de post Handel, nijverheid en
scheepvaart (H NS). Landbouw en visserij wordt een apart ministerie.
Terwille van de coBrdinatie krijgen beide departementen dezelfde
secretaris-generaal, mr. dr. A. A. van Rhijn, die voorheen deze functie
ook in het gecombineerde departement had bekleed.315
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Voor de splitsing bestonden twee overwegingen: de belasting op  de
in Den Haag onervaren Gelissen mocht niet te groot worden, 16 nu hij

zijn  industriebankplannen ging verwezenlijken; bovendien was hij 317

in de landbouw met zijn eigen ingewikkelde crisisproblemen niet erg
geinteresseerd. Colijn had nog een ander doel: hij wilde Goseling, de
aanvoerder  van de linkervleugel in de RK sp-Kamerfractie, onschade-
lijk maken door hem tot minister van Defensie te benoemen. Deckers,
de  zittende RK SP-minister, moest daarom doorschuiven  naar Land-
bouw, waarvoor hij als voormalig landbouwexpert gekwalificeerd
mocht worden geacht (Deckers kwam uit de katholieke boerenbewe-
ging). Maar Goseling bedankte voor de eer, en Colijn was gedwongen
de rest van deze regeringsperiode zelf het ministerschap van Defensie
te combineren met Kolonien, de post die hij daarv66r had (Algemene
zaken als speciaal ministerie voor de premier was nog niet ingesteld).

1318

Ondanks deze reorganisatie leverde het nieuwe departement van  H N S
nog voor het einde van de zomer de eerste concepten voor een indus-
triebank en een overkoepeling van de El'l's af.

17    De Mavif krijgt vorm

Minister-president Colijn bracht de maand augustus 1935 met vakantie
door in Oberstdorf, Beieren. De staatszaken lieten hem evenwel niet
los. Op 16 augustus arriveerde, met grote spoed en per expresse, in zijn
hotel Wittelsbacher Hof een pakket stukken betreffende de op te rich-
ten Maatschappij voor Industrie-Financiering. Gelissen had zijn eerste
huiswerk afgeleverd. De hoofdlijn van de plannen had twee weken
eerder  al  in  de  N RC gestaan. 19 Blijkbaar deerde dat niet. Secretaris-
generaal Van Rhijn meldde in een begeleidende brief dat er twee alter-
natieven waren: ofwel een aparte  wet om de Mavif - zoals het insti-
tuut verkort ging heten - op te richten, gebaseerd op de opzet van de
Nozema, de Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij, ofwel een
begrotingswijziging, gebaseerd op de oprichting van de Berlas.320 In
eerste instantie was zelfs een fonds overwogen, ongeveer zoals het
Werkfonds. De simpele oprichting bij begrotingswijziging was de vol-
gende gedachte - daartegen rees van de kant van de thesaurier-gene-
raal van Financien mr. L. A. Ries bezwaar.321

Colijn krijgt nu beide alternatieven voorgelegd. Korte tijd later valt
de keuze op een aparte wet, om aan de bepalingen over de positie van
de aandeelhouder in het Wetboek van Koophandel te ontkomen. De
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eerste gedachte betrof een NV met een kapitaal aan niet-volgestorte
aandelen van f 500 000. Ook hiertegen tekende Financien bezwaar aan:

de niet-volgestorte aandelen worden als een slecht voorbeeld be-
schouwd. Eind augustus is het aandelenkapitaal teruggebracht tOt

322f 50000, volgestort.
Voor de gedachtenvorming achter het plan is echter het meest inte-

ressant de concept-Memorie van Toelichting op de (dus nimmer door-
gevoerde) wijziging van de begroting 1935. Die luidt onder meer als
Volgt:

'Mede in verband met de omstandigheid dat de gevoteerde gelden
voor reeds goedgekeurde plannen [in het Werkfonds] nagenoeg geheel
zijn geblokkeerd en nieuwe credieten moeten worden aangevraagd,
heeft de Regeering zich opnieuw beraden over de wijze waarop het
doel, dat haar voor ogen staat, het best kan worden benaderd [...1.'

'Overwegingen van technisch-economische aard leiden er toe steeds
meer aandacht te schenken aan de mogelijkheid om tot vermeerdering
van werkgelegenheid in de industrieele takken van het volksbestaan te
geraken' (hier tekende Colijn in de marge van het concept aan: 'Ook
bij de industrie moet men niet de gedachte wekken dat men beel veel
doen kan') 1...]

'De industrieele ontwikkeling behoeft zich [...] zeker niet uitslui-
tend op den export [...] te richten, al zal men ook met deze factor
uiteraard steeds rekening moeten houden. [...1'

'Voor vele industrieen is het thans [...1 zeer bezwaarlijk zich credie-
ten op langen termijn te verschaffen. Het Nederlandsche bankwezen
I...1 leent zich zeer slecht tot het geven van credieten op langen ter-
mijn.' De kapitaalmarkt, wordt vervolgens aangevoerd, leent zich hier-
voor ook slecht, of het initiatief ontbreekt, 6f de gestelde eisen zijn
te zwaar.323 Sinds de oprichting van het Werkfonds heeft de regering
'zich in toenemende mate op dit terrein bewogen'. Aan het Werkfonds
zijn echter weinig bruikbare projecten voorgelegd. In deze eerste con-

cepten wordt nog altijd gedacht aan een beduidende rol voor het
Werkfonds, naast de Op te richten Maatschappij voor Industriefinan-
ciering. Het Werkfonds zal worden gesplitst in een afdeling openbare
werken en een afdeling industriefinanciering, die zal ressorteren onder
het  departement  van  H Ns,  aan de splitsing werd oorspronkelijk veel
aandacht geschonken. 24 Overwogen werd de kortlopende financie-
ring van het bedrij fsleven via het Werkfonds mogelijk te maken, waar-
bij de Maatschappij voor Industriefinanciering als bemiddelaar zou
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optreden. In de loop van de volgende maanden, wanneer definitief
gekozen is voor een apart wetsontwerp, verschuift het accent steeds

meer van het Werkfonds naar de nieuwe Maatschappij zelf, die, voor-
lopig althans,  als een volledig staatsbedrijf werd gedacht. (Gelissen
zaaide daar een ogenblik twij fel over, door het in een artikel toch weer
over deelneming van particuliere zijde te hebben325 __ het wettelijke
minimumbelang van de staat is in de loop van de afwikkeling van her
ontwerp ook gereduceerd  van  90 rot 75 percent. 26) Tenslotte wordt
het hele industriefinancieringspakket van het Werkfonds, inclusief de

financiering van kustvaarders, door de Mavif overgenomen.
Voor het zover was, moesten echter nog heel wat posities worden

afgepaald. Bijvoorbeeld die van het departement van Financien. De
reductie van het aandelenkapitaal is al genoemd. In de eerste opzet
zou de Mavif zich feitelijk financieren met renteloze voorschotten uit
's rijks schatkist. Thesaurier-generaal Ries verhinderde ook dat. Men
zou zich beperken tot rentedragende leningen uit de schatkist. 27 Het

enige waar Ries niet in slaagde was het verwerven van een bestuurlijk
evenwicht binnen de Mavif tussen Financien en HNS. Het overwicht
van Gelissens departement bleef gehandhaafd, zij het dat de bestuurs-

structuur in de loop van de discussie binnen en buiten het parlement
totaal zou veranderen. Aanvankelijk was gespeeld met de gedachte
enkele ministers (HNS, Financien) min of meer naar analogie van het
Werkfonds persoonlijk in het bestuur te plaatsen. In een volgende fase
werd een zuiver ambtelijk bestuur voorgesteld, met de twee ministers
in  een  Raad van Toezicht. Dit stuitte op grote weerstanden. De Raad
van State (die toch al zeer zuinig op de plannen reageerde) legde zich
er slechts node bij neer. 28 Na publikatie van het wetsontwerp bleek
deze  opzet niet te handhaven. De kritiek kwam van alle kanten, juist
op dit bestuurlijk aspect. De Economische Raad bijvoorbeeld, toch
al gepikeerd omdat hij niet om advies was gevraagd, bepleitte in een
brief van 9 december 1935 een niet-ambtelijk bestuur ('Tenslotte is
bij dezen opzet niet steeds de deskundigheid en praktische ervaring
op banktechnisch en financieel gebied verzekerd, hetgeen [...] tot be-
slissingen zou kunnen leiden met ongewenschte financiEele conse-
quenties.'329) Ook in het Voorlopig Verslag werd hierom gevraagd. 30

Sommigen - de SDAP-er Van den Tempel bijvoorbeeld - drongen aan

op het opnemen van vertegenwoordigers van werkgevers en werkne-
mers in het bestuur van de op te richten maatschappij. 31 Daarop sloeg
het V NW de schrik  om  het  hart. Op 2 januari 1936 verzocht het Ver-
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bond  dringend  aan het departement van H N s om nidt het georgani-
seerde bedrijfsleven in het bestuur van de Mavif te plaatsen. Liever zag
men 'personen die hun sporen op het gebied van industrie en bank-
wezen verdiend hebben'. Als dat niet mogelijk is 'zonder gelijktijdige
opneming van arbeidersvertegenwoordigers' prefereert het V NW verre
een zuiver ambtelijk bestuur. Dan is, aldus VNW-secretaris Molenaar
in deze brief, 'nog altijd de mogelijkheid aanwezig, dat langs informele
weg met vooraanstaande persoonlijkheden uit het bedrijfsleven con-
tact wordt gezocht om van hun kennis en ervaring te profiteren.,332

Het V NW behoefde niet bezorgd te zijn. Uiteindelijk werd gekozen
voor een aanvulling van het ambtelijk bestuur met enkele deskundigen
uit het bedrijfsleven, aan te wijzen door de ministers van HNS en Fi-
nancien.

18 Geen helder zicht

Mag alleen al het niet verwachten van deze weerstanden tegen het
blijkbaar toch nog gehaast geschreven wetsontwerp erop wijzen dat
de auteurs niet zo'n helder zicht hadden op de materie, de achtereen-
volgende concepten van de Memorie van Toelichting en van de Memo-
rie van Antwoord bevestigden die indruk ten volle. Er wordt gewezen
op de financieringsproblemen van kleinere bedrijven, de traditionele
verdediging van industriebankplannen. Opnieuw, zonder dat ook maar
66n cijfer die problemen adstrueert. Er wordt in eerste instantie door
de tekstschrijvers ten departemente wat dirigistisch geredeneerd, diri-
gistischer dan tenslotte verantwoord werd geacht, wat aanleiding geeft
tot enkele subtiele tekstwijzigingen, die echter een verschuiving in de
basisideologie van het hele project inhouden.

Zo luidt een passage in het februari-concept voor de Memorie van
Antwoord:333 'I...] De tegenwoordige verhoudingen noodzaken [de
overheid] voortdurend regelend op te treden, ten einde in de eerste
plaats te voorkomen, dat bijzondere belangen in het gedrang komen,
en daarnaast nieuwe mogelijkheden te scheppen om de productieve
energie van de bevolking op den grondslag der van nature bestaande
omstandigheden in de juiste banen te leiden.' Op 3 maart wordt het:
'[...] De tegenwoordige verhoudingen eischen echter een actief optre-
den van de Overheid. Hieruit volgt het doel van een actieve industrie-
politiek, n.1. de voorwaarden scheppen die het particulier initiatief
behoeft om in industrieel opzicht zich onbelemmerd te kunnen ont-
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plooien. Dit eischt van de Overheid een voortdurend regelend optre-
den, ten einde in de eerste plaats te voorkomen, dat bijzondere be-
langen in het gedrang komen [...].'334 Het particulier initiatief schuift
naar voren, het regelend optreden wordt meer geclausuleerd.

In februari claimde het concept nog dat als particulieren de taak
van de overheid in de industriefinanciering zouden overnemen (wat
wordt toegejuicht) 'de financieringsmaatschappij echter ook zeer
nauw [zou] moeten samenwerken met het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart, teneinde te voorkomen, dat een industrie-
politiek zou worden gevoerd, die geheel en al afwijkt van, of zelfs dia-
metraal staat tegenover de door de Regeering te voeren economische
politiek.' In maart is deze hele passage geschrapt.335

Mr. Ries, de thesaurier-generaal, die samen met zijn minister (Oud)
van alle betrokkenen het meest gereserveerd stond tegenover de plan-
nen, kan met dergelijke subtiliteiten nauwelijks tevreden zijn geweest.
Op  15  februari  had  Ries een wat verstoord memorandum geschreven

naar aanleiding van een eerder concept van de Memorie van Ant-
woord: 'De gehele opzet van de wijze van industriefinanciering, als-
mede de verdediging van een en ander in de Memorie van Antwoord,
gaat [...] meer uit van het denkbeeld crisispolitiek dan welvaartspoli-
tiek. En dat terwijl in latere gedeelten van de Memorie van Antwoord
de nadruk gelegd wordt op het permanente karakter van de industrie-
bank. «Het Werkfonds is de crisisinstelling» [...]'

'Van tweeen 66n:  6f de industriebank is door de regering gedacht als
onderdeel van een crisispolitiek, met name als middel tot bestrijding
van de werkloosheid, [...1 6f zij is een onderdeel van een industriepo-
litiek, de laatste verder gedacht in het kader van een algemene wel-
vaartspolitiek [...1 Wil men geen crisispolitiek maar welvaartspolitiek,
dan dienen in de eerste plaats in groote trekken de richtlijnen van een
industriepolitiek te worden geschetst. Daarin kan als onderdeel de
industriebank worden genoemd.

,336

Ries had, mag men achteraf constateren, groot gelijk. Gelissen en
zijn staf op Handel, nijverheid en scheepvaart gingen tastend en onze-
ker hun weg. Pas geleidelijk aan, in de loop van maanden, kristalliseert
de conceptie zich enigszins uit. En het is dan nog steeds een hybride,
geen industriebank als instrument voor een doordachte, veelomvat-
tende industriepolitiek, doch een instelling met dubbele en tegenstrij-
dige taken.

Zo zal de taak van de Mavif337 beperkt en aanvullend zijn: 'Voor
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de financiering dier industrieele projecten voor zover die niet zonder
overheidshulp moogelijk zal zijn.' Zo moet zij zich ervoor hoeden, het
bestaande bedrijfsleven in de weg te lopen (een oud adagium, dat de
hele jaren dertig door gegolden heeft  in de officiele economische  po-
litiek): 'Bovendien zal er steeds nauwkeurig op gelet worden, dat uit
een eventuele vermindering van den invoer van bepaalde artikelen,
die door de nieuw op te richten industrieen hier te lande vervaardigd
zouden worden, geen nadeelen voortvloeien voor cen rendeerende uit-
voer van de producten van onze industrie en landbouw.'338 Zo hinkt zij
inderdaad tussen crisismaatregelen en industrialisatie op lange termijn
heen en weer: de Mavif zal voor'saneering, verbetering van het tech-
nische apparaat, uitbreiding van bestaande of stichting van nieuwe
industrieen [...1 gelden op langeren termijn kunnen verstrekken.'339 In
de definitieve gedeponeerde statuten is de Mavif expliciet bevoegd
'haar medewerking te verleenen aan de uitvoering van steunregelingen
ten behoeve van de industrie, welke van Regeeringswege zijn of moch-
ten worden in het leven geroepen:340 En zo wordt slechts in de zo-
veelste plaats aan het entameren van nieuwe bedrijven gedacht, al is
de mogelijkheid om in het aandelenkapitaal van NV's deet te nemen
al in een vroeg stadium in de plannen geintroduceerd.'Steun en uit-
breiding van bestaande ondernemingen zal inderdaad op de voorgrond
staan.'341 Bovendien spreekt de Memorie van Antwoord uit: 'Het
spreekt echter wel vanzelf, dat het grootste gedeeke van het kapitaal
(in geval van de oprichting van nieuwe bedrijven) door particulieren
dient bijeen te worden gebracht.,342

De reeks voorwaarden waaraan de leiding van de nieuwe maat-
schappij in haar kredietbeleid moet voldoen is daarmee nog niet com-
pleet. Zij moet ook nog:

1 Zorgen voor werkvernliming, niet voor werkverplaatsing.
2 In het algemeen geen ondernemingen in stand houden bij wier liqui-

datie 'de productie zonder meer door andere Nederlandsche fabrieken
zou kunnen worden overgenomen.'

3 Voor iedere gelijkwaardige onderneming in een bedrijfstak op de-
zelfde voorwaarden krediet beschikbaar stellen (hoe zich dit verhoudt
tot de capaciteitsbeperkingseis die hiervoor werd aangehaald wordt
niet onthuld). 43

En in het algemeen moet zij denken aan:
4  Het verhogen van de'technisch-economische weerkracht van het land'

en aan
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5 'Een behoorlijke basis voor de rendabiliteit der te steunen onderne-

mingen [...].'
Dat laatste is al een belangrijke verzachting. Aanvankelijk luidde

deze norm in de concepten nog: 'de rendabiliteit der te steunen on-

dernemingen moet vastst:ian,' wat uiteraard de inzetbaarheid van de
Maatschappij als crisispolitiek instrument weer ernstig zou hebben
belemmerd.

Ter afronding zij herinnerd aan wat secretaris-generaal Van Rhijn
bijna dertig jaar later meedeelde: 'Voorkomen moest immers worden
dat de overheidsbemoeiing zich zou gaan uitstrekken over het terrein
dat reeds door het particuliere bankwezen werd verzorgd. In de twee-
de plaats diende duidelijk te blijken dat de Mavif moest bijdragen tot
vermindering der werkloosheid of het behoud van bestaande werk-
gelegenheid. De desbetreffende normen brachten  o. a. tot uitdrukking
dat door de financiering met behulp van de overheid geen belangen
van bestaande met particulier kapitaal uitgeoefende bedrijven zouden
mogen worden geschaad.'344

Na de wijzigingen die de minister op grond van het Voorlopig Ver-
slag in zijn wetsontwerp aanbracht ondervond hij niettemin in de
Tweede Kamer nauwelijks nog serieuze weerstand tegen zijn plannen.
De debatten waren uitvoerig, maar leverden weinig nieuwe gezichts-

punten op. Westerman, zeer conservatief, maar met duidelijke ideeen

over industriepolitiek, riep op'het bestek van onze toekomstige indus-
trieele produktie uit te zetten', en beStempelde de 2,5 miljoen gulden
die de Mavif beschikbaar zou krijgen vergeleken met de miljarden
van handelsbanken tot 'een peuleschil'. 45 Maar hij verzette zich niet
fundamenteel. Meer gewicht had uiteraard de reactie  uit  SD AP-  en
RKS P.kring. Daarriep Van den Tempel het initiatief Fentener van Vlis-

singen-Wibaut (dat nimmer formeel aan de Kamer was meegedeeld)
in herinnering. Het toen ingediende plan was volgens hem 'veel doel-
treffender dan hetgeen nu op voorstel van de Regeering zal worden
geschapen.' De Mavif zag hij - en niet toevallig gebruikte hij daarbij
een niet zoveel eerder door Gelissen geintroduceerde term - meer als
een 'pseudo-industriebank' dan als een volwaardige instelling zoals
Fentener van Vlissingen die had voorgesteld. 46 Maar ook hij verzette

zich uiteindelijk niet.
En Gelissens invloedrijke partijgenoot Kortenhorst, secretaris van

de Katholieke Werkgevers, waarschuwde de minister weliswaar voor
bureaucratie, doch riep ook uit: 'Wij zullen dit wetsontwerp steunen,
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mits de regeering niet denke, dat wij er hiermee zijn.'347 Slechts vier
Kamerleden wensten de aantekening tdgen te zijn, onder hen de
CPH'er De Visser en de Trotskist Sneevliet. Tot een hoofdelijke stem-
ming kwam het niet. In de Eerste Kamer werd wel gestemd; er waren
slechts enkele tegenstemmers. 'Eenheid van inzicht in de te volgen
industriele politiek betekent deze uitslag intussen allerminst,' schrijft
Oud.348 Op 30 september 1936 werd de NV Maatschappij voor Indus-
triefinanciering officieel opgericht door minister Gelissen, en zijn
oude relatie uit Limburg, mr. R. Gielen, als gevolmachtigde van het
R K SP-Kamerlid Henri Hermans, waarnemend voorzitter  van  de  In-
dustriebank in Limburg. De staat nam 499 van de 500 aandelen, de
1ndustriebank nam er 66n. De eerste raad van bestuur bestond uit
dr. H. M. Hirschfeld, voorzitter, mr. dr. A. A. van Rhijn, mr. dr. A. van
Doorninck (oud thesaurier-generaal), mr. D.Crenade Iongh, A. K. Span-
jaard  en C. E J. Schellens (een vooraanstaand Oost-Brabants indus-
trieel, Spanjaard kwam uit de Twentse industrie). 'De samenstelling
van de Raad van Bestuur was zodanig, dat geen wilde plannen te ver-
wachten waren,' constateerde Hirsch feld later in zijn herinneringen.349
En Oud laat weten, dat men 'in vrijzinnigen en rechts-protestantschen
kring' slechts met het voorstel tot oprichting is meegegaan, omdat
men vertrouwt, dat het oog van den minister van Financien er tegen
zal waken, dat de nieuwe bank een «stroppenbank» wordt.,350

19   De erkenning

Tegelijkertijd werd iedere poging om alsnog aan het industriefinancie-
ringsapparaat nieuwe regionale instellingen toe te voegen in de kiem
gesmoord. Een eerste teken was de opheffing van de bijna slapende
commissie-Trip die op zulke instellingen toezicht diende te houden.
De Commissie had zich al bij het lanceren van de Mavif-plannen in
september 1935 afgevraagd of er voor haar nog plaats zou zijn. Sl Ge-
lissen zelf lietontkennendantwoorden, rnaar hij wilde met een nadere
regeling wachten tot het wetsontwerp Mavif zou zijn aangenomen.
Een goed jaar later, op 16 oktober 1936, vroeg de commissie formeel om
te worden opgeheven. Bolger stelde zich daar als Mavif-directeur ach-
ter, met de aantekening (voor Teppema): 'Intusschen is er dan tevens
gelegenheid de geheele industriefinanciering door de regionale banken
nader onder oogen te zien.' Op 12 maart 1937 volgt de opheffing. Het
bestuur van de Mavif neemt de taak van de commissie-Trip over, waar-
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mee het de enige bestaande regionale industriebank, de Limburgse
instelling, onder controle krijgt. 52 Van enige uitbreiding van het regio-
nale kredietsysteem is na 1936 nauwelijks sprake. In Noord-Holland
voerde zoals al bleek, het provinciebestuur een post op waaruit het
provinciaal   ETI  kredieten zou kunnen geven. Een Gelders initiatief
was al vergevorderd toen de Mavif tot stand kwam, en werd 'te elfder
ure' tegengehouden. De provincie Overijssel kreeg in 1939 te horen dat
de provincies  hier geen taak hadden: 'De regionale industriebank  kan
toch de geheele markt onvoldoende overzien en kan niet genoegzaam

rekening houden met de politiek van de Regeering op industrieel ge-
bied.'353 Even eerder had Economische zaken het in een brief aan
Binnenlandse zaken nog duidelijker gesteld: sinds de landsoverheid
zich met industriefinanciering bemoeit,'heeft de Regeering tegenover
plannen tot oprichting van regionale industriebanken met steun van
de gewestelijke overheid een afwijzend standpunt ingenomen en ge-
handhaafd.,354

Alles bijeen was de situatie zodanig, dat zelfs de meest geharnaste
tegenstanders van Industriebanken en ETI's gerust konden zijn. Dat
waren ze dan ook. Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers zelf
schrijft al in zijn jaarverslag over 1935-6: 'Ons Verbond is van meening,

dat zoolang het werk van de Financierings-Maatschappij beperkt blij ft
binnen de bescheiden grenzen van het plan, zooals het thans door de
Regeering is uiteengezet en voorts wordt opgetreden met de voor-
zichtigheid welke de Minister in acht zou nemen, de gevaren voor de
bestaande industrie tot een minimum zijn teruggebracht.,355

En het vervolgt: 'In verband met dit onderwerp kan worden ver-
meld,dat ons Verbond, op verzoek van Gedeputeerde Staten van Over-
ijssel, Noord-Holland, Drenthe en Groningen, heeft meegewerkt om
een voordracht in te dienen voor eenige personen, die in het bestuur
van in die provincies op te richten Economisch-Technologische Insti-
tuten het bedrijfsleven zullen vertegenwoordigen.,356

Op 24 mei 1937 trad Gelissen, tegelijk met de andere leden van het
kabinet, af na de verkiezingen. Hij werd weer vervangen door Steen-
berghe (hij verklaarde zelf geen ambitie te hebben om te worden  her-
benoemd, bovendien lag hij nog altijd niet erg goed bij zijn partijge-
noten). Korte tijd later werd hij opgenomen in de raad van Commis-
sarissen van de Twentsche Bank.357 Ook trad hij toe tot het bestuur
van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers.

Gelissens plannen waren onmiskenbaar salonfiihig geworden.
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Hoofdstuk vijf De eerste ordening

1   De practici en de ideologen

In mei 1935 hield in G. A. Kessler voor het Koninklijk Instituut van In-
genieurs een voordracht, gewijd aan de relatie overheid-bedrij fsleven.
'Bedrij fsleven en staat doordringen elkaar meer en meer,' aldus Kessler
in de samenvatting van zijn tekst, die vervolgt: 'Van het allergrootste
belang voor de toekomstige welvaart van ons volk is de vraag of bij
deze ordening een zoodanige samenwerking tusSchen beide machten
kan worden verkregen, dat de leiding blijft bij den ondernemer.'1 De
directeur van de Hoogovens was bij uitstek een man van de praktijk,
allang ervan doordrongen dat de klassieke theoretische opvattingen
over de scheiding tussen overheid en bedrijfsleven en over de vrije con-
currentie binnen het bedrijfsleven hun praktische relevantie verloren
hadden. Het bedrijf dat hij zelf leidde zou zonder actieve medewer-
king van de overheid waarschijnlijk niet eens tot stand zijn gekomen.2

Een aantal maanden eerder, in januari 1935, erkende minister-presi-
dent Colijn, een nog eminenter practicus:  'Wij doen den hele dag, van
's morgens vroeg tot soms half drie in den nacht, niets anders dan
ordenen. Wij moeten veel te veel ordenen. Ik wilde dat ik dat tot een
tiende kon beperken, doch men kan dit niet helemaal ontgaan.,3

Ook de in economische aangelegenheden zo liberaal denkende pre-
mier was tot het inzicht gekomen dat ordening - in de betekenis van
overheidsbemoeienis  met de economic - onvermijdelijk was gewor-
den. Zowel hij als Kessler hebben ongetwijfeld de voordelen van een
zekere ordening in de praktijk van het bedrijfsleven gezien, en tege-
lijkertijd beseft dat die voordelen zich tot veel meer bedrijven zouden
kunnen uitstrekken als de overheid er haar steun aan zou geven. Ook
beseften  zij - Colijn zeer aarzelend, Kessler volkomen - dat in een
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crisis waarin het niet alleen op particulier overleven aankwam, maar
op nationaal-economisch voortbestaan, de overheid het zich van haar
kant niet kon veroorloven de ontwikkeling van de ordening geheel
aan het bedrijfsleven over te laten. Voor beiden lag de grens daar, waar

de ordening de ondernemingsgewijze produktie fundamenteel zou
aantasten:

Hoezeer zonder enig ingrijpen van de overheid de concentratie en
de concernvorming in de Nederlandse industrie na de Eerste Wereld-

oorlog al was voortgeschreden, werd in het eerste hoofdstuk summier
geillustreerd. Over de kartelvorming zijn de gegevens nog veel schaar-
ser, zeker wat het binnenland betreft. Als internationaal georienteerd
lind leverde Nederland echter tal van leden aan Europese en wereld-
wijde kartels, waarvan de Volkenbond er in 1929 al bijna zeventig
had geregistreerd.5 De houding van de overheid ten opzichte van de
kartels was er een van neutraliteit en soms van afscherming.6 De hou-
ding van het bedrijfsleven zelf ten opzichte van het kartelverschijnsel
was gevarieerd. WeI Nederlandse industriele bedrijven waren nog van
recente datum en moesten zich als outsider een positie verwerven in
bestaande kartels. Andere bedrijven hadden nooit aanleiding gezien
om in gunstige marktomstandigheden tot onderlinge afspraken te
komen.

De houding van de belangrijkste maatschappelijke stromingen was
in het algemeen niet afwijzend, al maakte men zich wel eens ongerust
over de grote machtsconcentraties in kartels en 'trusts' waarvan voor-
al de laatste door hun openlijkheid zeer opvielen. De liberale en beide
grote protestantse partijen waren, parallel aan het officiele regerings-
beleid, vrij onverschillig welwillend, al viel in de Christelijk-Historische
Unie tegen het eind van de jaren twintig reeds het positieve geluid in-
zake de ordening te horen dat later, in de jaren dertig, de theoretische
basis ging leveren voor het CH-ordeningsdenken.7

De belangstelling bij de sociaaldemocraten, zowel in de partij (de
SD A P) als in de vakbeweging (het N V V) was al eerder gewekt, begrij-
pelijk, gezien hun marxistisch-theoretische achtergrond. Het 'Sociali-
satierapport', in 1920 uitgebracht door een kwalitatief zwaar bezette
S D A P-commissie onder voorzitterschap van Wibaut,8 ziet in de'trusts'
tal van mogelijkheden: zij 'leveren het ervaringsbewijs op hoe enorme
schaal verspilling der produktieve krachten tegengegaan kan worden
door bewuste organisatie der produktie en uitschakeling van onpro-
duktieve bedrijven en funkties. De socialisatie der bedrijven zou deze
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zelfde ontzaglijke voordeelen van betere organisatie van het bedrijfs-
leven mogelijk maken zonder de nadelen der trusts voor de verbrui-
kers, voor de arbeiders, voor de gemeenschap.'9 In principe dachten de
rapporteurs aan volstrekte monopolievorming in alle bedrijfstakken.
Daar waar dat (nog) onmogelijk was voorzagen zij echter vorming van

(ongetwijfeld verplichte) kartels, naar een idee van de Duitser Otto
Bauer: 10 'bondeni bestuurd door een raad aangewezen uit vertegen-
woordigers van staat, consumenten, personeel en ondernemers. Als
centraal 'regelend orgaan' werd een Algemeene Ekonomische Raad
voorzien, onder voorzitterschap van de minister van Nijverheid, sa-
mengesteld uit parlementsleden, bedrij fsdirecties, beambtenorganisa-
ties, arbeidersorganisaties en consumenten. 1 ,Bedrijfsorganisatie' ging
het opleggen van dergelijke kartels in sociaaldemocratische kring he-
ten,12 en weldra ook 'ordening'.

Terwijl de sociaaldemocraten in de eerste plaats pragmatisch keken
naar de economische voordelen die zij meenden te kunnen bereiken
door van overheidswege opgelegde trust- en kartelvorming, werd in
de andere grote zuil, de katholieke, veeleer een zuiver ideologische
fundering voor de ordening aangevoerd.

Het verschil in benadering is wellicht hieruit te verklaren, dat voor
de sociaal-democraten de verwerping van het kapitalisme het wezen-
lijke ideologische doel was, terwijl de katholieken zich, met enige

moeite, een niet-kapitalistische maatschappijleer trachtten te verwer-
ven, die ordening zelf centraal stelde.

Er zijn ongetwijfeld belangrijker vertegenwoordigers van de Neder-
landse versie van die maatschappijleer (zoals J. D. J. Aengenent, in de
jaren dertig bisschop van Haarlem13), maar het is interessant om hier
een ogenblik Verschuur aan het woord te laten, de eerste die ordening
vanuit de overheid in de praktijk heeft gebracht.

Als opkomend katholiek politicus publiceerde de latere minister
in 1923 een brochure, Bedrijfsorganisatie - Enkele boofdlijnen gezien
van katboliek  standpunt.14 Door het liberale, individualistische vrij-
heidsbegrip, aldus Verschuur in dat geschrift, is de westerse beschaving
'tot in haar wortels verkeerd. In plaats van in ordening en natuurlijken
opbouw leeft men dan in onnatuurlijke verdeeldheid en desorganisa-
tie.'15

Het antwoord dat hij hierop schetst is 'het organiscbe stelsel als
belichaming van het saamhorigheidsbeginsel.'16 In het vervolg van zijn

betoog speelt het economische argument van de efficientere produk-
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tie evenmin een rol; integendeel, Verschuur lijkt net als een rechtge-
aard liberaal het economische aspect van de ordening eerder tWijfel-
achtig te vinden. Het grafische bedrijf, waarin op gezamenlijk initiatief
van werkgevers en werknemers een vergaande ordening tot stand is
gekomen, berust, schrijft hij,op een feitelijk prijskartel in een gesloten
markt.17 In veel andere bedrijfstakken is dat onmogelijk - en dat niet
alleen, Veraart, de man achter het 'drukkersstelsel', appelleert aan 'het
egoisme der bedrijfsgenooten'.18

Verschuurs geschrift had, het is onmiskenbaar, het karakter van
een officieel geinspireerd antwoord van de R K sp-leiding aan de meest
vurige voorstander van ordening die in katholieke kring optrad, de
Delftse hoogleraar prof. dr. J. A. Veraart - we ontmoetten  hem al in
het eerste hoofdstuk als politicus en initiatiefnemer van een groot-
scheeps ordeningsexperiment binnen de katholieke zuil, dat in 1922
door het weglopen van de ARKw v werd getorpedeerd.19

Veraart kwam, mede door zijn politieke ambities, vanaf 1929 geheel

op een zijspoor te staan. Verschuur kreeg alle kans zijn ordenings-
concept in praktijk te brengen. Het was, in wezen, een heel gematigde
ordening die Verschuur in 1923 bepleitte. Geen klassenstrijd, maar wel
zelfstandige vakorganisaties die hun taak als vertegenwoordiger van
het werknemersbelang niet aan een bedrijfstakorgaan uit handen
dienden te geven. Echter ook geen greep van de werknemers op de
'vrijheid van technische en commercieele gestie der onderneming'.20
De door SDAP en NVV gewenste bevoegdheden van in te stellen be-
drijfstakorganen, de bedrijfsraden, gingen Verschuur te ver omdat hij
er een bedreiging in zag voor de vakbeweging.2' Wat overblijft is niet
veel meer dan een in een vaag wettelijk kader te steken soort overleg
met beperkte verordenende bevoegdheid, dat de partijen aan weers-
zijden van de tafel (want de rol van de overheid blijft in het duister)
wellicht een vriendelijke inhoud kunnen geven als zij bezeten zijn
door de geest van het katholieke 'solidarisme'.

Ondanks dit zwakke resultaat bleef de discussie over 'ordening'
van de Eerste Wereldoorlog tot lang na de Tweede Wereldoorlog ka-
tholieken en sociaaldemocraten bezighouden. Niet in de laatste plaats
door deze discussie werden zij tenslotte in elkaars armen gedreven.

Veraart had al in mei 1923 met de SDAP willen samenwerken. Ver-
schuur was toen nog niet zover, maar hij onderkende in de'moderne
vakbeweging' (dat is het NVV) duidelijk een toekomstige medestan-
der in de strijd voor bedrijfsorganisatie: '[...1 wanneer men de vakor-
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ganisatie ook maar met een weinig perspectief beschouwt, dan deelt
22zij in dit solidarisme,' schrijft hij.

Het naar elkaar toegroeien was in ideologisch opzicht een proces
dat zich vooral afspeelde bij SDAP en NVV. Dit proces van naar el-
kaar  toegroeien - het  zij hier terzijde opgemerkt - werd zeker ook
vergemakkelijkt door de herziening van het SDAP-partijprogram in
1937.23 Het socialisatierapport zag ordening nog als een stap naar het
monopolistische staatsbedrijf. Nieume organen, een SDAP-rapport uit
1931, zag die socialisatie in nevelen verdwijnen. Vooreerst zouden in
de bedrijfstakken, veelal als vloeiend vervolg op een puur adviserend
bedrij fstakorgaan, 'schappen' worden ingesteld (bij de wet) met eigen
verordenende bevoegdheden.24

Bonger en Wibaut, veteranen van het rapport van 1920, distantieer-
den zich openlijk van deze opvatting die was gebaseerd op de over-
weging 'dat de huidige staat niet tegen zijn steeds groeiende taak
zou zijn opgewassen'. Producentenorganisaties, vonden zij, zijn nu al
een gevaar, en worden bij staatssteun nog gevaarlijker.25 Maar hun
consument-gerichte socialisme, dat kartels wilde manipuleren ter-
wille van het 'verbruikersbelang', had zijn tijd gehad.

In de crisisjaren kwam alle nadruk te liggen op ordening van pro-
duktie en distributie, rekening houdend met het 'algemeen belang',
maar vooral ten dienste van de producent, de stabiliteit van het be-
drijf voor de werkgever, de zekerheid van de arbeidsplaats voor de
werknemer.  Daarvoor koos het N V V (Naar ordeningvan bet bedrijfs-
leuen, 193526), daarvoor  koos  ook  de  Sociaaldemocratische  partij  in

Het Plan uan de Arbeid, eveneens van 1935: 'Een socialistische poli-
tiek, welke zich voor het bedrijfsleven een algehele planmatige pro-
ductie ten doel stelt, moet trachten bij de verschillende vormen van
ordening aan re sluiten,' heet her daar. Bedoeld zijn onder meer de
bestaande kartels en trusts. 'Waar de aaneensluiting van on-27 Alleen
dernemingen tot monopolievorming leidt [...] is socialisatie [...] aan-
gewezen.

De groei van cooperatieve producentenorganisaties kan worden
bevorderd, waarbij gemeenschapsinvloed in deze organisatie op den

,28duur [cursivering DH] noodzakelijk is.

Als in het najaar van 1937 de tweede voorzitter van het NVV, S. de
la Bella jr., zelf enthousiast ordenaar, de balans opmaakt in zijn boek
Ordening van tbeorie naar practijk 29 kan hij een ware triomftocht
vastleggen: eerst spraken de sociaaldemocraten en de katholieken zich
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voor ordening uit, in de jaren dertig opnieuw de sociaaldemocraten, in
1933 ook de katholieken weer (in het economisch urgentie-programma
van de Raad van Overleg van katholiek-sociale organisaties, nu met
Kortenhorsts ARKWV), in 1936 nogmaals de katholieken, in her
RKSP-rapport Een ondenoek omtrent wijziging van ons Staatsbestel,
waarin het corporatisme dat onder jongere katholieken - Romme,
kort daarop minister van Sociale zaken, Brongersma - met de oudere

ordeningsidealen werd gecombineerd, maar weinig voet aan de grond
kreeg.30 Na 1935 wordt de stroom steeds breder. Daar was de A R,die in
1936 een bescheiden ordening ter bestrijding van excessen in discussie

nam;31 daar waren de Vrijzinnig-Democraten zelfs, die in 1937 enige

ordening in hun verkiezingsmanifest opnamen.32

Natuurlijk was er de CHU. Temidden van de bezadigde liberale pro-
testanten die deze partij plachten te vormen was daar een krachtige

vleugel van ordenaars ontstaan, vooral zo belangrijk omdat enkele van
haar  aanhangers Op topposities opereerden: Lieftinck  was de eerste

secretaris van de Economische Raad, en later zowel hoogleraar als
voorzitter van belangrijke overheidsadviescommissies; Van Rhijn was
secretaris-generaal van Economische zaken;  E de Vries gezaghebbend
overheidsadviseur en hoogleraar (deze groep is na de Tweede Wereld-
oorlog doorgebroken naar de PvdA, waarna de CHU in zijn aloude
conservatieve vorm vreedzaam voortleefde33 ).

Hier werden mensen voor de ordening gewonnen wier establish-

ment-achtergrond en -relaties vanzelfsprekend waren. De SDAp im-
mers was een politieke macht, maar behalve via de vakbeweging als
eeuwige tegenpartij van de werkgevers, geen economische. De katho-
lieke integratie was nog op geen stukken na zover voltooid dat bui-
ten de paar overwegend katholieke industriecentra in het zuiden ver-
tegenwoordigers van die zuil op een grote economische macht konden

bogen: Trip, de katholieke president van De Nederlandsche Bank, was
een  uitzondering, geen regel, qua economische opvattingen  was  hij
dan ook mijlenver verwijderd van de meeste van zijn toonaangevende
geloofsgenoten.34 Een man als E de Vries echter genoot een groot
gezag, ook binnen het bedrij fsleven, en behield dat ondanks zijn steeds
duidelijker ordeningsgezindheid.35

De overwegingen van de Christelijk Historische ordenaars waren in
feite niet veel anders dan die van niet-Christelijk Historische practici.
Als de in het begin van dit hoofdstuk opgevoerde heren Kessler en

Colijn:
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a Waren zij geen socialisten en verwierpen zij een zeer machtige
staat.

b Zagen zij evengoed als de sociaaldemocraten de eminente voor-
delen van spontane ordening in het bedrijfsleven voor het opvangen
van economische (en dus ook sociale) schokken en het efficient in-
richten van de produktie.36

c Vreesden zij niet meer, als de echte, verstokte liberalen, de ver-
strengeling van overheid en bedrijfsleven die uit ordening met behulp
van de staat zeer makkelijk zou kunnen voortvloeien.37

Op soortgelijke argumenten werden, zo mag men aannemen, ook
de tegenover Veraart in  1922 nog zo halsstarrige R K Werkgevers voor
ordening gewonnen. Eigenlijk wilden, zo in de loop van de jaren dertig
de meeste werkgevers weI wat ordening.38

Kessler drukte het in 1938 goed uit in een verhandeling over Het
Streven naar bedrijfsorganisatie in Nederland: 'Tenslotte is er [...]
een  «practisch » streven naar ordening. Dit streven is niet principieel.
Het is voortgekomen uit het inzicht, dat onder de thans heerschende
omstandigheden een ongebreidelde vrije concurrentie tot groote
moeilijkheden leidt voor de ondernemingen en tot verminderde wel-
vaart. Dit streven wint veld in de kringen van ondernemers.,39

De vraag was nog slechts, in hoeverre de vakbeweging, maar vooral
de nationale overheid zich actief zou gaan bezighouden met wat er
binnen het kader van de ordening in de bedrijfstakken diende te
gebeuren. De vakbeweging was door de crisis vanaf 1934 in een ernstige
depressie geworpen0en telde niet meer zo zwaar mee. De vrijheid die
de overbeid de ondernemer nog zou gunnen was daardoor te meer een
zaak van eminent belang.

2   De Ordeningswet

De eerste bemoeienis met het bedrijfsleven waartoe de overheid zich
bij de aanvang van de economische crisis geroepen voelde, was niet
de ordening, maar protectie en financiele steun. Slechts in 66n sector,
maar dan wel een heel omvangrijke, de agrarische, inclusief de land-
bouwproduktenverwerkende industrie, werd steun op de voet gevolgd
door ordening. Of eigenlijk in twee sectoren, wat zeker meer de aan-
dacht zou hebben getrokken als de tweede niet naast het reusachtige
agrarische conglomeraat een klein duimpje was geweest: het ijzergie-
terijbedrij f. Daar immers was al in 1931 ir. A. Groothoff van overheids-
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wege belast met activiteiten die slechts onder'ordening' te vatten zijn
indien we de opvatting van Kuin volgen die ordening omschrijft als
'[...1 het bindend regelen van een min of meer afgerond geheel van
betrekkingen.'41 De vorm was nog zuiver particulier, een vrijwillige
bundeling  van de meeste ijzergieterijen  in een organisatie, de AV N IJ
(Algemeene Vereeniging van Nederlandsche Uzergieterijen). Maar, an-
ders dan in de textielindustrie waar vrijwel tegelijkertijd kartelvor-
ming een aanvang nam, 2 was er hier vanaf het begin de dreiging van

overheidsinterventie op de achtergrond, een dreiging die nog werd ver-
sterkt toen Groothoff in maart 1934 de officiele status verwierf van
door de minister benoemde contactcommissaris.

Zoals eerder beschreven deden contactcommissarissen buiten de
landbouw in nog enkele vrij overzichtelijke sectoren hun intrede.43

Toen de ordening in de industrie op steeds groter schaal ingang
vond en de overheidsbemoeiing ermee steeds toenam, werden echter
andere wegen gezocht. De weerstand tegen een zo directe bemoeienis
als de contactcommissarissen hadden was blijkbaar te groot.44 Ook
mag worden aangenomen, dat een relatie overheid-bedrijfsleven
zonder machtige, slechts half-ambtelijke tussenpersonen op den duur
evenmin welkom was bij het economische departement. Niet voor
niets is geprobeerd de blijkbaar onmisbare Groothoff in ambtelijke
dienst te trekken.45

Minister Verschuur was, het bleek hiervoor al, de ordeningsideo-
logie  die  in RK sp-kring opgeld deed zonder twijfel toegedaan. Zijn
achtergrond bij  de Raad van Arbeid in Breda deed hem echter vooral
naar de sociale kant kijken - zoals in zijn kring overigens ook gebrui-
kelijk was. In 1931 loste hij een oude belofte op dit terrein in met
de indiening van de Bedrijfsradenwet. 6 De bedrijfsraden waren over-
legorganen van werkgevers en werknemers, waaraan verordenende
bevoegdheden op sociaal terrein konden warden toegekend. Voor de
economische ordening heeft de wet geen betekenis gehad. 7

Toch miste het economische departement juist ten opzichte van
de industrie voldoende hanteerbare ordeningsbevoegdheden. Aanvan-
kelijk, toen het accent in de industriepolitieke bemoeienissen nog

op de contingentering lag, werd die ook gebruikt om waar nodig or-
dening af te dwingen. Zelden is geheel duidelijk of bij de contingen-
tering de voor een goede verdeling van de contingenten gewenste
samenwerking tussen bedrijfsgenoten zonder enige druk van de afde-

ling Nijverheid wel tot stand zou zijn gekomen. 8 Duidelijk is weI, dat
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de contingentering herhaalde malen is gehanteerd om de positie van
Nederlandse producenten in of tegenover internationale kartels te ver-
beteren. Zo kon - een willekeurig voorbeeld - Draka in Amsterdam,
toentertijd de enige Nederlandse producent van geisokerde elektrici-
teitsgeleidingen, met contingentering als ruggesteun zijn positie af-
bakenen in onderhandelingen met het Duitse Vauelfa-kartel. 9

Genoeg was dit niet. Hele bedrij fstakken, zoals de metaalindustrie,
werden door de contingentering slechts marginaal bestreken. Toen
Economische zaken zich in 1934 opmaakte om een veel krachtiger in-
dustriebeleid te voeren, daarbij mede gebruik makend van de nieuwe
financiele mogelijkheden van het Werkfonds, was het gemis al zo dui-
delijk dat de jonge Economische Raad advies werd gevraagd over 'het
vraagstuk der ordening'. Er werd natuurlijk een commissie voor ge-
vormd, onder leiding van De Vooys, de voorzitter van de Raad.50

De vertegenwoordigers van het departement verklaarden in de
eerste vergadering van deze commissie op de zaak te zijn gedrukt
door het probleem van de 'organisatiedwang' - in feite dus het pro-
bleem van de outsiders - bij de opkomende kartellering. De advies-
aanvrage had echter een ruimere strekking, aldus Hirschfeld, die voor
de gelegenheid zelf optrad (wat het belang van de zaak in zijn ogen
zeker illustreert). De regering had bovendien zelf nog geen Uitgekris-
talliseerde opvattingen die zij zou willen toetsen aan die van de Raad.
Nietteminwas inmiddels begonnen met het schrijven van eenontwerp-
'ordeningswet'. De opdracht daartoe was afkomstig van Colijn, op dat
moment minister ad interim tussen Verschuur en Steenberghe, die
volgens Hirschfeld v66r Steenberghes optreden het ontwerp wilde
hebben. Het departement was zelf maar in beperkte mate op de hoog-
te van de stand die de particuliere ordening - dat wil dus zeggen, het
kartelverschijnsel - op dat moment had. Hirschfeld: 'Oud-minister
Verschuur heeft steeds op registratie aangedrongen. Door het ontbre-
ken van eenige bevoegdheid op dit gebied bleef het achter bij de re-
gistratie van hetgeen zich toevallig voordeed.'St De in 1925 verijdelde
kartel- en trust-enqu6te zal men achteraf ernstig gemist hebben.

Om enige indruk te geven van de problemen waarmee Hirschfelds
afdeling kampte: de Raad werd een overzicht gezonden van bedrijfs-
takken met acute ordeningsproblemen waarbij het departement van
Economische zaken was ingeschakeld:

1 Het ijzergieterijbedrijf, waar nog niet alle bedrijven tot de Av NIJ
waren toegetreden.
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2 De Centrale Huiden, Leder, Schoenen, waar twee grote ondernemin-

gen, Van Haren en de pas opgerichte Nederlandse Bat'a-fabriek, afzij-
dig bleven.

3 De wollendekenconventie, waar vier producenten (S. de Kock & Zn.;
Pessers van Zuilen; Zaalberg en Van Heek & Co.) op dat moment nog
niet hadden willen toetreden.

4 De Nederlandsche Textielconventie, waar drie producenten ( Jansen &
Tilanus, Meyerink & Co. en Gebr. Driessen, samen 3 percent van de

weefcapaciteit, alle drie gekenmerkt door een afwijkende distributie:
rechtstreekse leverantie  aan de detaillist, wat  de NTC dreigde  af  te

snijden) niet wilden toetreden. (Eerder waren er zes outsiders geweest;
na krachtige pressie, ook van de zijde van het departement, gingen er
drie alsnog met de ontwerp-Conventie akkoord.52)

5 De Wollenstoffenconventie (outsiders: Fa. J. A. Blomjous en de zoge-
naarnde Beka-groep, bestaande uit de Tilburgse producenten Beka,
Swagemakers & Zn.; Swagemakers-Cesar en Gebr. Van Spaendonck).

6 De meelindustrie: in 1932 strandde een poging tot kartellering op ver-
zet van het door het bakkerijbedrijf gecontroleerde Meneba-concern,
dat juist wilde expanderen. De regering kan de kartelvoorstanders niet
helpen (in feite werd er via een andere weg toch een vergaande orde-
ning opgelegd53).

7 De 'Bedrijfsgemeenschap' typografische industrie: voortdurende be-

dreiging door outsiders.
8 De strokartonindustrie: zeventien fabrikanten sloten in april 1933 een

conventie, twee bleven erbuiten (66n cooperatieve en een 'specula-

tieve', dat is niet-co6peratieve).54
Het betrekken van de Economische Raad bij de ordeningswetge-

ving vloeide voort uit de adviestaak, die de eerste opdracht was van de
Raad. Maar bovendien was zij door Verschuur in zijn installatierede
(1 juni 1933) met een ordenende taak belast: 'CoBrdinatie van onze
verschillende productieinstellingen, co8rdinatie van de verschillende
soorten van productie tot het nationale resultaat.'55 Verschuurs partij-
en oudstadsgenoot uit Breda, de werkgever Ch. Stulemeyer, bestem-
pelde in 1935 de Raad zelfs optimistisch als 'allerhoogste en Centrale
Raad van Commissarissen der Nederlandsche Ondernemingen'.56

Vooraanstaande anti-ordenaars had Verschuur echter niet uit de
Raad geweerd. Ook in de Commissie Ordening zaten de grootste
namen van die stroming, Trip en Heldring. Ze waren, net als in de
Raad zelf, een minderheid.
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Op 6 juni 1934 al kon de Commissie het voorontwerp van de Wet
op de verbindende kracht van ondernemersovereenkomsten bespre-
ken. Het was zeker geen ambitieus ontwerp. De minister zou som-
mige essentiele bepalingen uit kartelovereenkomsten kunnen opleg-
gen aan niet bij het kartel aangesloten bedrijven. Maar het was genoeg
om de anti-ordenaars te prikkelen.

Trip leidde de aanval:  hij zag door het ontwerp verstarring dreigen,
'het verhinderen van prijsverlaging en het stabiliseren der produc-
tie op het peil der minst efficiente bedrijven'.57

F. de Vries wierp tegen, dat vaak vergelijkbare bedrijven tegenover
elkaar staan, die allemaal verlies lijden. Er moet capaciteit worden

S8stilgelegd; de prijs hoeft niet altijd naar beneden, zoals Trip stelt.
Kaag, tevens contact-commissaris voor de schoenen- en lederindus-
trie, ging al zover dat hij bedrijfstakken wilde sluiten en 'sommige
bedrijven het bestaan onmogelijk' wilde maken.59

De uitkomst was typerend voor de veranderde situatie in de jaren
dertig. Vijf, tien jaar eerder zou de liberaal denkenden nauwelijks
een zee te hoog zijn gegaan om zoveel staatsinvloed te weren. Nu
verklaarde Trip zich niet te zullen verzetten ondanks zijn bezwaren,
en drong hij er slechts op aan, aan de wet een enqu6terecht voor de
overheid te koppelen.60 Op 18 juni adviseerde de plenaire Economi-
sche Raad positief.61

De Nijverheidsraad, die veel dichter bij de industrie stond, reageerde
dezelfde dag - 18 juni - geheel verdeeld op de wet. De tegenstanders
- hun rapporteur was v Nw-secretaris Molenaar - vonden de departe-
mentale plannen veel te ver gaan. Slechts bij de wet, zo stelden zij, zou
verbindendverklaring van een kartel mogelijk moeten zijn. Nu, bij de
voorgestelde verbindendverklaring door de minister van Economische
zaken bij Algemene Maatregel van Bestuur, zal alleen dreigen met
verbindendverklaring dwarsliggers al overhalen tot een kartel toe te
treden. Het andere decl van de Nijverheidsraad - waarvoor Korten-
horst  van  de  A R KW V rapporteerde - was echter even enthousiast
als het ene decl sceptisch was:  'niet van bovenaf wordt de ordening
opgelegd, doch de overheid geeft [...1 haar sanctie aan hetgeen van
onderaf vrijwillig rot stand komt.,62

Tenslotte diende de Nijverheidsraad zich aan als alternatieve toet-
singsinstantie, waar het wetsontwerp die taak aan de Economische
Raad had toegedacht.63 Op 23 juni al diende Colijn het wetsontwerp
in. 4 •De Regeering verwacht,' schreef hij in zijn Memorie van Toe-
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lichting, 'dat deze bevoegdheid, waarvan zij zich voorstelt slechts ge-

bruik te maken, wanneer deugdelijke middelen falen, haar in staat zal
stellen aan het streven naar gezonde economische samenwerking den
noodigen steun en leiding re geven, indien daartoe in de betrokken
bedrijfskringen een ernstige wensch bestaat.,65

Volgens Hirschfeld zette Colijn het ontwerp met zoveel spoed
door,  omdat  hij van Verschuurs opvolger als minister, de  A R K WV-
voorzitter Steenberghe, een veel rigoureuzer ontwerp vreesde. 6 Het
ontwerp dat Colijn liet maken kende geen karteldwang. Slechts was
het mogelijk 'bedingen of besluiten' gedurende een bepaalde termijn
ook buiten dat kartel verbindend te verklaren. Het ontwerp was nogal
ambtelijk gedacht: het enige adviesorgaan dat werd ingebouwd was
de Economische Raad; de Raadsleden hadden geen formele achterban
waarvoor zij stonden, zodat een dialoog met het georganiseerde be-
drijfsleven niet was opgenomen in de verbindendverklaringsprocedu-
res. Slechts was voorzien dat de commissie uit de Economische Raad
die de adviezen zou uitbrengen per geval zou worden aangevuld met
vertegenwoordigers van  de te ordenen bedrijfstak - dat was tevens
de enige bemoeienis die de bedrijfstak met een verbindendverklaring
zou hebben. Het initiatief lag namelijk bij de minister.

Steenberghe moet nier erg gelukkig zijn geweest met deze gang
van  zaken.w in ieder geval nam hij na ontvangst van het Voorlopig
Verslag uit de Tweede Kamer (4 augustus 1934) ruim de tijd om het
ontwerp op essentiele punten te veranderen. In de Nota van Wijziging
die hij in december 1934 tegelijk met de Memorie van Antwoord
publiceerde werd alsnog de mogelijkheid van karteldwang ingevoerd
- de hde overeenkomst zou bindend kunnen worden verklaard, al
verklaarde de minister daarbij niet aan het lidmaatschap van organi-
saties te denken. Daarop aansluitend werd nu het toezicht op de uit-
voering van de verbindendverklaring al in hoofdlijnen in het wetsont-
werp geregeld. Ook kreeg het bedrijfsleven enige directe invloed op
de adviezen bij voorgenomen verbindendverklaring. De Commissie
van de Economische Raad zou ook vertegenwoordigers bevatten van
de Nijverheidsraad, Middenstandsraad en vakcentrales. Tenslotte werd
de werking van de wet enigszins verruimd door een passage te schrap-

pen waarin verbindendverklaring en onverbindendverklaring alleen
mogelijk was gemaakt bij een overeenkomst die'voor de economische
werking in de betreffende bedrijfstak van overwegende betekenis
moet zijn'Cart. 5 voor de Nota van Wijziging).68
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In februari 1935 debatteerde de Tweede Kamer over het ontwerp.
De minister kreeg het er niet moeilijk; zelfs de toch liberaal getinte
Vrijzinnig-Democratische en Christelijk-Historische fracties waren
wel  bereid her ontwerp te accepteren - en dat ondanks Colijns en

Steenberghes pertinente verzekering dat dit gddn crisismaatregel was,
de ordening dus als iets blijvends werd beschouwd. Toch kwam er,
naast enkele minder beduidende amendementen, een wijziging in de
wet tot stand die van wezenlijk belang was.

Zowel in het oorspronkelijke ontwerp-Colijn als in de gewijzigde
versie van Steenberghe was het initiatief tot verbindendverklaring

bij de minister gelaten. Vast stond, dat hij niet in staat was door het
parlement gemaakte regelingen aan een bedrijfstak op te leggen. Niets
verhinderde hem echter om ongevraagd een bestaand kartel verbin-
dend te verklaren. Kennelijk was dat niet de bedoeling van de minister,
maar de mogelijkheid lag er.

Jonkheer  G. W. H. Rutgers van Rozenburg, de belangrijkste CH-
woordvoerder over de wet, zorgde voor het sluiten van die weg. Hij
diende een amendement in waarbij verbindendverklaring slechts mo-

gelijk werd 'op verzoek van een of meer ondernemers' of 'vakvereni-

gingen van ondernemers' die partij waren bij de overeenkomst. Steen-
berghe zag er zo weinig gevaar in, dat hij dit deel van het amendement
(er was nog een vervolg waar hij wel protest tegen aantekende, en dat
door Rutgers werd ingetrokken) zonder bezwaar overnam: 'Het is
zeer moeilijk [...]' zei hij in de Kamer, 'bij de verbindendverklaring een
geval te construeeren, waarbij men volkomen autonoom te werk zou
gaan ten opzichte van een besloten overeenkomst.'69 Binnen zijn de-

partement zou men daar weldra spijt van hebben. Met 63 tegen 17
stemmen (Liberale Staatspartij, CPH, de Trotskist Sneevliet en de
protestanten Lingbeek, Visscher,  A R, en Witkamp, CH) werd de  'Or-
deningswet' op I maart 1935 in de Tweede Kamer aangenomen. De
Eerste Kamer volgde dit voorbeeld, met alleen de liberalen en vier
CHU-ers tegen.

Zo kwam er wat meer ruimte voor wat anti-ordenaars in de Tweede
Kamer in het Voorlopig Verslag hadden bestempeld als 'cesarisme',70
al had Rutgers van Rozenburg er de angel al uitgetrokken. Niet door-
slaggevend bleken de bezwaren van her V NW, de grootste werkgevers-

organisatie, zoals die eind december nog eens waren opgesomd in De
Nederlandscbe Werkgever.Her vNw fulmineerde zowel tegen de drie
vakbewegingsvertegenwoordigers in de in te stellen Commissie van de
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Economische Raad ('Deze krijgen daardoor medezeggenschap in de
bedrijfseconomische aangelegenheden en kunnen de bij hen aangeslo-
ten bonden overbrieven WaI Zij over prijs- en afzetpolitiek hebben ver-
nomen [...1') als tegen de door Steenberghe in de wet geintroduceerde
wijze van toezicht: 'Daardoor krijgt de minister oppergezag in het
bedrijfsleven en dat, terwijl hij zelfgeen financieele verantwoordelijk-
heid draagt voor de resultaten van zijn bemoeiing.'71 Bij K B van 28 au-
gustus 1935, nr. 50, werd onder voorzitterschap van prof. mr. R Lieftinck
de vaste Commissie ex art. 8 over de uitvoering van de Wet op het alge-
meen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersover-
eenkomsten benoemd.72 De'Ordeningswet' kon in werking treden.

3   Het VNW vreest een concurrent

Het VNW had de invoering van de wet oprecht gevreesd. Tweemaal
wendde het zich met een adres tot het parlement om tegen het ont-
werp te protesteren.73 In januari 1934 verscheen in De Nederlandscbe

Werkgever een artikelenreeks onder de titel 'Verbondswerk in deze
tijden'. Deel 111 van de reeks werd ingeleid met onder meer deze zin-
nen: 'Bevordering van samenwerking tusschen bedrijfsgenooten ter
uitschakeling van moordende concurrentie. Herorienteering en her-
groepeering is in deze crisistijd noodzakelijk. Ons Verbond is bereid
hiertoe mede te werken.'74 Daarmee werd dus de ordening in de zin
van kartellering aanvaard. Maar wit Zou de ordening leiden? 'Wil
men voorkomen, dat te eeniger tijd van Overheidswege ongewenschte
invloed op het particuliere bedrijfsleven wordt uitgeoefend, dan zal
ook het proces van herorienteering en hergroepeering [...] door de
nijverheid zelf moeten worden verricht [...] Ons Verbond is in staat
en bereid te dezer zake alle mogelijke zoodanige medewerking te
verleenen. Het Verbondsbureau zelf wordt de laatste maanden meer
en meer tot deze taak geroepen [...1 een Bestuurscommissie is aan-

gewezen om ons Secretariaat ter zake bij te staan.>75

Toen de met het VNW gelieerde Vereeniging van Metaal-Industri-
eelen zich in september 1934 uitsprak over de beste benadering van
her Werkfonds, dat in die tijd speurde naar te steunen projecten in de
metaalindustrie, was (het ontwerp-Ordcningswet lag al bij de Tweede
Kamer) de vrees voor de overheid nog veel voelbaarder aanwezig. Aan-
bevolen werd om steeds via de 'groepen' - de sectorale afdelingen van
de Vereeniging- en in overleg met algemeen secretaris Putman Cramer
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met de betreffende Werkfondscommissie te spreken, in plaats van
rechtstreeks als bedrijf op te treden. 'Het komt het bestuur beter voor
zulks zoveel mogelijk te verwerpen om door hoogerhand op te leggen
bedrijfsordening te voorkomen.'76 Geheel ongerechtvaardigd was die
vrees van de Vereeniging van Metaalindustrieelen niet. Had Colijn niet
pas nog in zijn gesprek met de belangrijkste metaalindustrielen het
idee van een overheidscontactcommissaris voor de hele sector geop-
perd.)7

7

Toch lijken de werkgeversorganisaties een merkwaardige dubbelrol
te spelen. Ordeningsgezind waren zij niet minder dan het departement.
Hun argument - de crisis die tOt moordende concurrentie kon leiden
- verschilde niet van de ambtelijke opvatting. Zij wisten ook dat or-
dening onder pressie niet zelden onvermijdelijk was; zij hadden er in
voorkomende gevallen zonder protest bijgezeten als de overheid een
deel van die pressie voor haar rekening nam.78

Op  de  tweeslachtigheid  van  de V NW-opstelling werd, citerend uit
een artikel van oud-algemeen secretaris Rom Colthoff, al eerder ge-
wezen.79 Daarop valt nu, veronderstellenderwijs, wat aan te vullen: uit
het feit dat de grootste werkgeversorganisaties in hun opvattingen
over het belang van ordening (in debeperkte zin van kartellering onder
enige dwang) niet verschilden van de ambtelijke practici ten departe-
mente (er is immers al op gewezen dat de ideologische ordenaars ook
in die kring niet van groot belang waren80), en de tegenstelling zich
veeleer toespitst op de vraag wie de ordening zal stimuleren, kan wei-
licht worden geconcludeerd dat de secretariaten van de grote werk-
geversorganisaties in dit opzicht concurrenten waren van de afdeling
Nijverheid van het economische departement. Het dreigen, in de loop
van 1934, met mogelijk overheidsingrijpen om de industrielen ertoe
te  bewegen  zich  via hun 'eigen' organisaties te laten ordenen, past  in
dit  beeld;  wat  niet  uitsluit  dat de industrielen, als  het  dan  toch  tot
ordening moest komen, veelal hun eigen organisaties ook zullen heb-
ben geprefereerd boven het ambtelijke apparaat.

Een bijkomend element voor de verklaring van het verschil in op-
stelling tussen de werkgevers-leden van de organisaties en de secreta-
rissen is wellicht het generatieverschil. De toonaangevende werkge-
vers in deze tijd waren vaak ook v66r de Eerste Wereldoorlog al
mannen van betekenis geweest, de werkgeverssecretarissen waren
allen hun carri6re in of na die oorlog begonnen.
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4    Naar meer ordening

Economische zaken had intussen volstrekt geen wilde plannen met de
ordening. Een ongesigneerde, ongedateerde notitie voor de minister
uit de voorbereidingsfase van de wet (waarschijnlijk 1934) stelt bij-
voorbeeld over de Algemene Maatregelen van Bestuur die voor de ver-
bindendverklaring zouden moeten worden gemaakt: 'Het is derhalve
noodzakelijk in ieder speciaal geval nauwkeurig na te gaan, of een be-
paald bedrijf, wat zijn organisatie betreft "djp » is voor verbindend-
verklaring. In het algemeen zou gezegd kunnen worden, dat een be-
drijf minder voor ordening geschikt is, naarmate meer zal moeten
worden geregeld in den AMVB. 81 Het bedrijfsleven aarzelde nogal met
het vragen van verbindendverklaringen; het departement aarzelde nog
meer. Zozeer dat bijna twee jaar na invoering van de wet, in september
1937, nog altijd geen enkele verbindendverklaring was afgekondigd.
Van de veertien sedert de inwerkingtreding van de wet na uitvaardi-
ging van de ministeriele beschikking Nr. 6067ON, Afd. H & N, van 21 de-
cember 1935, ingediende verzoeken waren er zes afgewezen; 66n was
ingetrokken. De andere zeven waren nog niet afgehandeld.82 Volgens
een mededeling van dr. R Kuin stelde de in het begin voor uitvoering
van  de wet verantwoordelijke ambtenaar,  drs. J. H. Gispen, op het
eind van de Tweede Wereldoorlog nog een korte tijd minister van het
economische departement, 3 zulke zware eisen aan een ondernemings-
overeenkomst, dat op een gegeven moment van hogerhand moet zijn
gezegd: nu wil ik verbindendverklaringen.84 Die hogerhand is waar-
schijnlijk Steenberghe geweest, in de tweede helft van 1937 inmiddels
teruggekeerd als minister. Na zijn komst kwamen de verbindendver-
klaringen eindelijk af.

De eerste betrof de Nederlandsche Japonnenconventie, een kartel
in de damesconfectieindustrie. In willekeurige volgorde kwamen daar-
na de Amsterdamse bakkers, die echt in een moordende concurrentie-
strijd verwikkeld waren, de Zoutconventie die de verhouding regelde
tussen de nationale zoutproducent Koninklijke Nederlandsche Zout-
industrie (KN z) en de aloude zoutimporteurs-zieders in de havenste-
den van het westen. Het had weinig gescheeld of ook was verbindend
verklaard de Nederlandsche Textielconventie, die na een paar jaar
bedreigd werd door Uittreding van een lid. Een compromis binnen de
bedrijfstak deed de fabrikanten hun aanvraag voor verbindendverkla-
ring intrekken.8S De vrijwel parallel opgezette Nederlandsche Wolcon-
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ventie (Newoco) werd in 1938 echter wel verbindend verklaard.86 Op.
nieuw bleken dc katholieke werkgevers de staat minder te duchten
dan de liberale, want ook de schoenindustrie en de leerindustrie vroe-

gen en kregen een verbindendverklaring van hun kartelregelingen. In
de agrarische sector werd een regeling voor de groenteconservenindus-
trie verbindend verklaard.87Alles bijcen, tot eind 1939, op 38 aanvragen
7 verbindendverklaringen.88 In al deze sectoren werd een commissie
in het leven geroepen, bestaande uit fabrikanten-deelnemers, fabri-
kanten-outsiders, afnemers en een enkele maal werknemersvertegen-
woordigers (namelijk in de bakkcrij, dc Algemeene Zoutcommissie en
de Algemeene Groenteconservencommissie). De aantallen varieerden
naar het gewicht van de betrokken groepen. In alle commissics verga-
derde een vertegenwoordiger van de minister mee, die inzage had in
alle bescheiden van het kartel. Bovendien placht te worden geeist, dat
het hoofd van het kartelbureau slechts met goedkeuring van de mi-
nister kon worden benoemd, en dat zijn medewerkers geen banden
met de branche zouden hebben. Ook werd cen aparte accountant voor
het bureau, los van de kartelorganisatic, verlangd.89

Minstens zo interessant als de verbindendverklaringen zijn de aan-
vragen waarin tenslotte niet is bewilligd, of die zijn ingetrokken. Op-
vallend zijn de mislukkingen in de steenindustrie. In 1936 adviseerde
de Commissie Lieftinck over de kalkzandsteenindustrie, in 1937 zelfs
tweemaal over plannen in de baksteenindustrie.90 Kuin deelt in zijn
studie Ordening als maatscbappelijk  verscbijnsel mee dat in de bak-
steenindustrie dc verbindendverklaring door de minister werd afgewe-
zen, omdat de aanvragende Baksteenbond geen afdoende liquidatie-
regeling voor de grote overcapaciteit in de branche (gesteld op 30 per-
cent) kon toezeggen:' Men kan gevoeglijk concluderen dat noch de
vaste commissie, noch het departement overhaast tot verbindendver-
klaringen overgingen en dat men, als het zover kwam, wel tegenpres-
taties van de kant van het bedrijfsleven wenste te zien. Het krijgen

van  tegenprestaties - vooral  als dat sanering bet:rof - bleef echter een

probleem. Bovendien stond in gevallen waar bedrijfstakken niet om
verbindendverklaring kwamen vragen het departement in principe
nog altijd machteloos inzake ordening, behalve wanneer ook contin-
gentering of andere overheidssteun aan de orde was.

Al op 14 oktober 1945 werd voor intern-departementaal gebruik op
stencil gezet een 'Nota inzake de invoering van een stelsel van bedrij fs-
vergunningen'   In deze tekst - van  de met ordeningszaken belaste
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drs. Gispen - zijn Gelissens eigen aanvullingen al verwerkt. Aangezien
Gispens oorspronkelijke concept ontbreekt valt niet meer na Ie gaan
waI hier de ambtelijke en wat de ministeriele inbreng is geweest. Gelis-
sen specide al enige maanden met het idee van een vergunningenstel-
sel. Toen hij pas was opgetreden had hij het al aan Heldring voorgelegd
(die het 'zeer bedenkelijk' noemde).92

De nota is vooral merkwaardig omdat hij zo a-typisch is. In voor-
bereiding en uitvoering van de Ordcningswet en van de overige voor
industriepolitieke doeleinden gehanteerdc wetgeving was Hirschfelds
afdeling steeds gematigd en voorzichtig geweest - zd dat her uit de
Kamer geuite verwijt van 'cesarisme' als volstrekt misplaatst mag wor-
den bestempeld.

Maar hier, in deze Nota, wordt ineens een poging gedaan om het
departement in korte tijd een autonome leidende rol in de industrie-
politiek te verschaffen:  'Meer en meer blijkt dat een consequente toe-
passing van maatregelen van industriepolitiek [eerder omschreven als
contingentering, invoerrechten, ordening, industrialisatie] bemoeilijkt
wordt door het ontbreken van [...leen bedrijfsreglementering [...1 [het
is] onontbeerlijk, dat de overheid de bevoegdheid heeft [...1 het toe-
zicht te krijgen op het vrije ondernemers-initiatief tot het oprichten
van nieuwe ondernemingen, afgezien van de wenschelijkheid om te
verhoeden, dat Nederlandsch kapitaal verspild zou worden door het
oprichten van ondernemingen, waarvan het falen voorzien is door de-
genen, die belast zijn met de leiding van de economische politiek in
het algemeen.,93

De bedoelde bevoegdheid moet in een aparte wet worden verschaft,
wat het voordeel heeft boven de Ordeningswet dat niet de bedrij fstak
om ingrijpen hoeft te vragen, maar dat het initiatief bij de overhcid
ligt.94 Een 'algemeen licentiestelsel' wordt als te ingrijpend verworpen.
De voorkeur gaat uit naar bedrijfstakgewijs ingrijpen, later nog gea-
mendeerd tot het ingrijpen in onderdelen van bedrijfstakken.9S

De procedure die men zich in dit stadium dacht was enigszins merk-
waardig. Na het gebruikelijke raadplegen van een commissie van de
Economische Raad (Gelissen voegde eraan toe: de Nijverheidsraad
en de arbeidersorganisaties) zou bij Algemene Maatregel van Bestuur
tot sluiting worden overgegaan. De vergunningen rot vestiging of uit-
breiding zouden vervolgens als simpele ambtelijke beslissingen wor-
den verleend door de Directeur-Generaal van Handel en nijverheid,
Hirschfeld  dus - een heel nieuwe machtspositie voor het praktisch
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uitvoerende Bureau Nijverheid. Mr. de Moll van Otterloo van het Juri-
disch Bureau  (JA)  van het departement maakte al direct bestuurlijk-
technisch bezwaar tegen deze opzet.96 De implicaties van de nota zijn
blijkbaar binnen het departementale apparaat niet algemeen toege-
juicht - of politiek haalbaar geacht - want het wetsontwerp dat  de
ministcrraad bereikte was heel wat conventioneler. De bedrijfstak
werd alsnog de partij die de sluiting zou moeten aanvragen.97 De mi-
nister zou na afgekondigde sluiting de vergunningen zelf verstrekken.
Wat weI bleef staan, was het idee de sluiting mogelijk te maken in het
hdle bedrijfsleven, niet alleen in de industrie maar ook in de handel,
de scheepvaart en het bank- en verzekeringswezen. Op aandrang van
het departement van Financien verdwenen de laatste twee weer. Bin-
nen het kabinet werd over dit ontwerp langdurig gediscussieerd, ten-
slotte volgde goedkeuring in afwachting van het advies van de Raad
van State,'8 die pas op 8 december 1936 tot een uitspraak kwam. De
Raad van State was niet erg enthousiast. De depreciatie van de gulden

in september van dat jaar zou, aldus de Raad, aanleiding moeten zijn
om het ontwerp in te trekken: 'Alom ziet men thans de ondernemings-
geest weer ontwaken.' In ieder geval zou de wet zich tot de industrie
moeten beperken. De handel, die Handel en nijverheid nog had weten
te handhaven als vatbaar voor bedrijfsvergunningen, moest eruit.99

Tenslotte werd het kabinet het toch nog eens over een derde con-
cept, dat op 19 februari  1937 bij de Tweede Kamer werd ingediend.'00
Het was vergeleken met de eerdere intenties flink verwaterd, al ging
het nog altijd heel wat verder dan de feitelijke sluiting van een bedrij fs-
tak zoals die bereikt kon worden door het verbindend verklaren van
een produktiequotering, een maatregel die al genomen was in de Am-
sterdamse bakkerij en de groenteconservenindustrie (door de quotes
van ieder bedrijf te baseren op de produktieverhoudingen in het ver-
leden konden nieuwkomers van produktie worden uitgesloten).

Op verzoek van ondernemers of werkgeversorganisaties in de be-
drijfstak was het volgens het ontwerp mogelijk om tot een directe
sluiting voor zes maanden over te gaan. Daarna kon, gehoord de vaste
Commissie van de Economische Raad, de sluiting bij Algemene Maat-
regel van Bestuur voor bepaalde tijd worden verlengd. De Memorie

van Toelichting op het wetsontwerpm' hanteerde drie argumenten om
de indiening te verdedigen: door hantering van deze wet zou kunnen
worden voorkomen dat bevordering van een bepaalde bedrij fstak tot
overcapaciteit leidt; voorkomen kan worden  dat een buitenlandse
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producent in Nederland een 'tegenbedrijf' opricht tegenover een van
overheidswege bevorderd bedrijf; en voorkomen kan worden dat na
contingentering ongewenste capaciteitsuitbreiding ontstaat. Later,
in de Memorie van Antwoord, werd hiervan een treffend voorbeeld
gegeven:  in 1931, v66r de contingentering van confectie, waren er 660
confectiebedrijven en 98 tricotagefabrieken in Nederland. In 1935, na
invoering van de contingentering, waren er 914 confectiebedrijven en
155 tricotagebedrijven. 102

Het forceren van sanering werd - terecht, gezien ha alsnog bij de
bedrijfstak leggen van het initiatief tot sluiting - niet uitdrukkelijk
meer genoemd. Toch wijst contemporaine literatuur erop, dat bin-
nen het departement nog niet alle hoop op deze toepassing was ver-
Vlogen.103

De parlementaire behandeling kostte vele maanden, omdat de Ka-
mer er pas na de zomer van 193 7 aan begon. Zodoende trad de Bedrij fs-
vergunningenwet (oorspronkelijke titel: 'Wet houdende regeling be-
treffende het beperken van de vestiging van bedrijven, waarin eenige
tak van nijverheid wordt uitgeoefend en de uitbreiding van de capaci-
teit van zoodanige bedrijven') pas op 18 juni 1938 officieel in werking.
Voorafgaand daaraan was het ontwerp op 29 januari 1938 niet onbe-
langrijk gewijzigd. Niet in die zin die de SDAP-woordvoerders in de
Kamer, zoals ir. H.Vos - een van de auteurs van Het Plan van de Arbeid
- en  Van den Tempel graag bleken  te zien: een verstrakking waarbij
ook de werknemers bij de vergunningenaanvraag zouden worden be-
trokken.104 Nee, opnieuw werd de uitvoering aan meer waarborgen ge-
bonden en de werkingssfeer beperkt: na voorlopige sluiting van de
bedrij fstak bij Algemene Maatregel van Bestuur (door de minister van
Economische zaken) volgde nu sluiting bij Koninklijk Besluit (door
de ministerraad, gehoord de Raad van State). De sluitingsmogelijkheid
werd beperkt tot vier gevallen:

1 Bescherming van een ondernemersovereenkomst.
2 Steunen van invoerquotering.
3 Steunen van een ingesteld beschermend invoerrecht.
4 Steunen van industritle vestigingspolitiek.'05

Dat het afgezwakte wetsontwerp daarna de belangstelling hleef
vasthouden valt vooral toe te schrijven aan de eerste en meest specta-
culaire toepassing: de sluiting van de aluminiumverwerkende indus-
trie. Het was een maatregel die aan slechts 66n bedrijf ten goede kwam,
want meer omvatte de Nederlandse aluminiumindustrie niet. Binnen
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het doel van de wet zoals dat in de Memorie van Toelichting was neer-
gelegd, was dit overigens een volstrekt legitieme toepassing: bescher-

ming van een jong Nederlands bedrij f. Het eerste plan voor een Neder-
landse aluminiumindustrie was ontstaan in Limburg, waar het ETIL,
geruggesteund door de Staatsmijnen, er een studie aan wijdde. ETIL-
directeur Gielen stelde het plan aan de orde in de Rijksmetaalcom-
missie, door Gelissen in het leven geroepen als speciaal advieslichaam

voor projecten in de metaalindustrie, maar de commissie reageerde
lauw en kwam maar niet tot een beslissing. Gielen opende intussen
onderhandelingen met mogelijke buitenlandse partners.106 Intussen
had een voorspelbare reactie plaats. P6chiney, de belangrijke Franse

aluminiumgroep die een grote rol speelde in het Europese kartel voor
dit metaal, kwam tussenbeide en meldde zich voor het opzetten van
een aluminiumwalswerk in Nederland met een capaciteit van 1000 ton.
De staat zou 66nderde van het kapitaal moeten verschaffen. Prof. Van

Royen, de voorzitter van de Rijksmetaalcommissie, was voldoende

geinteresseerd in dit plan om het als alternatief voor het veel verder-
gaande ET IL-Voorstel dat uitging van fabricage van het metaal zelf, in
discussie te willen brengen.107 Na enkele maanden bleek P6chiney in-
derdaad te eisen, dat het nieuw op te richten walswerk zijn grondstof-
fen vijfentwintig jaar lang bij Pdchiney zou kopen.108 Prof. Van Royen
suggereerde  het   ETIL  en  PEchiney  tot een compromis te bewegen,
maar het departement - vertegenwoordigd door Lagas - had inmid-
dels een andere gegadigde ontdekt.109 Het was een man die al eerder
had getoond de weg naar de overheid goed te kennen: G. J. J. Both, in
de jaren twintig de directeur van de Nederlandsche Ford Automobiel-
fabrieken, die zijn bedrijf in een tijd waarin de vrijhandelsideologie
nog springlevend was beschermd wist te krijgen door extra invoer-
recht op auto's.110

Both was onmiddellijk de favoriet van het departement. Daar stelde
men weinig vertrouwen in de twee door de Fransen naar voren ge-
schoven Nederlandse initiatiefnemers van het P6chiney-plan. Both had
geen overheidsgeld nodig - hij werkte samen  met de Robaver en de
AluminiumWerke A G in Rorschach, Zwitserland,een werkmaatschap-

pij van de CanadeseAlurninium Ltd. Bovenal: hij wilde zijn aluminium
wals- en persbedrijf spoedig aanvullen met een elektrolysebedrij f, een
fabriek dus waar de grondstof aluminium zelf zou worden geprodu-
ceerd.

Op 25 september 1937 verklaarde Steenberghe zich bereid Both te
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helpen. Daarop was gewacht. Op 4 oktober werd de N V Aluminium
Wals- en Persbedrijven opgericht.

111

Volgens een na-oorlogse ambtelijke notitie had Both zeer op de
overheidstoezegging aangedrongen. De angst voor het aluminiurnkar-
tel was groot bij Both en zijn Canadese partners. De Canadezen waren
zelf op dat moment nog lid van her kartel en wilden eerst zekerheid

dat de Nederlandse overheid inderdaad zou helpen. De ambtenaar drs.
H. R Jongma schetste in 1947 de gang van zaken als volgt: 'Het ging er
nu om dezen steun, [...] in een zoo voorzichtig mogelijke vorm te gie-
ten. Er was namelijk in die tijd een zeer sterke oppositie in het parle-

ment en de pers tegen de ordeningsmaatregelen [...] De Heer Both was
hiermede van den aanvang af niet helemaal gelukkig, doch hem werd
door de houding van den Minister en van de betrokken ambtenaar ge-
suggereerd, dat de Regeering inderdaad van plan was hem trOUW in den

te verwachten strijd tegen het kartel terzijde te staan.'112 Alinha NV,
het Nederlandse verkoopkantoor van l'Aluminium FranQais, dat wil
zeggen van Pdchiney, meldde her plan om ook een wais- en persbedrij f
in Nederland te vestigen. Op 25 mei, nog voor de wet in werking trad,
vroeg Both toepassing van de nieuwe bedrijfsvergunningenwet. Het

departement steunde hem van harte. De vaste Commissie van de Eco-
nomische Raad voor de Bedrijfsvergunningenwet, op 4 november 1938
geinstalleerd onder voorzitterschap van prof. mr. E de Vries,1 13 wenste

zich daarbij aan te sluiten. De Alinha-plannen (onmiskenbaar vervolg
op de poging van P6chiney om de Nederlandse markt te behouden)
werden bestempeld als offensief, gericht tegen Boths bedrijf. Het de-
partement had inmiddels al de bedrijfstak op 4 augustus 1938 voor zes
maanden gesloten; in 1939 volgde een sluiting voor vij f jaar,  die in de

oorlog verlengd werd. Both bracht zijn elektrolysebedrijf echter door
het uitbreken van de oorlog niet tot stand.114 De enige andere sluiting
die nog in 1938 begon betrof de cottonkousen-industrie (bedoeld zijn
kousen gebreid volgens het cottonprocdd6), waar een Nederlands-
Duits kartel tegen outsiders werd beschermd (een ook gevraagde slui-

ting voor de produktie van andere soorten kousen werd afgewezen).

Departement en vaste commissie waren nu ook weer het tegendeel
van roekeloos. In het eerste halfjaar waarin de wet functioneerde
kwamen zeventien verzoeken tot sluiting binnen. Tot aan de Duitse
inval in mei 1940 zijn in totaal slechts vier bedrijfstakken en delen van
bedrijfstakken onder de Bedrijfsvergunningenwet gebracht. 115

Al in augustus 1939 overwoog het departement de wet door een
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wijziging technisch beter bruikbaar te maken.116 Dc oorlog verhin-
derde verder uitvoering van dit voornemen, maar opende een reusach-
rig nieuw toepassingsterrein van de bedrijfsvergunning. Fen nieuwc
wet kwam pas in 1954 tot stand.

Opvallend was echter, dat het bedrijfsleven zel f zo'n grote interesse
voor het hanteren van de nieuwe wet aan de dag legde. Dr. J. C. Kruis-
heer, na Lieftinck enige tijd ambtelijk secretaris van de Economische
Raad, constateert in zijn boek De praktijk der ordening dat in het
eerste halfjaar van het bestaan van de oudere Ordeningswet (de Wet
op de Verbindend- en Onverbindendverklaring van Ondernemersover-
cenkomsten) slechts driemaal om cen toepassing was gevraagd.' 17

5   De Bedrijfsvergunningenwet als strijdinstrument

De toepassing van de Bedrijfsvergunningenwet op de aluminiumin-
dustrie en de derde en vierde toepassing, beide in de chemische sector,
geven wellicht een beeld van de OnIWikkeling die te verwachten zou
zijn geweest als de oorlog Nederland niet had getroffen. De derde en
vierde toepassing zijn daarbij even interessant als de bekende eerste.

Beide waren zetten in het langdurige, ingewikkelde spel dat in de
jaren dertig werd gespeeld met als inzet de oprichting van een Neder-
landse soda-industrie. De sodamarkt in Nederland werd beheerst door
66n producent, het Belgische Solva>»concern. De Koninklijke Neder-
landsche Zoutindustrie (KNZ) in Hengelo lag als mogelijke nationale
producent voor de hand. Sodaproduktie vereist zout en energie, de
K N Z had zout in overvloed. Het Hengelose bedrijf had vergevorderde
plannen om soda tegaan maken, maar aarzelde om die door te zetten.
Ecrst wilde het contingentering vande soda-invoerom zich beschermd
te weten tegen represailles van de kant van Solvay.118 Er waren nog
twee andere gegadigden.

Prof. Gelissen, de initiatiefnemer van het ETIL, kwam zelf uit de
chemische industrie en zag grote mogelijkheden voor de combinatie
chemie-energie die Limburg met zijn mijnen bood. Een van zijn ideeen
was de oprichting van een soda-industrie in Limburg, waarvoor het
ETIL samen met Staatsmijnen een plan uitwerkte.119 Voor de hand lag
het samenbrengen van de nationale energieproducent en de nationale
zoutproducent. Daar kwam niets van terecht,en Economische zaken
koos in principe voor K N Z, niet in de laatste plaats omdat het zoutbe-
drijf een sodafabriek voornamelijk zelf dacht te kunnen financieren,
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terwijl  het El'IL-Staatsmijnen-plan rekende op Werkfondsgelden. 120

Een derde plan, uit dezelfde periode (1933-4) behelsde de oprichting
van een sodafabriek door een groep Bredase financiers, Stulemeyer
van de Bredase kunstzijdefabriek  H K 1, Van lersel  van de chocolade-
hbriek Kwatta en de bankier Van Mierlo. Na 1934 wordt er van dit
plan niet meer vernomen. 121

Solvay was de dreiging van een eigen Nederlandse produktie niet
ontgaan. Het concern nam onmiddellijk zijn maatregelen. Alle soda-
verwerkende industrieen in Nederland kregen een zogenaamd 'ver-
trouwenscontract' voorgelegd met een looptijd van vijfjaar. Het El'l L,
dat daarvan op de hoogte raakte, schreef toen eveneens alle sodaver-
werkers aan. 122

Maar  het  ETIL kon slechts  een plan bieden, Solvay  had soda. De
eerste slag was door de Belgen gewonnen. Nederland wilde klaarblij-
kelijk zijn handelspolitieke relaties met Belgie niet benadelen door
een sodacontingentering (die zonder voorafgaande oprichting van een
nationale producent ook vrijwel niet in overeenstemming met de
Crisisinvoerwet te brengen zou zijn geweest); het Duitse zoutkartel
waarbij  de K N Z was aangesloten (Norddeutsche Salinenvereinigung)
kon tegen Solvay niet op.

123

Een jaar later dreigde een kleine outsider het beeld te verstoren.

Op 9 juli 1935 meldde een planter in ruste, A. M. Oswald, zijn voorne-
men om in Zwijndrecht gecalcineerde soda te gaan vervaardigen. Hij
verzocht het departement concurrentie van Solvay te willen verhin-
deren.  De KN z-directie, die  ook van Oswalds plannen had gehoord,
sloeg merkbaar de schrik om het hart. Op 12 juli 1935 werd het depar-
tement al herinnerd aan 'het door U naar voren gebrachte voornemen
om de vestiging van nieuwe bedrijven in de toekomst aan uw goed-
keuring te onderwerpen' - zeer waarschijnlijk een prelude op  de  Be-

drijfsvergunningenwet.
Maar het departement kon op dat moment niets doen. Oswald was

vrij om zout te kopen, en niets verhinderde hem om daaruit soda te

produceren.
Op  3 augustus meldde ook het ETIL zich over de plannen van Os-

wald. De Limburgers vreesden dat Solvay nu ook in Nederland op
grote schaal zou gaan produceren, en vroegen Staatsmijnen in staat

te stellen hun sodaplannen uit te voeren. 124

Op 3 september werd dit verzoek afgewezen, onder meer omdat
Oswald alleen maar voor de export wilde werken.
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Oswald zette zijn plan op bescheiden schaal door, en vond ook in
Nederland afnemers bij door Solvay van leverantie uitgesloten bedrij-
ven. Dat hij een bedreiging voor de Belgen vormde is uiterst onwaar-
schijnlijk, maar Solvay ging het volgende jaar wel tot actie over - mo-
gelijk omdat het concern de Nederlandse intenties, zeker nu Gelissen
minister was geworden, niet vertrouwde. Op 23 maart 1937 bezocht
Van Langendonck, Solvays Nederlandse agent, de afdeling Nijverheid
om de plannen te bespreken tot oprichting van een sodafabriek te
Linne-Herten. Bij Roermond dus, nagenoeg dezelfde omgeving waar
El'IL en Staatsmijnen zich een sodafabriek gedacht hadden. De plan-
nen waren al geruime tijd in de maak. De Vereeniging van de Neder-
landsche Chemische Industrie had er op 17 maart al bij het departe-
ment tegen geprotesteerd.125

De afdeling Nijverheid vroeg Van Langendonck of Solvay in Linne-
Herten niet met andere, voor Nederland nieuwe produkten in plaats
van soda wilde beginnen. Maar daar was geen sprake van. Algauw bleek
dat het produktieprogramma van het grootscheeps opgezette bedrijf
toch  meer  dan  soda zou omvatten:  het  was een directe aanval op  de
KNZ, uitgevoerd op diens eigen, Nederlandse grondgebied.

Op 10 juni 1938 noteert G. J. Teppema, namens de afdeling Nijver-
heid/Bureau  civ I  voor de minister (Steenberghe weer, Gelissen was
in 1937 na de verkiezingen niet teruggekeerd in het vierde kabinet-
Colijn): 'De plannen van Solvay te Herten vormen inderdaad een ern-
stige bedreiging voor de ontwikkeling van de chemische industrie in
ons land,' waarna hij een reeks produkten opsomde die Solvays werk-
maatschappij Dury & Hammes in Herten wilde gaan maken, terwijl ze
al elders in Nederland werden vervaardigd.126

Teppema geeft in zijn nota de weg aan om verdere uitbreiding van
het nieuwe bedrijfop verzoek van belanghebbenden te voorkomen -
wat dus zou inhouden dat het departement een beroep op de rele-
vante wetgeving vrijwel uitlokte. De K N z ging daar inderdaad op in. In
1939 werd toepassing van de Bedrijfsvergunningenwet op de sodafabri-
cage verzocht. En niet alleen daarop. In januari werd al de produktie
van chloorgas en natriumhypochloriet tijdelijk aan een vergunning
gebonden,127 terwijl de Bedrijfsvergunningenwet ook voor kaliloog
werd gehanteerd.

Vervolgens werd bij het verlenen van de vergunningen een speciaal
soort rechtvaardigheid toegepast. K N Z kreeg  op 24 maart  geen  toe-
stemming  om meer kaliloog  af te leveren ; aan Dury & Hammes (Sol-
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vay) werd op 25 maart uitbreiding van de chloorgasleverantie gewei-

gerd, nadat OP 4 maart al uitbreiding was verboden van de natrium-

hypochlorietaflevering.
In  feite werd aldus de onderhandelingspositie  van K N Z tegenover

Solvay versterkt, want chloor- en natriumhypochloriet waren inmid-
dels belangrijke produkten in Linne-Herten.

Er werd inderdaad onderhandeld, zowel over chloor als over soda.
Om de onderhandelingen niet verder te verstoren adviseerde de Com-
missie van de Economische Raad nu om soda maar niet onder de
Bedrijfsvergunningenwet te brengen.128 Het departement had echter
de  indruk  dat  KNZ  toch  niet zo happig  was  op het sodaproject, en
in ruil voor andere concessies van Solvay de strijd wel wilde staken.
Dat was niet de bedoeling van de overheid; juist met het oog daarop
werd ook nog een lijntje opengehouden naar het kleine bedrijf van
Oswald, dat inmiddels onder de financiele invloed was geraakt van
de Rotterdamse zoutfirma Gebr. Smith.129

De Tweede Wereldoorlog doorkruiste alle plannen. Pas lang na 1945
werd  tenslotte  door  de  KN z een grote sodafabriek gesticht, niet  in
Zwijndrecht, Twente of het Zuiden, maar bij Delfzijl.130

De gang van zaken rond het sodaproject is leerzaam. Hij toont, even-
als de sluitingen van de aluminiumverwerking en de cottonkousen-
industrie, aan dat zelfs de beperkte Bedrijfsvergunningenwet zijn be-
tekenis kon hebben, al was het dan niet voor sanering van sectoren

met overproduktie, maar als instrument ter ondersteuning van gefavo-
riseerde producenten in hun strijd tegen (buitenlandse) concurrenten.
Als het om een binnenlandse strijd ging lagen de zaken veel moeilijker.
Zo weigerde het departement in te gaan op een verzoek van het draad-
kartel Iweco om met de Bedrijfsvergunningenwet in te grijpen in de
produktie- en prijzenoorlog die vanaf april 1938 woedde tussen de Ne-
derlandse Iweco-bedrijven en de nieuwe Nederlandse producenten in
de draadindustrie.131

De Tweede Wereldoorlog stopte de verdere ontwikkeling; na de
oorlog verschoof het accent naar andere vooral financiele instrumen-
ten. Maar zolang de wet gehanteerd werd was hij wel verre van een
instrument van 'cesarisme' van Economische zaken. Integendeel, meer
dan ooit kon het departement tonen aan de kant van Nederlandse
ondernemers te staan. Des te meer nu de economie zich juist langzaarn
van de depressie herstelde en de produktie weer aantrok.
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6    Ordening en planning

Alle'ordening' waaraan het economische departement in de jaren der-
tig zijn medewerking verleende, veronderstelt dat men daar enig zicht
had op de beantwoording van de vraag waar het met de Nederlandse
economie  naar toe moest. Ordening is - in de eerder overgenomen
definitie van Kuin - niet hetzelfde als planning, maar ordening is op
zijn minst een defensieve actie, wat nog altijd betekent dat men weet
waarom er verdedigd wordt. Waar niet overal in gelijke mate verde-
digd werd, en de ordening tegen het eind van de jaren dertig onmis-
kenbaar selectieve trekken ging vertonen (waarom hier wel en daar
geen Bedrij fsvergunning?) is het noodzakelijk de relaties met planning
aan te stippen. Verschuur werkte in het besef, dat aan het voor een
groter plan noodzakelijke inzicht nog veel ontbrak.132 De Economi-
sche Raad was zijn creatie geweest om het denken gericht te krijgen
op dergelijke vraagstukken.

Zelf had hij zich al in een vroeg stadium met planmatige activiteiten
beziggehouden, zij het gewoonlijk als toehoorder. Een voorbeeld be-
treft de metaalindustrie. In juni 1931 vroeg en kreeg hij een'Nota over
de medewerking van de Staat voor de handhaving, versterking en ver-
dere ontwikkeling van de Nederlandse ijzer- en staalvoortbrengende
en verwerkende industrien', waaraan Kessler van de Hoogovens en
Groothoff zich met graagte gezet hadden na een audientie bij de mi-
nister van de Hoogovensdirectie. 133

Het vervolg was de oprichting, in 1931, van een gesubsidieerd'Staal-
studiebureau' met twee regeringsvertegenwoordigers in zijn bestuur,
Groothoff en Zaalberg.134 Het belangrijkste resultaat was de voorbe-
reiding van de staalfabriek en walserij van Hoogovens, in zijn totaliteit
voor 1940 niet meer gerealiseerd, en de oprichting, met f 150 000 Werk-
fondssteun,van de draadwalserij bij Demka in Utrecht. 35 In de tweede
helft van 1935 werd het 'projectontwikkelingswerk' (zo mag men het
wel noemen) ten behoeve van de metaalindustrie meer naar het de-
part:ement toegetrokken. Op 19 september 1935 installeerde minister
Gelissen niet in de laatste plaats om het Limburgse aluminiumproject
te bevorderen 136 de Rijksmetaalcommissie, bedoeld als een 'centrali-
satie van de adviescolleges voor de vestiging van industriele onderne-
mingen op het gebied der metaalnijverheid'.137 J. A. Lagas, hoofd van
het Centraal Economisch Technologisch Instituut bij de afdeling Nij-
verheid, maakte deel uit van de comrnissie. Toen Gelissen in 1937 af-
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trad werd de Commissie weer opgeheven.138 Men zou uit het instellen
van weer een nieuw adviesorgaan wellicht kunnen aflezen dat de Eco-
nomische Raad op dat moment slechts gedeeltelijk in haar algemene
adviestaak was geslaagd. Dat was inderdaad het geval.

De Raad was er dapper aan begonnen zich op de industriepolitieke
problemen te werpen. Aangespoord werd zij daarin onder meer door
een brief van minister Steenberghe van 17 januari 1935,139 die een goed

inzicht geeft in de stand van het denken binnen het departement van
Economische zaken zelf: 'Aangezien de landbouw eerder op inkrim-
ping dan op uitbreiding schijnt te zijn aangewezen, is mede met het
oog op onze sterk toenemende bevolking een reconstructie van ons
economisch apparaat in de richting van verdere industrialisatie onver-

mijdelijk,' aldus deze brief. De minister vroeg daarom aan de Econo-
mische Raad antwoorden op vijf vragen:

l 'In hoeverre is het wenschelijk de uitbreiding van bestaande indus-
trieen in Nederland voor de binnenlandsche, zoowel als voor de bui-
tenlandsche markt werkend, te bevorderen?'

2 Een advies over de mogelijkheden voor nieuwe industrieen.
3 'Zijn er bepaaide industrieen, waarvan de bevordering moet worden

nagelaten, ten einde vitale buitenlandsche belangen, waarmede de ex-
portpositie van Nederland gemoeid is, te ontzien?

Welk standpunt dient te worden ingenomen tegenover plannen tot
oprichting van bedrijven, welke hier te lande artikelen zullen fabri-
ceren, welke beheerscht worden door buitenlandsche kartels, welke
hun positie in Nederland niet zonder strijd zullen opgeven?'

4 Een advies over de steunmiddelen bij industrialisatie.
5 Het vraagstuk van de financiering, en de overheidstaak daarin.

Op 12 februari 1935 vond in het gebouw van de Ondernemersraad
voor Nederlandsch-Indie aan de Kneuterdijk in Den Haag de eerste

vergadering plaats van een nieuw ingestelde Commissie voor de In-
dustriepolitiek van de Economische Raad. De commissie stond onder
voorzitterschap van Zaalberg, die als voorzitter van de Nijverheidsraad
en wegbereider van het Werkfonds nog meer dan tevoren betrokken
was geraakt bij industrialisatieproblemen. Zij telde niet minder dan
achttien leden, waaronder ook de hoofdambtenaren Hirschfeld en
Hacke (de Directeur-Generaal van de Arbeid). 140

Zaalberg kon in zijn inleiding verwijzen naar het standpunt van
de Nijverheidsraad uit maart 1934, dat ook nadrukkelijk zijn stand-
punt was - hij had het zelf geformuleerd:141 de overheid moet met
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven praten. 142
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In het bewuste stuk, de eerder genoemde 'Richtlijnen inzake Re-
geeringsbemoeiing met de nijverheid',143 had de Nijverheidsraad zich
onomwonden achter een actieve industriepolitiek gesteld:  'De toene-
mende behoefte aan industrieele werkgelegenheid, gepaard aan de
inkrimping van het beschikbare kapitaal bij de industrieelen, kan het
nodig maken, dat de Overheid medewerkt aan de stichting van nieuwe
bedrijven en het voortbestaan van bestaande, speciaal ook van basis-

industrieen, die ons onafhankelijk kunnen maken van vreemde kartels
e. d.'144 In het Werkfonds was Zaalberg inmiddels uitgeschakeld, maar
nu kon er een herhaling komen.

De nieuwe Commissie stelde eengrondige aanpak vast: het CB S zou
145

(geheime) nota's leveren over de ontwikkeling in industrietakken.
Vier subcommissies, door Zaalberg te coordineren, verdeelden het
werk.146

De grootscheepse aanpak betekende echter, dat de Economische
Raad hopeloos achter de praktijk aankwam. Steenberghe had, mag
men vermoeden, op redelijk korte termijn advies nodig, want er moest
een beleid worden gevoerd. Voor Gelissen gold dat na diens optreden
als minister in juni 1935 net zo (hoewel Gelissen als lid van de Eco-
nomische Raad zelf in de Commissie voor de industriepolitiek had
gezeten).

Terwijl de Raad delibereerde werd in de uitvoeringspraktijk alvast
een industriepolitiek geformuleerd. Het is tekenend dat in de bijzon-
dere vergadering van de plenaire Economische Raad van 18 november
1935, geheel gewijd aan de industriepolitiek, de hoogste ambtelijke
uitvoerder van die politiek, Hirschfeld, ontbrak, zoals hij vrijwel altijd
bij de Raadsvergaderingen afwezig was.147 De Raad was verdeeld als

gewoonlijk: '[...] omtrent de maatregelen [...] bestond weinig eenstem-
migheid,' aldus het korte verslag van de vergadering.148 Slechts werd
men het erover eens in het advies aan de regering op kartelorganisatie
te zullen aandringen, 'Daar men van de wenschelijkheid van een prijs-
correctie voor de industrie overtuigd was.1149

In de vergadering van 28 december 1935 was het advies over de in-
dustriepolitiek weer aan de orde. Nu drong het besef dat de Raad in
dezen toch weinig gewicht in de schaal legde door tot in het kort ver-
slag: 'Wat den aard van het advies betreft [...] was men eenerzijds van
meening, dat de Regeering zich toch weinig zou laten gelegen liggen
aan de meening van den Raad; anderzijds meende men, dat dit voor
den Raad geen overweging mocht vormen, en dat men duidelijke en

218



concrete voorstellen moest doen, welke de Regeering de uitgewerkte

stof voorzetten en maatregelen aan de hand deden. De verschillende

adviezen welke ter tafel lagen, werden in her algemeen te weinig con-

creet geacht.
'150

Het advies over de industriepolitiek, dat pas op 22 februari 1936 de-
151

finitief werd vastgesteld, maakte op het laatste geen uitzondering

In het kabinet werd het, op Gelissens voorstel, zelfs niet besproken.
'Bij onderzoek te mijnen Departemente is gebleken, dat het betref-

fende rapport geen nieuwe gezichtspunten opent en voor de Regee-

ringspolitiek van geringe practische waarde is,' had Gelissen aan Colijn

geschreven.
152

Interessant is echter een stuk dat in de beraadslagingen van de Com-
missie voor de Industriepolitiek en van de Raad enige tijd een rol speel-

de in de zomer van 1935. Het was de persoonlijke visie van De Vooys,

neergelegd in een uitvoerig concept 'Richtlijnen-industriepolitiek:153

De Vooys had, al was hij voorzitter van de Economische Raad, zijn
grootste tijd gehad. Voor de jonge economen en juristen van Handel

en nijverheid vertegenwoordigde hij een verouderde generatie.1 54 Maar

nog steeds was hij een eminent practicus, en als A Ku-directeur een

invloedrijk ondernemer.

Hij bepleitte 'een positieve en actieve economische politiek ten

opzichte der nijverheid, niet uitsluitend tijdens de crisis, maar ook

ingericht op normale toestanden.'155

7...] tewerkstelling zal gemakkelijker en sneller gaan door uitbrei-

ding van bestaande ondernemingen dan door oprichting van volledig
nieuwe',156  De Vooys' conclusie was daarom, dat vooral de bestaande

industrie diende te worden gesteund, door'een politiek van industrie-

bevordering in het algemeen',157 met als kern een 'tot in de details

gaande kartelpolitiek',158 gebaseerd op 'een plan van de Nederlandsche

industrieele huishouding'.159

In de Raad bracht De Vooys' tekst het niet ver; maar hij zat vrijwel

op de lijn van het beleid dat zich in de tweede hel ft van de jaren dertig
binnen het departement zelf ontwikkelde.

7    Het resultaat van de ordening

Vanuit het oogpunt van de voorstanders van een geleide kartelvorming
moet het resultaat van deze nauwelijks ideologisch geinspireerde or-

deningsactiviteit bepaald indrukwekkend worden genoemd. Binnens-
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lands kregen kartelachtige constructies openlijk steun van  de over-
heid, wat hun groei en bloei zeer bevorderd heeft. Tegenover inter-
nationale kartels was doorslaggevend of de Nederlandse producenten
van ganser harte partner waren, dan wei zich achtergesteld voelden of
als outsider opereerden. Die kartels waarin de Nederlandse industrie
deelnam kregen vaak steun, tegen de andere werd stelling genomen
met als oogmerk de positie van de Nederlandse industrie te versterken.

Van beide situaties zijn nog voorbeelden te geven, na de al eerder
behandelde. Zo zat de nationale linoleumproducent Linoleum-Krom-
menie in een internationaal kartel dat bedreigd werd door een Duitse
outsider. Contingentering volgde. Toen de outsider verdreven was,
werd ook de contingentering opgeheven.'60 Dezelfde bron die dir
meldt, een officiele publikatie van de afdeling Nijverheid uit 1937, con-
stateert echter met trots dat K N Z, als chloorproducent een outsider,
'in alle landen op niets ontziende concurrentie van het chloorsyndi-
caat'is gestuit, maar toch in 1936 zijn produktie sterk verhoogde.

Een ander voorbeeld betreft de voorgeschiedenis van de knuppel-
walserij en draadtrekkerij van Demka in Utrecht. Demka was bij het
begin van de Eerste Wereldoorlog, na een ontwikkeling in Groningen,
geheel nieuw opgezet bij Utrecht, als staalgieterij.161 At in de eerste
crisisjaren kon het bedrijf in zijn oorspronkelijke branche echter niet
meer meekomen. Groothoff werd via de Hoogovens als adviseur in-
geschakeld (Hoogovens bezat de helft van de aandelen Demka, omge-
keerd was Demka-directeur A. S. de Muinck Keizer commissaris van

162Hoogovens). De eerste bemoeienis van Groothoff met de Neder-
landse metaalindustrie had betrekking gehad op de draadverwerkende
industrie in en bij Helmond:63 die al op het eind van de jaren twintig
met steun van Kortenhorst in overweging had gegeven een Nederlands
draadwalswerk op te richten. De Helmonders dachten daarbij aan zo-
veel overheidssteun, dat het rijk vrijwel de hele opzet zou moeten fi-
nancieren.164 Zeker in deze jaren bestond daartoe bij de overheid niet
de minste bereidheid. Groothoff, de regeringsadviseur, lijkt bovendien
niet erg onder de indruk van de in deze sector actieve ondernemers.
Maar nu, ten behoeve van Demka, kwam hij op het draadtrekkerij-
project terug.

De Helmondse draadverwerkende industrie bestond uit drie bedrij-
ven (Gebr. Van Thiel, Everts & Van der Weyden en Van Thiels Draad-
industrie in Beck en Donk), twee kleinere bedrijven zetelden buiten
de Helmondse regio, in Blerick en Haarlem. Inmiddels waren in 1931
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alle vijf toegetreden tot het internationale draadkartel Iweco, dat in
Brussel zetelde maar beheerst werd door het Duitse staalkartel (waar-
mee Hoogovens weer zijn banden had). Een van de Van Thiel-bedrij-
ven, Gebr. Van Thiel, verkocht zijn kartelquoten en werd geheel stil-
gelegd.'65 Ook was contingentering verkregen voor de invoer van
draadprodukten (1932). Het kartel werd daardoor echter niet absoluut
beschermd. In het voorjaar van 1934 bezochten de heren Muller en
Brandes van Iweco het departement van Economische zaken'om zich
te orienteren over de houding van de Regeering' ten opzichte van de in
het kader van de contingentering verstrekte Bijzondere Toewijzingen
voor draadinvoer uit niet bij de Iweco aangesloten landen.Groothoff,
op de hoogte gesteld van het bezoek, parafraseerde de mededelingen
van Muller en Brandes  in een brief aan A. S. de Muinck Keizer aldus:
'Worden deze BT's in dezelfde mate als in het eerste jaar der contin-
gentering uitgedeeld en blijft bovendien de activiteit van «outsiders»
producenten  in  ons land toenemen dan  zal  de IWECO genoodzaakt
zijn haar contract met de V H D [de draadhandel] op te zeggen en ont-
staat een prijsstrijd met outsiders op de Holl. draadmarkt, welke over
de ruggen van de Nederl. draadfabrikanten uitgevochten wordt.,166

Het dreigbezoek was blijkbaar ook ingegeven door de nog zeer vage
plannen voor Demka. De reactie van het departement was tamelijk
typerend. Groothoff: '[...] het standpunt van de Regeering tegenover
de zg. «outsiders» importeurs en producenten [zal] afhankelijk zijn
van verdere besprekingen  met  de  IW E CO  over hun eigen importen.
Daarbij komen [onder meer] aan de orde [...] bet in eigen band willen
nemen van de nationale productieverdeeling van draadmateriaal onder
de bier te lande in aanmerking komende draadfabrieken.'161 Demka,
dat zich ter voorbereiding op eigen produktie alvast een plaats op de
draadmarkt trachtte te verwerven door als importeur op te treden,
vond een uitweg die het ook Economische zaken makkelijk maakte:
buiten de contingentering om werden draadprodukten geimporteerd
via het zogenaamde 'veredelingsverkeer'.Op i juli kwam een contract
met de 'moeder' van Iweco, het Duitse staalkartel (Rohstahlgemein-
schaft) tot stand, waarbij Demka van het kartel de garantie kreeg staal-
knuppels, een halfprodukt van de nieuw te bouwen walserij, tot eind
1936 in ruime mate te kunnen exporteren, mits het bedrijf zich finan-
ciele restricties oplegde voor binnenlandse leveranties.168

Nadat een groter plan was afgestuit bij de banken en ook op een
zekere terughoudendheid  bij de overheid kon Demka met  f 150 000
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Werkfondskrediet tegen 2,5 percent en financiering door de Neder-
landsche Handel-Maatschappij en de Twentsche Bank zijn walserij
openen.169 In 1936 kreeg het bedrijf, ondanks de protesten van de Hel-
mondse draadverwerkers, toch een draadtrekkerij. Economische  za-
ken keurde deze uitbreiding goed (een bevoegdheid, gebaseerd op het
verleende Werkfondskrediet170).

De manier waarop het bureau Nijverheid in dit geval Iweco bena-
derde, is kenmerkend. Zolang er een Nederlands belang mee gediend
was, stond het kartel onder druk. Feitelijk oogmerk was echter niet
om een outsider in zijn outsiderschap te steunen, maar om hem op
een goede plaats in het kartel te brengen, en de Nederlandse invloed
daarin te versterken. Het eerder gegeven voorbeeld van de hantering
van de Bedrijfsvergunningenwet om KN Z een betere onderhandelings-
positie te geven tegenover Solvay ligt geheel in dezelfde lijn, een lijn
die dus al getrokken was v66rdat de Economische Raad over indus-
triepolitiek ging discussieren, en die nadien met steeds betere instru-
menten kon worden doorgezet.

Het is helaas onmogelijk een compleet overzicht te krijgen van de

omvang van de kartelvorming die ontstond onder het wakend oog
van de afdeling Handel en nijverheid. Het lijdt echter niet de minste
twijfel dat grote kartels, respectievelijk aan kartels grenzende afspra-
ken, in alle belangrijke sectoren van het Nederlandse industriele be-
drijfsleven een rol van betekenis gingen spelen. 'ln 1939,' schrijft A. de
Graaff, 'had de kartellering [...] zich overal door het Nederlandse be-
drij fsleven verspreid.1171

Textielindustrie    In de textielindustrie waren ze algemeen, vooral in
de  vorm van prijs- en voorwaardenkartels. Naast de Textielconventie
en de Wolconventie was er onder meer een regeling voor de katoen-
spinners. Het hele complex regelingen in de katoenindustrie is uitput-
tend behandeld  door W. I  Kroese.172 De outsiders in deze kartels wa-
ren meest gering in aantal en relatief van weinig gewicht.

Confectie-industrie       In de confectie-industrie daarentegen was er een
grote toeloop van nieuwe bedrijven na invoering van de contingente-
ring; dat kartelvorming hier moeilijker was blijkt uit het feit dat de
eerste verbindend verklaarde ondernemersovereenkomst de Japon-
nenconventie was.173
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Cbemiscbe industrie In de chemische industrie had Nederland voor-
al met internationale kartels en trusts te maken.  Er  was een Elpro-
syndicaat voor bijtende potasch en kaliloog, een Gembo-kartel voor
waterglas; een Convention de l'Industrie de l'Azote voor stikstofmest-
stoffen; ook waren er farmaceutische kartels, een nationaal kartel in
de superfosfaatindustrie en, op de uiterste rand van de chemie, het
roemruchte internationale luciferskartel.174

In de chemie, aldus het economische departement in 1937, is Neder-
land veelal een gevreesde outsider geweest, of heeft het in kartels een
'geprivilegieerde positie'.175

Petrocbemie De petrochemie was nog in opkomst, maar in de olie-
sector waren de kaarten door de grote concerns al lang geschud. Ne-
derland was onbetwistbaar een invloedssfeer van de Koninklijke/Shell.
Toen in 1937 de Mavif een kredietaanvraag kreeg van een Britse groep
die een olieraffinaderij wilde bouwen bij Vlaardingen werd - overi-

gens met toestemming van de initiatiefnemers - de Bataafsche Petro-

leum-Maatschappij, dat wil zeggen de Koninklijke/Shell-groep, daar-
over geraadpleegd. Met als argument dat de initiatiefnemers stelden
zonder (Nederlandse) overheidssteun niet tegen druk van de concur-
rent op te kunnen, wat onjuist werd geacht tegenover de bestaande

(Shell-)olieraffinaderij, werd de aanvraag afgewezen.
176

Voedings-en genotmiddelenindustrie    In de voedings- en genotmid-
delenindustrie legden de vele landbouwcrisismaatregelen een geheel
eigen ordening op. Waartoe dat kon leiden bleek bij de totstandko-
ming van een meelkartel. De grootste meelfabriek, Meneba, had nooit
willen meewerken aan de totstandkoming van het kartel, behalve wan-
neer dit gepaard zou gaan met concentratie.177 In 1933 forceerde Eco-
nomische zaken een regeling door zich via de tarweverdeling - een
zuivere crisismaatregel - meester te maken van een sleutelpositie als
verdeler van de grondstoffen. In de zomer van 1934 kwam inderdaad
een kartel tot stand. Dit optreden kon buiten de verwerking van bin-
nenlandse produkten echter niet worden herhaald.178

De suikerindustrie ging al van voor 1930 onder een crisis gebukt.
Geholpen door de contingentering kwam hier alsnog een goed einde
aan een eerder mislukt kartelgesprek tussen de particuliere CSM-groep
en de co6peratieve industrie. 179

De bierbrouwerij kende al sinds 1924 een prijskartel, daar kon de
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overheid weinig meer bijdragen.180 De sigarettenindustrie ging in 1925
een kartelregeling aan. 181

Scboenen-, buiden- en lederindustrie De schoenen-, huiden-en leder-
industrie had een verbindend verklaard prijskartel, tot stand gekomen
nadat de ene grote outsider, de fabrikant-detaillist Van Haren, verster-
king had gekregen van het toen Tsjechoslowaakse internationale con-
cern Bat'a, dat na invoering van de contingentering voor schoenen
(1933)  besloot  ook in Nederland  te gaan produceren. Er werd een  fa-
briek opgericht in Best bij Eindhoven. De schoenenindustrie in mid-
den-Brabant had al in de jaren tWintig, behalve uit het buitenland,
concurrentie te verduren gekregenvan moderner toegeruste bedrijven
in Nijmegen. Zij moest nu knarsetandend toezien bij wat er in Best
gebeurde. Er is serieus overwogen of het besluit van de gemeente Best
om Bat'a grond te verkopen niet door het provinciaal bestuur van
Noord-Brabant zou kunnen worden vernietigd. Hirschfeld, daarover
geraadpleegd, schreef echter, terecht natuurlijk bij de stand van de
wettelijke middelen in 1933, dat daarmee de vestiging toch niet zou
kunnen worden tegengegaan. 'Bovendien [is het] handelspolitiek ris-

,182kant, als Nederlandse bedrijven zich elders willen vestigen.

Papierindustrie De papierindustrie koppelde contingentering aan
binnenlandse prijsafspraken.183

Steenindustrie Minder succes hadden de baksteenkartels.Van Spaen-
donck, de regeringscontactcommissaris, kon slechts een kleine meer-
derheid van de fabrikanten voor kartelvorming meekrijgen. Zoals al
geschetst stuitte de verbindendverklaring af op onvoldoende toezeg-
gingen over rationalisatie. De sanering is tenslotte nooit uitgevoerd.184

Metaalindustrie Gegeven de omstandigheden ging her in de metaal-
industrie heel wat beter. Die bedrijfstak is wel enige bijzondere aan-
dacht waard. Het was, ook toen al, een zeer omvangrijke en gediversi-
fieerde sector. Kartels waren er geen regel, behalve op internationale
schaal voor basisprodukten. Contingentering kwam sporadisch voor.
Technisch was zij ongetwijfeld niet makkelijk uitvoerbaar bij de grote
diversiteit die zelfs binnen een sector kon optreden en vooral door
de gewoonte op bestelling en naar de speciale wensen van de afnemer
te werken. Handelspolitiek gezien was zij niet aantrekkelijk; de con-
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currenten waren geen jonge industriestaten tegen wie naar hartelust

gecontingeerd werd, maar vooral de naaste buurlanden van Nederland,
waar een omzichtiger aanpak geboden was. Maar de metaalindustrie
was groot, en in veler ogen ook de industrietak met de meeste toe-

komstmogelijkheden.
Het industriele deel van het Werkfonds en ook de werkverruimings-

middelen waren al in hoofdzaak aan projecten in de metaalindustrie
besteed - met name in de scheepsbouw. Voldoende om ordening te
forceren was dat zelden. De motorenindustrie, behandeld in het derde

hoofdstuk, was in dat opzicht eerder uitzondering dan regel. Vaak was
er meer nodig, en het meerdere ontbrak nog wel eens in het instru-
mentarium.

lr. A. Groothoff was degene die in een semi-overheidsrol het meest
heeft trachten te doen om de metaalwerkgevers in samenwerkingsver-
banden bijeen te krijgen. Bij de ijzergieterijen lukte hem dat maar tot
op zekere hoogte: in 1931 zetten de toekomstige leden van de onder
zijn kiding gevormde AV N U voor f 16,7 miljoen om, bij een bedrijfs-
takomzet van f 20,9 miljoen. Er waren belangrijke outsiders.185 De
vanuit zijn particuliere woning in Amersfoort opererende ingenieur
was echter niet zo licht uit het veld geslagen. In oktober 1933 had hij
al vijf projecten aangegeven om de metaalnijverheid te versterken. 186

Een klein jaar later, september 1934, verraste hij minister Steenberghe
met 'Richtlijnen voor de instandhouding en versterking der Neder-
landsche Metaalindustrie'. Onder meer beval hij aan: 'Meer economi-
sche samenwerking van de producenten ter voorkoming van onge-
zonde concurrentie, n.1. door invoering van rationele productie- en
verkoopregelingen.' En, als maatregelen, 'deelneming aan internatio-
nale metaalkartels voor export' en 'oprichting van exportcentrales
door samenwerkende producenten'. Ook wilde hij meer contingente-
ring en hogere invoerrechten op metaalwaren.,87 Groothoff had de tijd
mee: hij heeft volop aan de verwezenlijking van zijn ordeningsideeen
kunnen bijdragen.

De belangrijkste organisatie in de zware metaalindustrie, de van
1916 daterende Vereeniging van Metaalindustrieelen, gaf in 1932 zijn
leden de vrijheid om zichzelf te bundelen in subgroepen 188 die gezien
kunnen worden als een eerste aanzet tot kartelliserende ordening. Ook
niet-leden van de 68 (grote en zeer grote) bedrijven tellende Vereeni-
ging konden tot de groepen worden toegelaten. In 1934 waren er vier

groepen: constructiewerkplaatsen; hijswerktuigenproducenten, ketel-
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makerijen en motorenfabrikanten. De beide laatste waren met het
departement van Economische zaken in gesprek over overheidssteun.
Zij telden elf ook bij de Vereeniging aangesloten leden, waaronder de
twee grootste metaalverwerkende bedrijven buiten de scheepsbouw,
Stork en Werkspoor, die van beide groepen deel uitmaakten.189 De
Vereeniging maakte zich in deze tijd sterk om door de overheid te
worden erkend als dd vertegenwoordiger van de metaalindustrie. Dat
ging Groothoff te ver. In een aantekening uit 1934 beveelt hij het de-
partement aan, de Vereeniging alleen als gesprekspartner te erkennen
voor constructiewerkplaatsen, scheepswerven en machinefabrieken,
omdat leden uit de andere delen van de metaalindustrie slechts spora-
disch voorkwamen. Het departement moest volgens hem tevens eisen

dat outsiders op zekere voorwaarden in de groepen konden mee-
doen.190 Dat de werven als zodanig geen groep binnen de Vereeniging
vormden was merkwaardig, omdat nagenoeg alle grote werven waren
aangesloten. Felle onderlinge rivaliteit tussen een grote bundeling van
werven en verschillende, deels samenwerkende outsiders, was de oor-
zaak. Zowel Groothoff als het departement getroostten zich veel
moeite om in deze situatie orde te brengen.

De tegenstelling spitste zich toe in 1934. In 1932, toen de conjunc-
tuur de werven al zwaar getroffen had, waren vijf werven en combi-
naties van werven en machinefabrieken uitgenodigd door de marine
om in te schrijven op een belangrijke marineorder, een nieuwe kruiser.

Vier van de vijf combinaties namen daarop een op marinewerk ge-
specialiseerd ingenieursbureau over, Inkavos (later werd hun groep
aangeduid als Nederlandsche Vereenigde Scheepsbouwbureaux ).191 De
vijfde combinatie kwam daardoor achterop, en voelde zich flink be-
nadeeld. De twee 'buitengesloten' bedrijven waren P. Smit Jr. te Rot-
terdam en Gebr. Stork & Co. te Hengelo. Ze besloten het er niet bij
te laten zitten. Na de al eerder genoemde audientie van de grote me-

taalindustrielen bij Colijn, op 3 september 1934, nam Stork-directeur
ir. C.T. Stork mede namens de Smit-directie nogmaals contact op met
de voorzitter van de ministerraad,192 die hem nu verwees naar minister
Steenberghe. Op 10 oktober spraken Stork, zijn mededirecteur Joh. A.
Avdres en de directeuren van R Smit Jr., in E W H. van Beuningen en
ir. J. B. Giljam, met de minister van Economische zaken. Stork vroeg
hem niets minder dan het opleggen van een gewijzigde groepsvorming
aan de in het Inkavos-blok gebundelde bedrijven: '«Vrije» groepsvor-
ming door de bedrijven onderling houdt [...1 het gevaar in, dat bij den
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tegenwoordigen scherpen concurrentiestrijd op willekeurige wijze
collega's buiten den groep gehouden warden, die met evenveel recht

als de anderen behoorden te worden opgenomen: R Smit Jr. was eerder

bij de bouw van een brug - ook een overheidsorder dus - al buiten de
groep scheepsbouwers-bruggenbouwers gehouden. Nu dreigde Smit
en Stork bij de marineorders hetzelfde te overkomen. 193

Smit had intussen nog een andere stap genomen. Directeur Giljam,
die blijkbaar op vriendschappelijke voet stond met Groothoff, schreef
de laatste op 8 oktober, dat outsiders buiten het Ikavos-blok hun sta-
tutaire recht hadden gebruikt om binnen de Vereeniging van Metaal-
industrieelen een groep Scheepsbouw te stichten (Nieuw-zeescheeps-
bouwboven 300 voet). Giljam zelf was namens R Smit Jr. voorzitter, de
andere oprichters waren Gusto, de  N DM en Van der Giessen. L. Smit
& Co. en J. & K. Smit hadden op een uitnodiging om lid te worden
gereageerd, maar de leden van het Inkavos-blok lieten niets van zich
horen. 94 De regering liet zich voor de oplossing van het probleem advi-
seren door een interdepartementale commissie-Groothoff, bestaande
uit Groothoff zelf, de chef van bruggenbouw bij Rijkswaterstaat
ir. Harmsen en schout-bij-nacht A. Vos die de marineorders behan-
delde:95 Het advies leidde tot een Salomonsoordeel, geveld door de
ministerraad: Het 'grote' marinewerk zou worden toegewezen  aan
de 'Marinegroep A', die overeen kwam met de Inkavos-bedrijven. Een
'Marinegroep B', bestaande uit R Smit Jr., J. & K. Smit, Gusto en Gebr.
Stork & Co. zou de orders voor kleinere marineschepen krijgen. Bo-
vendien werd aan de B-groep toegezegd 'dat bij het opdragen van de
bouw van particuliere schepen, welke eventueel met Regeeringssteun
gebouwd zullen worden, met bovenstaande beslissing rekening zal
worden gehouden:'96 De werven voor groot-marinewerk zouden ver-
der geen bruggenorders meer krijgen.197 De verdelingsregeling gold
voor een jaar, maar werd vervolgens jaarlijks gecontinueerd.

Deze bemoeienissen van de overheid misten als vredestichtend Fle-
ment kennelijk niet hun effect. Toen Groothoff in 1936 een nieuwe
inventarisatie maakte van de samenwerking in delen van de zware
metaalindustrie, in verband met eventuele herziening van de verde-
lingsregeling van rijksorders,198 waren alle dertien grote Nederlandse
werven op Verschure in Amsterdam na, alsmede Werkspoor (maar niet
Stork) aangesloten bij de Scheepsbouwconferentie, een groep waar-
binnen het melden van prijsaanvragen voor scheepsnieuwbouw ver-
plicht was, en waar werd overlegd over werkverdeling.199 Zeven werven
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waren ook aandeelhouder in Scheepsbouwbelangen Nv, naar buiten-
lands voorbeeld opgezet om 'overtollige en/of verouderde scheepswer-
ven' uit te kopen, terWijl de leden zich onderling verplichtten binnen
tien jaar geen hellingen toe te voegen voor schepen van tenminste
200 voet.200

Het aantal groepen onder de vleugels van de Vereeniging van Metaal-
industrieelen is dan inmiddels uitgebreid tot tenminste elf (Marine A
en B, Scheepsbouwconferentie, Scheepsbouwbelangen; Baggermateri-
eel; Bouwers van ketels en apparaten voor de olie-industrie; motoren;
polderbemaling; bruggenbouw; constructiewerkplaatsen  en  hijs-  en
hefwerk).201

Onder dit fraaie geheel gingen nog weI spanningen schuil. De twee
kleinste motorenfabrikanten, Bolnes en Drakenburgh, waren tijdens
de langdurige strijd om meer overheidssteun en meer ordening voor
die sector uit de groep motoren getreden.202 Stork en Smit bleven
vinden dat zij in Marinegroep A hoorden. De regering was in de strakke
indeling tussen A en B inmiddels zelf al verandering gaan aanbrengen
door een bestelling voor de machine van een A-order bij Stork te
plaatsen. R Smit Jr. was in 1935, na interventie van de Rijkscommissie
Werkverruiming, toegelaten in een combinatie van scheepsbouwers die
onderhandelde over tankerorders van de Anglo-Saxon Petroleum Co.
in Londen.203 Er was meer ontevredenheid: de werven Van der Giessen
en Intermaas wilden in de marinegroep A of B om hun deeltje van het
marinewerk te kunnen meenemen. 04 Eerder dan een hartelijke samen-
werking was er een wapenstilstand met telkens weerkerende scher-

mutselingen. Maar zo zal het er in veel kartelachtige situaties hebben
uitgezien. Groothoff, die in december 1936 over de samenwerking rap-
porteerde aan de overheid, toonde zich althans niet gealarmeerd.

In hetzelfde jaar, 1936, breidde Groothoff zijn ordeningsactiviteiten
zelfs nog verder uit. In mei reisde hij met zijn medewerker bij het
contactcommissariaat voor het ijzergieterijbedrijf, mr. ir. A.W Quint,
naar Berlijn om te proberen produktie- of verkoopregelingen tot stand
te brengen tussen de Nederlandse metaalindustrie en 'verschillende
Wirtschafts- und Fachgruppen' van de Duitse industrie. Dankzij een
stukje Nazi-wetgeving, de 'Gesetz zur Vorbereitung des organischen
Aufbaues der Deutschen Wirtschaft', hadden de grote Duitse kartels
een semi-officiele status gekregen, waarbij ze waren omgezet in deze
Gruppen.205

Groothoff en Quint maakten blijkbaar een goede indruk in Berlijn.
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Een van hun bezoeken bracht hen bij de Wirtschaftsgruppe Eisen-
Blech und Metallwaren Industrie, de vroegere Kartellverwaltung der
Blechverarbeitenden Industrien, een machtig conglomeraat dat onge-
veer driehonderd kartels beheerde. Na hun terugkeer in Nederland
ontving Groothoff van een functionaris van deze organisatie, dr. H. D.
Salinger, het voorstel om voor vijf internationale metaalprodukten-
kartels, die onder meer in Nederland werkten of dat wilden gaan doen,
een centrale in Den Haag te vestigen. Salinger schreef dat de statuten
van deze kartels al in de mogelijkheid van een vestiging in Den Haag,
naast die in Berlijn, voorzagen. Hij had nog meer te bieden. In 1935 al,
schreef hij, maakte hij plannen  voor een systematische samenwerking
van de Europese industrie. 06Groothoff vond de voorstellen zo belang-
rijk dat hij Kessler van de Hoogovens, De Kanter, voorzitter van de
Vereeniging van Metaalindustrieelen, en ir. Stoffel, voorzitter van de
ijzergieterijorganisatie AVNIJ, betrok bij een gesprek met de Duitsers
in juli 1936. Zij verklaarden ook daar, Den Haag te zien als vestigings-
plaats van een Vereeniging van Europese Kartels.207 Onder leiding van
Groothoff constitueerden de Nederlandse deelnemers aan het gesprek
een voorbereidingscommissie, die werd aangevuld met ir. E H. E. Gulj6,
de voorzitter van de Katholieke Werkgevers, Molenaar, algemeen se-
cretaris van het vNw en A.Waller.

Later, nadat Salinger persoonlijk de Koninklijke, Philips, Unilever
en  de  A K u  over zijn plannen had benaderd, kwam ook mr. H. F. van
Walsum van Philips in de commissie.

Het plan-Salinger had intussen echt internationale proporties aan-
genomen. Het kreeg steun uit Tsjecho-Slowakije (nog net niet door
Duitsland onder de voet gelopen) en Zweden, daarna ook uit andere
landen. Het Europese Kartelbureau zoals Salinger zich dat voorstelde
bleef echter een embryo. Nog voor eind 1936 kreeg Salinger in Duits-
land moeilijkheden-volgens Groothoff vanwege zijn 'niet-arische' af-
komst en de invoering  van het eerste vierjarenplan.208 In oktober 1936
had de Nederlandse Commissie het plan voor een organisatie volgens
Salingers idee doorgeschoven naar de Internationale Kamer van Koop-
handel. In april 1937 kwamen de Nederlanders nog eens bijeen, en con-
cludeerden 'dat een streven om te komen tot de oprichting van een
kartelcentrale van de grote kartels zelf zou dienen uit te gaan,' waartoe
zij - de commissieleden - wel wilden meewerken.209 Van Salinger zelf
werd enige afstand genomen.21IMaar zo makkelijk gaf die het niet op.
Begin april 1937 werd het Bureau van het Verband der Europaischen
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Haushaltsmaschinenindustrie van Berlijn naar Den Haag verplaatst.211

Salinger vestigde zich ook zelf in Den Haag. Vanuit zijn nieuwe zetel
bleef hij ijveren voor meer Europese samenwerking op kartelgebied.212
Toen hij zag dat zijn eerste plan binnen'den Commissie van de Inter-
nationale Kamer van Koophandel begraven werd wierp hij zich op,213

Internationale Uitvoerkartels. Zijn succes was in deze tijd zeer be-
scheiden, maar hij bleef in contact met Groothoff en hij bleef entree
hebben in het Nederlandse bedrijfsleven.

Het is uiterst intrigerend te trachten zich te verplaarsen in de mo-
tieven van dr. H. D. Salinger-die begin 1979 in Den Haag is overleden -
en zijn Duitse achterban, met wie hij niet steeds op goede voet stond.
Ten tijde van de oprichting van het Haagse bureau werd vooral gewe-
zen op de voordelen van coOrdinatie tussen de economische blokken
waarmee internationale kartels te maken hadden via een neutraal cen-
trum. 14 Behalve aan Nederland was ook aan Zwitserland gedacht.Voor
de hand ligt de veronderstelling, dat de betrokkenen uit het bedrijfs-
leven hoopten tijdens de dreigende oorlog een ontmoetingsplaats te
kunnen handhaven op neutraal terrein (ervan uitgaande dat de Neder-
landse neutraliteit gerespecteerd zou worden). Dergelijke speculaties
vallen buiten het onderwerp van dit boek. Hier is slechts van belang
dat het Berlijnse initiatief door vooraanstaande Nederlanders werd
ondersteund, en blijkbaar beschouwd werd als een passend vervolg op
de ordening op nationale schaal, waaraan met hulp van de overheid
zo hard was gewerkt.

8    Nog 66n stap naar planning

Zo kwam er, in jaren waarin de oorlogsdreiging steeds manifester werd
en de Economische Verdedigingsvoorbereiding- waarin Groothoff als
regeringscommissaris een prominente rol speelde - op den duur alle
aandacht begon op te slokken, een definitief einde aan het tijdperk
van de liberale economische politiek.

Bijna niemand in de toen toonaangevende kringen van politiek en
bedrijfsleven wilde hem nog, zelfs onder de min of meerliberalen niet.
R K S P en S D A P, op afstand gevolgd door de ordeningsgezinde vleugel
van  de  CH U, hadden  voor het begraven van het liberalisme een ideo-
logie geleverd. In de zomer van 1939 traden ze onder aanvoering van
jonkheer De Geer, die zich in de eerste crisisjaren nog zo'n traditioneel
minister van Financien had getoond, voor het eerst samen op, om een
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heel nieuw soort coalitiekabinet te vormen: de rooms-rode coalitie.
Veel sterker dan de nieuwe ordeningsideologie was de ordeningsprak-
tijk. Die ontstond niet omdat ordeningsgezinde die-hards de politieke
dienst uitmaakten, noch omdat zij op grote schaal in het ambtenaren-

corps van het nieuwe economische departement waren gerecruteerd.
Hij ontstond omdat het bedrijfsleven er zelf de grootst mogelijke be-
hoefte aan had in meer geordende verhoudingen te werken, maar in
de vaak defensieve situaties die door de crisis werden veroorzaakt
meestal slechts met overheidshulp of de dreiging van overheidsinter-
ventie daarin konden slagen.

Al  in 1928 betoogde prof. E de Vries: 'Goed georganiseerde combi-
naties [...] kunnen een nuttige functie in het economisch leven ver-
vullen, wanneer zij [... conjunctuur-]remmend trachten te werken en
derhalve bij neergaande conjunctuur sterke prijsdaling pogen te voor-
komen, waardoor zij er ook toe kunnen medewerken, dat een surplus-
capaciteit, welke tijdens de hausse in hoogere productiestadia is ont-
staan, sneller worden ingekrompen. Juist in de fase van de 'aanpas-
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singspolitiek', de geleide prijs- en loonsverlaging van de eerste crisis-

kabinetten, was op dergelijke overwegingen het kartelwezen meer dan

ooit opgebloeid.
Zo groot was de behoefte aan ordening, dat niet alleen twee speciale

economische ordeningswetten tot stand kwamen, maar dat vrijwel
iedere overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven een sterk ordenend

aspect had: de contingentering, het Werkfondskrediet,de contactcom-
missarissen, zo nu en dan ook het afsluiten van handelsakkoorden. Als
het departement ten volle zijn zin had kunnen doorzetten, met name
met de Bedrij fsvergunningenwet, had zelfs de meest onwillige bedrij fs-
tak niet aan ordening kunnen ontsnappen.

De werkelijke ontwikkeling kwam niet zover, maar tendeerde toch
wei degelijk in deze richting. Tegelijkertijd werd via de adviescommis-
sies van de Economische Raad het georganiseerde bedrijfsleven, dat
zich aanvankelijk zo vaak buitengesloten had gevoeld bij de opzet van
het nieuwe industriebeleid, steeds meer bij de uitvoering betrokken.

Van de economische ordening was het eind jaren dertig nog maar
een kleine sprong naar de economische planning. Al v66r 1940 is met
de aanloop voor die sprong begonnen.
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Hoofdstuk zes Naar een industdalisatiepolitiek

1    Terug naar 1933. Een illustratie

Over de praktijk van de steunpolitiek is in het voorgaande al een en
ander gezegd. Twee ingrijpende steungevallen, een uit 1933, de ander
uit 1935-6 kunnen de ontwikkeling die in korte tijd plaats vond verder
verduidelijken. Het eerste geval volgt hier, het tweede in paragraaf 3.

Werkspoor- een  van de grootste metaalindustrieen buiten  de
scheepsbouw die Nederland rijk was, met bedrijven in Amsterdam en
Utrecht waar zowel allerlei machines en constructiewerk werden ge-
produceerd als rollend materieel voor spoor- en tramwegen- kampt in
1933 met ernstige problemen. Een van de oorzaken is dat de bankiers,
de Nederlandsche Handel-Maatschappij (Crena de Iongh is commissa-
ris van Werkspoor) en de Twentsche Bank, hun krediet niet slechts
weigeren uit te breiden, maar het integendeel willen verlagen terwijl
het bedrijf meer liquiditeit hard nodig heeft.

Op de achtergrond spelen mee verliezen op pondenvorderingen als
gevolg van de devaluatie van het pond, een zeer verliesgevende exploi-
tatie en verstrakking van de betalingsvoorwaarden van de Nederland-
sche Spoorwegen, die voor f 2,9 miljoen aan orders hebben lopen.

De directie van het concern maakt in 1933 een dan nog niet onge-
woon gebaar: zij vraagt garantie aan de gemeenten van vestiging, Am-
sterdam en Utrecht, op een uit te geven obligatielening onder hypo-
thecair verband. Centraal Beheer (de onderlinge verzekeringsmaat-
schappij van een aantal werkgevers) is bereid het geld te verstrekken.
Gedacht wordt aan vier miljoen gulden, waarvan de helft moet dienen
om een bestaande obligatielening, groot f 2 miljoen, af te lossen.1

De gemeenten doen inmiddels zoiets niet meer alleen af (dat bleek
ook al in  1930 in het geval  Du Croo & Brauns2): Op 17 juni 1933 stuurt
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het Amsterdamse gemeentebestuur een brief over de situatie van
Werkspoor aan het dan net afgesplitste departement van Sociale za-
ken.3 Op 30 juni antwoordt Economische zaken dat G. J. Teppema de
zaak behandelt.4

Maar het is niet Economische zaken dat de eerste (naar later zal
blijken, enige) hulp van rijkswege verschaft. Financien beweegt de
Spoorwegen tot soepeler betalingsvoorwaarden, en verschaft daar-
voor kennelijk de middelen.

De thesaurier-generaal heeft de indruk, dat Werkspoor nu weI ver-
der kan. De leiding van Werkspoor (ir. M. H. Damme en W. Maas Gees-
teranus) heeft dan inmiddels Hirschfeld ontdekt, en schrijft deze, dat
er m66r zal moeten gebeuren.5 Hirschfeld grijpt naar een nog maar kort
tevoren beschikbaar gekomen middel. Op 2 september krijgt de Crisis
Accountantsdienst6 opdracht een liquiditeitsonderzoek in te stellen.

Waarom is niet zo duidelijk, want Hirschfeld schrijft al in de op-
dracht '[...1 het [is] verre van waarschijnlijk dat de Regeering op eeni-
gerlei wijze financieelen steun zal verleenen dan wel in een garantiere-
geling participeren.'7 Hoewel de dienst rapporteert dat Werkspoor'een
minimumbedrag van  f 2 500 000 in de vorm van lang crediet' absoluut
nodig heeft,8 en Crena in zijn rol van commissaris op 5 oktober nog
eens op spoed aandringt, wordt de garantie op 30 oktober door Ver-
schuur geweigerd. Zonder de Staten-Generaal erin te kennen, aldus de
minister, zou een garantie onmogelijk zijn. Die openbaarheid wil hij
vermijden; hij vraagt zich af of dat wel in het belang is van Werkspoor
(de slechte situatie is uit het jaarverslag gehouden), maar voorop stelt
hij, dat een garantie '[...] voor de Regeering een gevaarlijk precedent
[zou] kunnen scheppen tegenover andere ondernemingen:9 De ge-
meenten, inmiddels gekweld door geldgebrek, legden het verzoek van
Werkspoor nu naast zich neer. Het bedrijf, dat wellicht naar de over-
heid toe zijn kansen op een niet-gegarandeerd krediet wat heeft onder-
gewaardeerd, beschikte niettemin voor het jaar om was over een ruime
krediethypotheek.10

Resumerend: in 1933 kenden noch de leiders van grote ondernemin-
gen, noch de besturen van grote steden als vanzelfsprekend de weg
naar het recent opgerichte Bureau Nijverheid van het departement
van Economische zaken. De minister van Economische zaken durfde
nog geen openlijke steun aan, zelfs niet om een erkend belangrijk
bedrijf te helpen dat volgens een niet-bestreden rapport van een over-
heidsdienst in geldnood zat. Hij beroept zich daarbij op de precedent-
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werking van dergelijke steun - sinds Du Croo & Brauns had Verschuur

blijkbaar zijn les geleerd.
Financien was het departement dat in dit geval voor enige discrete

onderhandse liquiditeitssteun zorgde. En de gemeenten k6nden nog,
als ze sterk genoeg stonden, hun eigen weg gaan.

Niet lang meer zou deze situatie duren. Het Werkfonds 1934 was het
antwoord, hoe onvolkomen ook, op de ergste financiele nood. Econo-
mische zaken begint zijn reputatie op te bouwen in het bedrijfsleven.
De  gemeentelij ke vrijheid om een eigen economisch beleid te voeren
wordt ingedamd. In 1935 - nagenoeg exact twee jaar later -leest Bin-
nenlandse zaken op verzoek van de gemeente Vlissingen - vestigings-
plaats van de werf De Schelde - Amsterdam de les, omdat het bestuur
van die gemeente zich verstout heeft het binnenhalen van buiten-
landse orders bij de werven Verschureen NSM financieel te steunen.11
Al een paar maanden eerder heeft Binnenlandse zaken op verzoek van

Economische zaken de gemeenten erop gewezen dat zij bij voorgeno-
men steun aan bedrijfsvestigingen het best contact met Economische
zaken konden opnemen.12 Het tijdperk van de opbouw van een cen-
traal economisch beleid, zoals in eerdere hoofdstukken gedocumen-

teerd, is begonnen.

2   Het CIVI

Parallel aan de opbouw van de afdeling Nijverheid van het departe-
ment, maar onafhankelijk daarvan,groeide op regionaal niveau de ETI-

beweging. Het departement had, zoals in voorgaande hoofdstukken
geillustreerd, aanvankelijk heel andere interessen dan de regionale
industrialisatiekampioenen. Niet regionalisatie, niet semi-particuliere
oplossingen, maar centrale en ambtelijke oplossingen waren het doel.
Wat de particulieren konden inbrengen was ordening. Hirschfeld en
zijn medewerkers onderscheidden zich vooral hierin van de afge-
dankte E K. J. Heringa dat zij bereid waren om op hun centrale en

ambtelijke niveau het particuliere bedrijfsleven, en vooral de organi-
saties van het bedrijfsleven, als gelijkgezinden te benaderen. Niet als

gelijkwaardige partners. Dat was de opvatting geweest van Zaalberg,
die de stoot gaf tot oprichting van het centraal technologisch-econo-
misch bureau, maar daarvoor niet de'gemengde' (overheid-bedrijfsle-
ven) structuur gerealiseerd zag, die hem voor ogen stond.13 Een tame-
lijk toevallige politieke ontwikkeling bracht in het voorjaar van 1935
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de kampioen van alle ET l's, prof. Gelissen, op Economische zaken aan
het bewind. Gelissen was, getuigen oud-ambtenaren, binnen  zijn  de-
partement niet erg populair. Heldring bevestigt dat in zijn dagboek:
'De tweedejaars [student] noemen zijn ambtenaren hem,'14 toen Gelis-
sen aftrad noteerde Heldring: 'Hij moet een knap technicus zijn, maar
is een bewindsman zonder stuur, de wanhoop en tevens de gevangene
van ZiJn ambtenaren.,15

De door Steenberghe begonnen ordening van het industriele be-
drijfsleven boekte onder Gelissen weinig voortgang, al werd de basis
voor de Bedrijfsvergunningenwet in die tijd gelegd. Wat wel tot stand
kwam was de Maatschappij voor Industriefinanciering, de Mavif; Maf-
fie noemden ambtenaren Gelissens schepping minachtend.16 Voor
Gelissen was het een paradepaardje. In dezelfde categorie viel de lan-
delijke co6rdinatie van de regionale ETI's. De minister had zich een
Centrale Economisch Technologische Raad van Nederland gedacht,
bestaande uit afgevaardigden  van  de  ET I's en bedoeld als overlegor-
gaan met het departement van Economische zaken, 'omdat industrie-
opbouw hand in hand moet gaan met het uitlijnen en vaststellen onzer
handelspolitiek.'17 Hiermee kende hij dus aan het departement zelf
geen actieve rol toe in de industrialisatie. 18

Voor dit programma zette Gelissens rnedestander mn R. Gielen,
directeur van het ETIL, zich in toen hij in 1935 een initiatief nam tot
samenwerking tussen de 'praktisch werkende instituten'. Maar Gelis-
sen was intussen minister geworden - hij reageerde niet op het initia-
tief.19 De ontwikkeling ten departemente ging zijn eigen richting.
Toen Gelissen net minister was had hij het nog over gelijktijdige ver-
sterking van het economisch-technologisch bureau (bureau Lagas)
van het departement en het instellen van een contact-commissie voor
de samenwerking tussen dit bureau en de economisch-technologische
instituten.20 Het tweede bleef achterwege. Het eerste lag voor de hand.

Om te voldoen aan de eisen die de nieuwe Mavif zou stellen aan de
bedrijfsbeoordeling en om de nog steeds autonoom vanuit Amster-
dam opererende Rijkscommissie Werkverruiming verder binnen het
departementale beleid te trekken,21 moest de afdeling Nijverheid toch
worden uitgebreid. Het was een kleine moeite van het bestaande in-
terne technologisch-economische bureau iets te maken waarmee 's mi-
nisters verlangen naar een 'koporganisatie' (zoals men dat in de jaren
dertig graag noemde) voor de ETI's kon worden bevredigd. Eind 1935
werd de oprichting aangekondigd van een Centraal Economisch Tech-
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nologisch Instituut. 2 Ter voorbereiding won G. J. Teppema, het hoofd
van het bureau Nijverheid, van alle kanten in formatie in over regionale
industrialisatieplannen.23 De voorbereiding van het Centraal Instituut
begon inderdaad direct na Gelissens optreden als minister. Het Cen-
traal Economisch Technologisch Bureau zou tot taak krijgen 'de eco-
nomische, commerciele, technische en financieele zijde van de ingeko-
men [krediet-laanvragen [voor de Mavif] te onderzoeken:24

De Centrale  Raad van de El'I's komt verder niet meer ter sprake.
Wat men in ambtelijke kring werkelijk wilde blijkt uit een korte aan-
tekening van Hirsch feld van 27 december 1935: hij wees de aanduiding

Centraal Economisch Technologisch Instituut af: '[...] een Bureau of
een deel van een en niet meer.0

Wat  die naam betreft moest de directeur-generaal inbinden;  wat
de inhoud betreft niet. Het wordt tenslotte het Centraal Economisch
Technologisch Instituut, maar Teppema zelf had de leiding, ambtena-
ren deden al het werk.

Gelissen is deze makkelijke koerswijziging in eigen kring nogal
kwalijk genomen.26 Zoals hem, juist in die kring, het feitelijk opgeven
van de regionalisatie van het industriekrediet - het oude plan-Kaag -
werd kwalijk genomen.27 Op 3 september 1935, toen de eerste infor-
matie over de Mavif-plannen naar buiten kwam, pleitte Charles Stule-
meyer in De Maasbode er nog - vergeefs - voor om voort te bouwen
aan de regionale basis, en daar de landelijke koporganisatie uitein-
delijk op te laten groeien.28

In de Memorie van Toelichting op het Mavif-ontwerp, waar de toet-
sing van de kredietaanvragen door het Centraal Econornisch Techno-
logisch Bureau (dat is dan nog de aanduiding) werd uitgewerkt, wordt
aan de ETI's daarnaast nog een adviserende taak toegekend, terwijl
zij ook 'voor zover mogelijk bij het toezicht en de contrdle op ver-
leende credieten medewerking kunnen verleenen.' Waar ET l's ontbra-
ken - eind 1935 moesten enkele instellingen nog worden opgericht -
zou de Nederlandsche Middenstandsbank, waarin de staat een groot
belang had (en heeft) kunnen adviseren.29 Deze tekst was in feite een
compromis. Gelissen had, indachtig zijn verdere uitspraken, de positie
van  de  ETI's  in de statuten van de Mavif geregeld willen zien. Finan-
cien voelde veel meer voor een advisering door de Middenstandsbank,
waarvan men ongetwijfeld een minder avontuurlijke, meer banktech-
nische aanpak verwachtte. Als tussenvorm werd de vermelding als
bovenomschreven gekozen.

236



Voorzover valt na te gaan hebben de regionale instituten voor de

Mavif rechtstreeks geen rol gespeeld (in de notulen van de Mavif-

bestuursvergaderingen die bewaard zijn worden zij nooit als adviseur

genoemd).
De samenwerking tussen het Centrale Instituut en de provinciale

Economisch Technologische Instituten liet al direct te wensen over

- de ETI's hadden tenslotte heel WaI anders verwacht dan een orgaan

waar zij zich gehoorzaam dienden te melden en dat zij weinig konden

beinvloeden, en  dat  was het nieuwe CETI:0 Vele jaren later, in 1962,
schetste Gelissen het vervolg aldus:'[Het bleekl moeilijk  een goed

werkend overkoepelend orgaan voor de ETI's in het leven te houden.

Wel vergaderden de ET fs vaak samen en zij onderhielden een goed

contact met de afdeling industrialisatie van het departement van
Economische zaken. Het opgerichte  CETI  [...1 werd echter  door  de

ET fs beschouwd als een instelling die zich te veel in hun zaken wilde

mengen. Om nu aan de bezwaren van de ETI's tegemoet te komen,

werd  de  naam  in  c I v 1, wat  t oen nog betekende Centraal Instituut
voor Industrialisatie, veranderd.'31 Dat was op 20 maart 1937. Om te

benadrukken  dat  het  c Iv i een intermediair was tussen overheid  en

bedrijfsleven   werd   het  c Iv I een stichting.32 De stichtingsakte  werd
op 3 mei 1937 verleden. 'Intussen waren hierdoor nog niet alle ETI's

bevredigd; erkent Gelissen ronduit.33

Geen wonder, want nog altijd was er niets meer aan de hand dan
een naamsverandering. De nieuwe naam wijzigde niets aan de oude

situatie - in wezen  was  het  civ i  een  vermomming van het departe-

mentale Bureau dat in de laatste jaren voor de oorlog als Bureau In-

dustrialisatie werd aangeduid, een deel van de afdeling Nijverheid,
zoals dat al sinds juli 1935 had bestaan. De samenwerking met de
ETI's bleef onbevredigend. In augustus 1938 klaagt het Bureau In-

dustrialisatie er nog over.
34

Tenslotte werd aan de drang naar zeggenschap van de El'l's enig ge-

volg gegeven. Op 22 juli 1939 werden de zes toen bestaande ETI's35 be-

noemd tot 'leden' van de Stichting CIV I, er kwam een dertienkoppig
bestuur tot stand, bestaande uit de directeuren van de zes E T I's, twee

vertegenwoordigers uit werkgeverskring,36 66n representant van de
arbeidersbeweging, de toenmalige Haagse wethouder - en toekomstig
minister-president - W Drees, en vier mannen die geacht kunnen wor-

den de overheid te vertegenwoordigen: mr. J. Hidde Nijland, directeur
van de Rijksdienst voor de Werkverruiming, Groothoff, G. J. Teppema
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en diens medewerker mr. E. D. M. Koning, die het Bureau Industriali-
satie leidde. Niet toevallig werd Teppema door de minister, die alle
benoemingen verrichtte, aangewezen tot voorzitter en Koning tot se-
cretaris. Het werk bleef ook nu nog in de vertrouwde departementale
handen.37 7. .] de Minister van Financien [behoudtl een beslissende
invloed [...]' zei Hirschfeld toen hij het CIV 1-bestuur installeerde.38 De
ET I-directeuren legden er zich, soms node,39 bij neer.

Binnen de ambtelijke realisatie van het c I v L het Bureau Industria-
lisatie, werden in 1938 naast het dagelijkse advieswerk de eerste plan-
nen ontworpen voor teen van overheidswege geleide industrialisatie-
politiek'. Opdrachtgever was de Commissie tot onderzoek van de blij-
vende werkloosheid uit de Hooge Raad van Arbeid. Deze'Nota inzake
de industrialisatie' zou gezien kunnen worden als een nog niet ge-
kwantificeerde voorloper van de zeven Industrialisatie-nota's die van-
af 1949 werden uitgebracht.40

Maar vooral is interessant dat hier de stap wordt gezet van ordening
naar een embryonale planning. De overheid moet meer doen dan voor-
waarden scheppen, want het particulier initiatief is onvoldoende,
concludeert de Nota. 'Van overheidswege [... moeten] de verschillende
mogelijkheden op industrieel gebied' worden bestudeerd. Zelfs moet
de overheid aspirant-ondernemers aantrekken41 en financiering ver-
schaffen. 2 Het is duidelijk dat het Bureau Industrialisatie zichzelf als
kandidaat-uitvoerend orgaan op deze terreinen ziet. 3 Het ziet boven-
dien nog meer instrumenten voor een industrialisatiebeleid. Zo wor-
den faciliteiten voor industrieterreinen en industriegebouwen 'van
zeer groot belang' geacht. 4 Het accent in de industrialisatie moet
volgens de Nota niet worden gelegd op 'eenvoudig te fabriceren massa-
artikelen', maar op kwaliteitsprodukten, die ook naar de jonge opko-
mende industrielanden zullen kunnen worden uitgevoerd: 'machines,

,45werktuigen, apparaten, zelfs [...] complete fabrieksinrichtingen.
Vooral van de machine-industrie wordt dus veel verwacht (de nota
noemt ook textiel en chemie als veelbelovende sectoren). Tenslotte
wordt meer specialisatie in de produktie aanbevolen.46

Natuurlijk was dit niet de eerste maal dat over aspecten van de in-
dustrialisatie werd nagedacht. De  E TI's waren daarvoor speciaal op-
gericht. Gelissen had er zich persoonlijk veel mee beziggehouden, en
v66r zijn ministerschap het Werkfonds al bestookt met vier omvang-
rijke plannen (een systeem van waterkrachtcentrales in Limburg, een
spaarbekkencentrale, ook in Limburg, een hoogspanningsleiding Eind-
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hoven-Roermond om de Brabantse en Limburgse elektrische centrales
te koppelen en een sodafabriek - het plan dat vervolgens min of rneer

is overgenomendoorhet ET I I.47). Vanuit zijn vakgebied zag hij vooral

mogelijkheden voor de elektrochemische en elektrometallurgische
industrie. In  1939,  na zijn ministerschap, verrichtte hij nog in samen-

werking met de Economische Voorlichtingsdienst een onderzoek naar
48de mogelijkheden de chemische industrie verder uit te breiden.

Groothoff diende al in 1934 zijn eerder geciteerde lijst van projecten
voor de metaalindustrie in. Het economische departement kreeg in
de latere jaren dertig regelmatig industriele projecten voorgelegd.

Ook het departement zelf had zich al wel eerder gezet aan het verga-
ren van informatie over industrialisatiemogelijkheden. In het najaar
van 1936 verzamelde het lijsten van 'hier te lande niet of onvoldoende

vervaardigde produkten' bij de nijverheidsconsulenten en de diverse
rijksvoorlichtingsdiensten voor de industrie.49 Op 19 november 1936
interpreteerde Hirschfeld zelf de resultaten in een brief aan de ETI's.50

Hij wees erop dat Denemarken en Zwitserland, ook grondstofarme
landen, machines maakten die Nederland niet produceerde. Het pro-
duktieapparaat, schreef hij ook al, dient zich op kwaliteitsprodukten
toe te leggen, en de machinebouw moet zich meer specialiseren. 51

Anderzijds waarschuwde hij de mogelijkheden niet te overschatten:
wie importvervangende produkten zou willen maken, zou niet mogen
rekenen op een 'afdoende steun tegen eventueele dumping', want
steeds zijn er ook handelspolitieke belangen. De exportmogelijkheden
achtte ook Hirschfeld daarom beperkt, behalve wanneer ze op nieuwe
industrielanden zouden worden gericht. Alle aandacht, schreef hij,
zou moeten worden geschonken aan meer intensief speurwerk.52 Deze
ideeen lagen al geheel in de lijn van het rapport uit 1938.

De export, Nederland als handelsland, dat was en bleef een vast the-
ma. DeVooys had er in zijn notitie 'Richtlijnen-industriepolitiek', die
hij in 1934 voor de Economische Raad maakte, ook al op gehamerd:
' Elke  tak van nijverheid (bestaand of toekomstig) behoort concurre-
rend te zijn op de buitenlandsche markt.' Daarorn diende de regering
aan te sturen op lage kostprijzen.53 De Vooys vond bovendien echter,
dat steun vooral op bestaande industriele ondernemingen moest wor-
den gericht. Nieuwe bedrijven mochten, vond hij, geen bijzondere
voordelen krijgen.54   Een heel andere visie  viel  in  1936 te horen  van
woordvoerders van de Katoencommissie, toen het vernieuwen van de

contingentering van kunstzijden weefsels aan de orde kwam. Daar
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dacht men niet aan kwaliteitsprodukten, integendeel. De Nederlandse
industrie diende de massa-artikelen te leveren.55

Mr. B. J. M. van Spaendonck stelde zich een jaar later net zo op ten
aanzien van confectiecontingenteringen. Sprekend namens de Veree-
niging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen en de Neder-
landsche  R K Vereeniging van Werkgevers  in de Textielnijverheid  zei
hij, zonder nadere motivering, in de aan deze contingentering gewijde
hearing dat de massaproduktie uit Nederland moest komen. Dan  kon
de luxe-confectie wel geimporteerd worden.56

Maar zo was niet het departementale denken. Dat heeft zich op-
merkelijk consistent over de oorlogsjaren heengezet om tegen de
jaren vijftig in beleid te worden omgezet.

In 1938 was het apparaat in volle opbouw, aldus de Nota van het
Bureau Industrialisatie: 'de afgelopen jaren' zijn 900 industrialisatie-
projecten behandeld, waarvan 400 bij de ETI's,  100 bijde Mavif (waar
het Bureau ook werd ingeschakeld), door het Bureau Industrialisatie
(civi) alleen 400. Dit wordt niet verder gespecificeerd, zodat het niet
mogelijk is hier meer inzicht te geven (ook essentiele archieven ont-
breken). Voor het beoordelen zijn zeven ingenieurs beschikbaar en
vijf economen. 'Verscheidene' van de over een secretariaatsafdeling
en drie industriesecties verdeelde ambtenaren zijn aangetrokken uit
het bedrij fsleven.57 Het wachten is op het startsein.

3    Wilton-Fijenoord: de Mavif gepasseerd.

Het Bureau Nijverheid had in zijn rapport onder meer nieuwe finan-
cieringsmaatregelen voorgesteld. Al in 1938 dus was de Mavif, in de
opzet waarmee Gelissen genoegen had genomen, onvoldoende. Zelfs
werd het nieuwe centrale financieringsinstituut vanaf het begin al
gepasseerd. Terwille van de vertrouwde onderhandse oplossingen
eerst;  in de allerlaatste  fase voor de Tweede Wereldoorlog met behulp
van een - als jaren eerder - door Sociale zaken bestierde nieuw op-
gezette werkverruiming.

Een belangwekkend voorbeeld van zo'n onderhandse oplossing
dateert van 1935-6. Wie het legt naast het eerder gegeven steungeval

- Werkspoor - zal evenwel  ook de verschillen zien die  in  een  paar
jaar tijds waren ontstaan. Het geval speelde net in de tijd dat de Mavif
vorm kreeg. Het betrof Wilton-Fijenoord, toen nog een van de grote
scheepswerven van het land.
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Wilton-Fijenoord ontstond in 1929 door fusie van de reparatiewerf
van de familie Wilton en het aloude bedrijf van de nieuwbouwwerf
Fijenoord. Voor die dagen een werffusie van groot formaat.58 In  her
midden van de jaren dertig was Ir. A. de Kanter een van de directeu-
ren, een man van betekenis. Hij was voorzitter van de Metaalbond en
de Vereeniging van Metaalindustrieelen. Maar het bedrijf dat hij leidde
maakte de verwachtingen bij de fusie nog niet waar. In 1934 werden bij
wijze van saneringsmaatregel alle activiteiten geconcentreerd op 66n
plaats, de Wilton-terreinen te Schiedam. Ook leende de werf 300000
gulden van de Nationale Levensverzekering Bank. Het was nog niet
voldoende om weer op de been te komen. Niet dat Wilton-Fijenoord
reddeloos was - integendeel, een complicerende factor was juist dat
elders begerig naar het bedrijf gekeken werd.

Op 3 mei schreef de directeur van de Rotterdamsche Bankvereeni-
ging - bankier van de werf - dat zij  en de heren W van der Vorm (van
de Holland-Amerikalijn, een groot-aandeelhouder van Wilton-Fijen-
oord) en  D. G. van Beuningen (van de sHv) de voorwaarde wilden
weten om de prioriteitsaandelen in handen te krijgen. Deze aandelen,
die de feitelijke zeggenschap in het bedrijf geven, berustten bij de
directeuren en commissarissen van de werf (een in het bedrijfsleven
tamelijk gebruikelijke constructie). De aanval werd afgeslagen, met
overheidshulp. De Kanter kende uiteraard Groothoff vanwege diens
bemoeiingen met de metaalindustrie en de bruggenorders voor de
werven. Op 9 mei concipieerde Groothoff voor de al bijna afgetreden
minister Steenberghe een brief aan diens collega van Defensie, mr.
L. N. Deckers. Geadviseerd werd daarin om 'nadere officieele inlich-
tingen van de Directie, Commissarissen en Groot-aandeelhouders' in
te winnen over komende veranderingen bij Wilton-Fijenoord,'welke
mogelijkheden van buitenlandschen invloed zouden kunnen doen
ontstaan.' De minister zou, als zich die invloed voordeed, zijn gedrags-
lijn inzake marine-orders moeten herzien.59 Defensie, waar Groothoff
zijn goede relaties had, ging op 14 mei op het verzoek in.60 Waar de
aanwijzing vandaan komt dat de Robaver, Van der Vorm en Van Beu-
ningen voor buitenlandse rekening zouden werken, blij ft helaas in het
duister, maar de waarschuwing sterkte duidelijk de leiding van Wilton-
Fijenoord in zijn streven de prioriteitsaandelen te houden. (Wilton
bouwde in die tijd de kruiser De Ruyter.) De werf was echter nog niet
van het trio Robaver-Van der Vorm-Van Beuningen af. Het bedrijf
zat immers echt in financiele problemen, en de net gebrusqueerde

241



Robaver deed er niets aan om die minder te maken. Er werd bezwaar
aangetekend tegen overschrijding van het door cessie van vorderingen
gedekte krediet  van 750000 gulden. Later werd door de Robaver het
hanteren van deze kredietklem ontkend tegenover Lagas, de ambte-
naar van Economische zaken die het Werkfonds-krediet behandelde
dat Wilton-Fijenoord op 8 juni aanvroeg; de werfdirectie bleef bij de

juistheid van haar mededeling 61

Er was dus een Werkfondskrediet gevraagd. Op 5 juli besloten de
commissarissen van de werf bovendien om over het lopende jaar geen
obligaties uit te loten, een logische stap naar verdere sanering, maar
een riskante stap omdat de obligatiehouders ermee zouden moeten
instemmen. Er waren twee zeer grote obligatiehouders. Ouddirecteur
Bart Wilton hield ruim 1 miljoen van de bijna 5,8 miljoen gulden aan
uitstaande 5-percentsobligaties. De Holland-Amerika lijn had behalve
f 1,9 miljoen aan aandelenook f 1,4 miljoen aan obligaties (de Robaver
controleerde door verpanding 2.8 miljoen aan aandelen). Op 15 juli
wees Bart Wilton het plan af. Op 22 juli zei ook de HAL nee. Maar de
HAL wilde wel praten.62

Maar toen ging begin september Van der Vorm op bezoek bij minis-
ter Gelissen, om over de Werkfondssteun voor de'tweede Statendam'
(tenslotte Nieuw Amsterdam gedoopt), te spreken. De stemming was

waarschijnlijk goed. Van der Vorm, mag men aannemen, liet vallen

dat hij wel ideeen had over die in moeilijkheden verkerende werf
Wilton-Fijenoord. De minister vroeg hem in ieder geval zijn ideeen
'op papier te zetten'.63

Op 3 september moest ir. De Kanter voor andere zaken op her Roba-

verhoofdkantoor zijn. Toen hij er was, werd hij uitgenodigd om op dat
moment een bijeenkomst te hebben  met Van der Vorm en Robaver-
directeur Woltersom. Tot zijn stomme verbazing vernam hij, dat de
minister Van der Vorm had gevraagd een reorganisatieplan voor de
werf te ontwerpen. 4

Op 21 september is Van der Vorm al klaar met zijn plan (maar de
werfdirectie ontvangt het pas op 16 oktober65). Het bepleit een staats-
garantie van nier minder dan 3,75 miljoen op een bij de Nederlandsche
Bank tegen gelijke rente herdiscontabel bankkrediet - een volstrekt
risicoloos krediet  dus.  Van  het  geld  zou  f 2,25 miljoen rechtstreeks
worden doorgegeven aan de obligatiehouders. Bovendien blijkt dat de
reorganisatie volgens de Holland-Amerika lijn voorziet in vervanging
van de commissarissen en wellicht de directie. 6 Lagas had na zijn on-
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derzoek in juli geconcludeerd, dat Wilton-Fijenoord wellicht f 1 mil-
joen nodig had, 7 Van der Vorm rekende dus ruim.

Op  13  november 1935 reageerde de directie van Wilton-Fijenoord
met een eigen plan. Ook hierin wegen de belangen van de obligatie-
houders zwaar-de directie beriep zich op een in 1935 met B. Wilton ge-
sloten overeenkomst, waarbij hem en zijn erven werd gegarandeerddat
er geen nieuwe obligaties zouden worden uitgegeven met voorrang op
de zijne, behalve wanneer Wilton eerst zijn pakket d pari aan de werf
had kunnen overdoen. Lagas' oordeel was vernietigend: 'Het belang
van de zaak is geheel uit het oog verloren. Er is [...] niet aan gedacht,
dat het bedrijf een normale afschrijving op vaste activa nodig heeft,'
schreef hij onder meer.68 Ook had hij bezwaar tegen een ander aspect
van het plan, een verhoging van de balanswaarde van de terreinen.69

In november waren inmiddels de nodige juridische stappen gezet
om de obligatiehouders bijeen te roepen. Op 23 december vergader-
den ze, maar een besluit viel nog niet. Pas op 20 januari 1936, in een

vervolgvergadering, kreeg Wilton-Fijenoord drie maanden uitstel van
aflossing.

70

Ook het Werkfonds was inmiddels een stapje verder.  Op 13 januari
had de ministeriele commissie van het Werkfonds, waarvan Colijn
voorzitter was, uitgesproken dat de werf 'in het algemeen belang', be-
houden moest blijven. De regering verklaarde zich bereid tot steun als
de belanghebbenden ook de nodige voorzieningen zouden treffen.71

De belanghebbenden lieten niet af met nieuwe plannen te komen.
Directie en raad van commissarissen van de werf probeerden aan de
bezwaren van de kritische ambtenaar Lagas tegernoet te komen met
een nieuw voorstel: anderhalf miljoen gulden krediet onder staats-

garantie met een hypothecair verband als zekerheid en een looptijd
van slechts vij f jaar.72 Lagas bleef onvermurwbaar: 'Dit nieuwe voor-
stel zou alleen dan aanvaardbaar zijn, indien vaststaat [...] dat het be-
drag, benoodigd voor de aflossing van zoowel her nieuwe bankcrediet
[...] als van de obligatieleeningen, in de zaak zouden worden verdiend
of door verkoop van terreinen beschikbaar zou komen.' Voor Lagas
stond dat allerminst vast.

Dan was er nog het voorstel van Van Beuningen:  de werf zou zich-
zelf moeten redden, wat zou kunnen als de directie en commissarissen
werden vervangen.

73

Lagas kwam tot een synthese. In zijn nota aan de Ministeriele
Commissie voor het Werkfonds stelde hij voor f 1,5 miljoen krediet
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onder hypothecair verband te garanderen, mits de prioriteitsaandelen
aan de staat in beheer zouden worden gegeven en in overleg met de
obligatiehouders een nieuw bestuur werd benoemd. Na het schrappen
van een passage met een uitgesproken ongunstig oordeel over de zit-
tende directie en raad van commissarissen werd de nota met dit advies
naar de ministers gezonden.74

Drie dagen eerder was de leiding van Wilton-Fijenoord tot de con-
clusie gekomen dat 'bij blijvende volledige bezetting' aan de obligatie-
houders geen uitstel van aflossing rneer gevraagd hoefde te worden.7S

De  staatsgarantie  met de harde  eis van Lagas is belangrijk afge-
zwakt. In de lente van 1936 daagde een andere oplossing: volgens
P. J. Bouman  gaf de marine een voorschot op in opdracht gegeven
schepen76 - in de stukken bij Economische zaken en in de nagelaten

papieren van Groothoff blijkt hier niets van, maar het is geheelin de
lijn van eerdere maatregelen. Belangrijker was wellicht nog dat Wilton-

Fijenoord een nieuwe bankier vond. Crena de longh, de president
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij,werd via Groothoff gein-
teresseerd in de zaak. Hij besefte de potentiele waarde van de verlaten
terreinen op Fijenoord, midden in het Rotterdamse havengebied. Met
een staatsgarantie zou het Pensioenfonds van de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij de nodige anderhalf miljoen voor vijf jaar kunnen
verschaffen (dit langlopende krediet werd dus buiten de normale
bankactiviteiten gehouden).

De regering talmde, twijfelde m6t Lagas misschien aan de compe-
tentie van De Kanter, zijn collega-directieleden,77 en de raad van com-
missarissen. Op 27 april vroeg Crena een spoedige beslissing, en, met
nadruk, continuering van de directie, omdat een wisseling 'zeer zeker
een desorganiserende invloed [zoul hebben' in de hele scheepsbouw.

Ook wees hij erop dat De Kanter voorzitter was van de Metaalbond
en de Vereeniging van Metaalindustrielen 78 (,en nooit op zijn kantoor
als men hem opschelt', schreef een kwaadaardige hand op de afdeling
Nijverheid er met potlood bij 79)

De regering - voor de staatsgaranties was dat nog onveranderd in
de eerste plaats Financien - maakte geen haast. Op 16 mei schreef
Crena nog maar eens, nu zelfs naar Berlijn omdat thesaurier-generaal
Ries daar net voor de regelmatige Nederlands-Duitse clearingbespre-
kingen verbleef. De heren waren het nu vrijwel eens:

1 Het NHM-pensioenfonds zou hypotheek nemen op het onroerend
goed van Wilton-Fijenoord.
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2 De prioriteitsaandelen zouden in beheer bij de staat komen.
3  E6n of meer regeringscommissarissen zouden worden benoemd, die

onder meer controle moesten uitoefenen op de winstbestemming.
De   Handel-Maatschappij  inde een bescheiden vergoeding - een

kwart percent - voor de staatsgarantie, die werd doorbetaald aan de
nu vrijwel opgerichte Maatschappij voor Industriefinanciering.

Op 8 juni was de zaak tussen Gelissen en zijn collega van Financien,
Oud, rond.80 Injuli kreeg de staat de prioriteitsaandelen in onderpand.
De garantieverlening duurde heel kort. Al in november werd het gega-
randeerde krediet vervangen door een niet gegarandeerde hypothe-
caire obligatielening van f 2,5 miljoen. Een consortium, bestaande uit
de Handel-Maatschappij, Labouchtre & Co. en Heldring& Pierson  nam
daarvan f 2 miljoen gulden over.81

Minister Gelissen was over de gang van zaken teleurgesteld. Ook
op 8 juli schreef hij Oud: 'Ik betreur het, dat dit crediet aan Wilton-
Fijenoord niet rechtstreeks door de Maatschappij van Industriefi-
nanciering kan worden gegeven. Ik acht het noodzakelijk, dat deze
Maatschappij, wil zij  niet van den aanvang af in een ongunstige positie
worden gedrongen, zal moeten beschikken over een kern van goede,
gezonde credieten. Het crediet aan Wilton-Fijenoord acht ik daarvoor
bij uitstek aangewezen.'82 Maar het zou het lot van de Mavif blijven
om in de marge te opereren.

Voor de procedures in het midden van de jaren dertig, en daarna,
geeft de behandeling van Wilton-Fijenoord een redelijk inzicht. Han-
del en nijverheid hoefde voor de bedrijfsbeoordelingen veel minder
te leunen op de externe know-how van de (Crisis-)accountantsdienst,
die in de eerste jaren veelvuldig werd ingeschakeld.83 Maar het beleid

bij grote steungevallen was en bleef voorzichtig, waarbij de strakke
opstelling van Financien, een blijvend onmisbare schakel in de proce-
dures, zo ongeveer een randvoorwaarde was in de financiele benade-
ring. Bij de poging tot een algemene steunmaatregel voor de motoren-

industrie te komen bleek dat ook84 De Mavif ontbrak het, zeker in
deze begintijd waarin het eigen vermogen f 50 000 bedroeg, volkomen
aan autonome mogelijkheden.

4     De laatste periode voor de Tweede Wereldoorlog: de Mavif

'Voorop wordt gesteld, dat de bedoeling voorzit, dat onze Maatschap-
pij geen «hulp» verleent, doch op strikt zakelijke gronden hare finan-
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ciering wenscht te verrichtten [...] Wij beseffen dat slechts een klein
aantal industrien zal voldoen aan de door ons vereischte adagia. Met
name heeft het weinig zin, door verliezen of verkeerde investeringen
vastgelopen industrieen met lang crediet te accomoderen [...1'

Het is januari 1937 en de ongeveer halfjaar oude Maatschappij voor
Industriefinanciering presenteert zich in een brief aan het bankwezen.
De bedoeling is, met de banken tot een gedachtenwisseling te komen
- kennelijk zijn er wat misverstanden omtrent de 'stroppenbank' op
te ruimen.

War wilde de Mavif wel? De brief antwoordt: expansie financieren;
'constructieve reorganisatie'.85 De Mavif is streng - en klein. Eind
1936 zijn de industriele kredieten van het Werkfonds aan de Mavif
overgedragen. Veel is het niet. lets meer dan een miljoen gulden staat
uit, bij een toegestane limiet van ruim f 2,2  miljoen.86 De kleinste van
de grote banken, de Incassobank, heeft iets later, in 1939, nog altijd
72 miljoen gulden aan krediet uitstaan.87

Behalve de industriele Werkfondskredieten krijgt de Mavif elf
staatsgaranties op door particulieren verstrekte industriele kredieten
in beheer. Een daarvan, veruit de grootste, betreft de Wilton-Fijen-
oord-transactie. Op 31 december 1936 staan er dus nog maar tien
garanties uit, samen slechts f 872 000.88

De financiele mogelijkheden van de Mavif blijven uiterst beperkt.
In januari 1937 bekijkt de raad van bestuur van de Maatschappij een

ontwerp-leningsovereenkomst met de staat, een werkstuk van Finan-
cien. De staat  wil  wel  f 250 000 lenen, met een looptijd van tien jaar
en een rente die een half percent ligt boven het wisseldisconto van de
Nederlandsche Bank, doch met een minimum van 3 percent. De raad
van bestuur is in meerderheid tegen deze koppeling - het zou de uit-
staande kredieten aan een schommelende rente binden. Ries, de the-
saurier-generaal, laat via het bestuurslid Van Doorninck (Ries' voor-
ganger) weten dat dan de rente 4 percent vast zal bedragen.89

De onderhandelingen leiden uiteindelijk tot een veel beter resul-
taat. Op 12 maart krijgt de Mavif twee miljoen gulden tegen drie per-
cent vaste rente toegezegd.90 Later in 1937 wordt dit toegezegde kre-
diet  omgezet  in een verhoging  van het aandelenkapitaal  tot  f 2  mil-
joen.91 Het is de enige uitbreiding van middelen die de Maatschappij
voor Industriefinanciering tot de Tweede Wereldoorlog krijgt. Zij
moet dus wei voorzichtig zijn. De indruk uit de niet compleet bewaard

gebleven best:uursnotulen is, dat de kredietaanvragen met de grootst
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mogelijke voorzichtigheid worden behandeld. Zwaar weegt daarbij
steeds het advies  van het CETI/CIVI  (dat wil zeggen het Bureau
Industrialisatie). Een normale praktijk is het inwinnen van krediet-
informatie bij een gespecialiseerde firma (R. G.  Dun & Co N V te Rot-
terdam). Ook worden wel eens elders adviezen gevraagd. 1n 1937
adviseert mr. Van de Loo,de compagnon van dr. Kortenhorst, als secre-
taris van de Federatie van Nederlandsche Lederfabrikanten over de
kredietaanvrage van de Chroomlederfabriek Waspik.92

Een belangrijke rol in de kredietbeoordeling speelde het 'concur-
rentie-aspect'. Eind 1938 schreef directeur B6lger hier een nota over:
'AIs criterium zal men moeten aannemen, dat een duidelijk aanwijs-
baar en sprekend algemeen belang het verleenen van een crediet

rechtvaardigt,' heet het daarin voorts.93

In 1937 werden bij de Mavif 168 kredietaanvragen en verzoeken
tot deelneming in het aandelenkapitaal ingediend. Dertig werden er
gehonoreerd,  toI een bedrag van  f 1 317 500.94 Daarbij moet worden
aangetekend, dat 66n bedrij f bijna 400 000 gulden binnenhaalde. Dat
was de ook door het Werkfonds al ruimhartig gesteunde Kromhout
Motorenfabriek in Amsterdam, waaraan de Mavif nu, op voorspraak
van  Crena de Iongh, preferent aandelenkapitaal verstrekte: f400 000
nominaal 5 percents preferente aandelen 1 98. Kromhout zou ze des-
gewenst tegen honderd percent kunnen terugkopen, wat in 1940 ook is

gebeurd. De deelneming hield verband met een ingrijpende financiele

reorganisatie waaraan ook de Twentsche Bank, Kromhouts bankier,
bijdroeg.

Deze deelneming was een uitzondering. Gebruikelijker waren lenin-
gen met een looptijd van vijf tot tien jaar, tegen 5 percent rente en 1  of
2 percent afsluitprovisie. Volgens de directeur van de Herstelbank,
drs. J. E Posthuma, werd bovendien vaak een 'Winstbeding' van 5 per-
cent van de hoofdsom gesteld. De credietvragers hadden vooral tegen
deze voorwaarde vaak ernstige bezwaren, aldus Posthuma.95

De voorzichtigheid bleef een eerste leidraad: 'Weliswaar werden er
[in 1937] verschillende plannen voor de fabricage van nieuwe, nog niet
hier te lande vervaardigde artikelen ingediend, doch deze waren er
ook in den ergsten crisistijd en juist in een periode van opleving [...1 is
voorzichtigheid dubbel geboden,' staat aanmoedigend in het concept
van het eerste jaarverslag.96 Ook was werkverplaatsing, hoe econo-
misch verantwoord ook, een reden voor afwijzing van aanvragen.

97

Over de volgende jaren ontbreken verslagen, maar niets wijst op een
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ingrijpende verandering.'Van enig wezenlijk belang kon de Maatschap-
pij voor Industriefinanciering nauwelijks worden geacht,' schreef
G. M. Verrijn Stuart terecht:8 Geen wonder - veel meer dan een con-
cessie aan de om politieke redenen bij Economische zaken gedropte
minister Gelissen was de Mavif vanaf het begin niet geweest. Boven-
dien verscheen de Maatschappij op het meest ongelukkig denkbare
moment - er was in de late jaren dertig geen tekort aan kapitaal,
maar aan beleggingsmogelijkheden. De vorming, in 1938, van het zo-
genaamde 'Beleggersfront', bedoeld om de rente op peil te houden,
weerspiegelt deze situatie.99

5     De laatste periode voor de Tweede Wereldoorlog:
de werkverruiming herleeft

Op 24 juni 1936 was Gelissen vervangen door Steenberghe, die binnen
het departement veel beter stond aangeschreven en met Hirschfeld op
vriendschappelijke voet verkeerde.100 Handel, nijverheid en scheep-
vaart en Landbouw werden opnieuw samengevoegd tot een departe-
ment van Economische zaken. Met een zeer kort int:ermezzo tijdens
het vijfde kabinet-Colijn, dat direct bij zijn optreden door de Kamer
werd weggesternd,101 was Steenberghe tot aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog onafgebroken minister. In mei 1940 ging hij
met de rest van het kabinet-De Geer naar Londen. Nog een goed jaar
later trad hij daar als minister af. Met de komst van Steenberghe
werden oude lijnen weer opgepakt. De ordening kreeg meer aandacht.
'Het belangrijkste,' schrijft Hirschfeld, 'was echter de industriepoli-
tick te steunen door invoerrechten. Om dit te kunnen doorvoeren
waren tevens de handelspolitieke besprekingen weer belangrijker ge-
worden. '102

Op 25 februari 1939 werd een wetsontwerp ingediend om de invoer-
rechten 'in gematigd beschermden zin' Ie kunnen wijzigingen. Voor-
uitlopend op de goedkeuring benutte de regering alvast haar in 1937
verruimde bevoegdheden tot tijdelijke verhoging van de invoerrech-

ten (berustend op de Tariefmachtigingswet) om voor een aantal arti-
kelgroepen de invoerrechten te verhogen:  glas- en aardewerk, textiel
en kleding, papier, hout, leer en lederwaren en sommige metaalpro-
dukten genoten deze bescherming.103

Ook de houding ten opzichte van overige steunmaatregelen ten
behoeve van de industrie veranderde, maar hier bleef de geest van
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Gelissen vaardig. Het eerder, in paragraaf 2, aangehaalde civ I (Bureau
Industrialisatie-)rapport over industrialisatie past geheel in de poli-
tieke lijn die ook na Gelissens vertrek bleef overheersen, die nu ook
hernieuwde interesse kreeg bij de ambitieuze ministers van Sociale
zaken die in de laatste kabinetten zaten, mr. C. P. M. Romme, opko-
mend katholiek politicus met al sinds vele jaren goede relaties met
het industriele bedrijfsleven (hij was secretaris geweest van de Vereni-

ging van Damesconfectiefabrikanten en van de katholieke werkgevers
in het diocees Haarlem, en trustee van de Japonnenconventie, een
van de verbindend verklaarde kartels104) en dr. J. van den Tempel, de
belangrijkste S D A p-woordvoerder voor economische zaken en al jaren
een voorstander van industrialisatie en betere industriefinanciering.
(Het vijfde kabinet-Colijn heeft zo kort geregeerd, dat het buiten be-
schouwing kan worden gelaten.)

In april 1939 diende Romme (in een onder meer door Steenberghe
mede-ondertekend wetsontwerp) een aanvraag in om het krediet
voor de werkverruirning - bedoeld  is het Werkfonds - met dertig
miljoen gulden te verhogen, omdat het bestaande fonds, toen reeds
vergroot tot f 160 miljoen,105 inmiddels geheel geblokkeerd was, onder
meer vanwege de bouwplannen van de IJ-tunnel en het nieuwe stad-
huis van Amsterdam.106 Romme kondigde meteen een reorganisatie
aan: een 'staatsbedrijf' voor werkverschaffing dn werkverruiming, de
onder leiding  van  ir. J. Hidde Nijland gestelde Rijksdienst  voor  de
Werkverruiming; ook werd de Kamer meegedeeld dat er nu weer
industriefinanciering uit middelen van Sociale zaken mogelijk zou
worden. Het was de bedoeling produktieve werken voor nijverheid
en verkeer te financieren uit het zogenaamde Werkloosheidssubsidie-
fonds, 'dat immers met een gelijk bedrag aan anders uit te keren

steungelden kan worden ontlast.' Blijkbaar werd vooral gedacht aan
verkeerstechnische werken, want de Gedeputeerde Staten van de
provincies zouden in deze gevallen dienen te adviseren. 107

De Rooy stelde vast, dat Rommes voorstel in feite een moeizaam
compromis was. Een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven
had gemeend, dat er zicht was op loonsubsidie aan werkgevers als
middel ter bestrijding van de werkloosheid. Op 3 februari 1939 be-
zochten Fentener van Vlissingen en Eykman - de geestelijke vader
van het Werkfonds - premier Colijn, om hem voor te stellen met over-
heidsgeld en particuliere middelen gezamenlijk scheepvaart, visserij,
vliegtuigbouw, textielindustrie, bouwnijverheid en de produktie van
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oorlogsmaterieel te steunen. Steenberghe diende in de ministerraad
daarop aansluitende voorstellen in. In afwachting van nooit verwezen-
lijkte nadere plannen uit het bedrijfsleven trok de regering de dertig
miljoen Uit.'08

Voordat het wetsontwerp was afgehandeld viel het vierde kabinet-
Colijn, juist en vooral omdat Colijn, toen de begroting voor 1940 een
aanzienlijk tekort dreigde te vertonen, had geeist dat op de uitgaven
voor de werklozen 15 miljoen zou worden gekort.'09 De RKSP-minis-
ters maakten hiertegen en bloc bezwaar.

Met het kabinet-De Geer werd de rooms-rode coalitie ingeluid die
de volgende twintig jaar in wezen onafgebroken is blijven voortbe-
staan; maar Romme zelf kwam niet als minister terug. Van den Tempel
nam het Werkverruimingsontwerp met kennelijk enthousiasme over,
en benadrukte met nog veel meer kracht dan Romme het industria-
lisatiebevorderende element erin.110 Uit deze Werkverruimingsgelden
werden nu weer industriele projecten gesteund. Begin 1940 was on-
geveer 2 miljoen gulden beschikbaar voor een door Fokker te bouwen
'lange afstandvlieger K LM',111  die het antwoord had moeten worden
op de sinds de eerste helft van de jaren dertig door de KLM en andere

luchtvaartmaatschappijen geprefereerde Amerikaanse Douglas-vlieg-
tuigen.112 Ook andere plannen van Fokker werden door de staat uk de
werkverruimingsmiddelen gesteund. 13 De voorbereiding van Rommes
ontwerp was deels  door  het  civ I verricht.114  Her c Iv I zou als advi-
serend orgaan van de minister van Economische zaken een rol spelen
bij de selectie van projecten voor deze nieuwe aanpak van de werk-
verruiming. 115

De kentering in het denken was dus in volle gang. In de Tweede
Kamer was al om een jaarlijks industrialisatieplan gevraagd.116 Zelfs
hoopte men van de inmiddels uitgebroken Europese oorlog eenzelfde
profijt te kunnen trekken als indertijd van de Eerste Wereldoorlog
was getrokken. In het Voorlopig Verslag voor de behandeling van het
hoofdstuk Economische zaken in de rijksbegroting 1940 staat letter-
lijk: 'Een politiek van industrialisatie en stelselmatige bodemontgin-
ning is ingezet  in het belang van de werkgelegenheid [...] in handel en
industrie werd in velerlei opzicht geordend. Hoewel de oorzaken hier-
van geenszins onverdeeld verheugend waren, komt dit alles nu uitste-
kend van pas. De periode van den wereldoorlog is voor de economi-
sche en sociale ontwikkeling hier te lande van groote beteekenis ge-
weest. Ook thans moge van den nood een deugd gemaakt worden.,117
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De econornische verdedigingsvoorbereiding was al geruime tijd voor
het uitbreken van de oorlog opgezet. Met de ervaringen van de vorige
oorlog in gedachten werd er nu een aandacht en bereidheid tot over-
heidsinterventie getoond, die in vredestijd niet gewaagd zou zijn.

Steenberghe stelde in 1938 een Economische Defensieraad in om
een eventuele oorlogssituatie (gedacht werd ongetwijfeld: in de buur-
landen) voor te bereiden.118 Toen de oorlog inderdaad uitbrak kon-
den in korte tijd twaalf rijksbureaus worden opgericht, onder leiding
vooral van mensen uit het bedrijfsleven die daarroe tijdig waren aan-
gezocht.119 Binnen het economische departement troffen hiertoe
volgens Hirschfeld Teppema en dr. E. L. Kramer de nodige maarrege-
len.120 Groothoff speelde een rol als regeringscommissaris. Ook aan

een opvolger van de Nederlandsche Overzee Trust was gedacht. Het
nieuwe orgaan om de invoer te co8rdineren heette Algemeene Neder-

121landsche Invoer Centrale (AN IC).

6   De oorlogsjaren

De relatie tussen overheid en bedrijfsleven in bezet Nederland en tij-
dens het Militair Gezag vergt een aparte studie, zoals de nog veel
eenvoudiger situatie gedurende de Eerste Wereldoorlog afzonderlijke
behandeling gekregen heeft. De door de Nederlandse regering voor-
bereide organisaties draaiden aanvankelijk door onder leiding van
Hirschfeld als gezamenlijke secretaris-generaal van de nu opnieuw en
voorgoed gescheiden departementen van Handel en nijverheid (later
in deze vorm opnieuw aangeduid als Economische zaken) en Land-
bouw. De oorlog gaf sommige organisaties de kans om zich ongekend
snel te ontwikkelen. Zo werd TNO eindelijk breed opgezet. De oude
onder Economische zaken ressorterende onderzoeks- en adviesinstel-
lingen werden onder de Nijverheidsorganisatie TN o gebracht.122 Tot
in het eerste oorlogsjaar was die slechts beheerder geweest van het
Centraal Instituut voor Materiaalenonderzoek in Delft, dat aanvanke-
lijk uitmuntte omdat het geen eigen laboratorium had.123 Nog in 1938

had Economische zaken niet ingezien waarom TN Ohet beheer over de
'proefstations' zou moeten krijgen. Om de zaken in de hand te houden
werd toen voorgesteld voor ieder instituut een gedelegeerde van het
departement te benoemen naast vier vertegenwoordigers van de Nij-
verheidsorganisatie. In 1939 had TNO zich na het optreden van een
nieuwe voorzitter (Alingh Prins) - de vorige, prof. Van kerson, was
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boos  weggelopen - in dit compromis geschikt:24  Het  CIv I wachtte
ook nieuwe tijden. Het leende bij het uitbreken van de oorlog een
tweede directeur, prof. ir. J. W. H. Uytenbogaart, afkomstig van de Ba-
taafsche Petroleum Maatschappij, die nu samen met mr. E. D. M. Ko-
ning de leiding kreeg, en zette zich in voor de produktie van import-
vervangende artikelen.125 Vanaf 1941 kreeg  het  civ I de beschikking
over eigen medewerkers, die niet tevens aan het departement verbon-
den waren. 126

De Mavif kreeg vanaf 1942 een nieuwe rol als administrateur van
de steunverlening aan stilgelegde bedrijven.127 Al eerder in de oorlogs-
periode vertoont de Mavif, waar Gelissen nu in het bestuur zit,128 de
nieuwe neiging om deel te nemen in emissiesyndicaten, een bancaire
activiteit waartoe zij voordien zeker niet geroepen was. Begin 1941

gebeurde dat bij Ubbink, en bij de Nederlandsche Vlasspinnerij. 129-130
Het kon ook haast niet anders. Tegen de goederenschaarste die

in de loop van de oorlog mede door de activiteiten van de Duitse
bezetter steeds nijpender werd 131 zette Hirschfeld - een paar dagen
voor de Duitse aanval op Nederland benoemd tot secretaris-generaal
van Handel, nijverheid en scheepvaart, en als zodanig na de capitulatie
de hoogst aanwezige Nederlandse functionaris op dit terrein - alle
beschikbare instrumenten van industriepolitiek in, zonder dat er ook
maar een moment sprake is geweest van het voeren van een wezenlijk
toekomstgericht industriebeleid. Het enige doel was immers over-
leven. Van overwegingen voor de langere termijn blijkt niets.132 Op
Duitse aandrang kreeg vooral de ordening krachtige nieuwe impulsen.
Het civiele bestuur dat onder leiding van 'rijkscommissaris' dr. Seyss-
Inquart de hoogste overheid in het bezette Nederland vormde, begon
al in de zomer van 1940 voorbereidingen te treffen voor de organisato-
rische'vervlechting' van het Nederlandse bedrijfsleven met het Duitse.

Daartoe diende het hele bedrijfsleven een organisatie naar nazi-
Duits model te krijgen. Dr. H. Fischb8ck, commissaris-generaal voor
financien en economie onder Seyss-Inquart vroeg op 5 augustus 1940
de Rotterdamse bankier mr. H. L. Woltersom (een zwager van A KWV-
secretaris Kortenhorst133) om voorzitter te worden van een commissie
van advies voor het contact tussen bezetter en bedrijfsleven.134 Onder
Woltersoms leiding werd, met medeweten van Hirschfeld, de aan de
Duitse wensen aangepaste organisatie voorbereid. Hirschfeld ver-
schafte op 31 oktober 1941 de juridische basis met een besluit 'Betref-
fende den opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling
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van het bedrijfsleven', dat werd gevolgd door drie 'uitvoeringsbeslui-
ten'.135 De hele opzet was een vrij getrouwe kopie van de Duitse orga-
nisatie van het bedrij fsleven, met dien verstande dat in de 'organisatie-
Woltersom' de secretarissen minder belangrijk, de voorzitters belang-
rijker waren dan in Duitsland.

Een van de zes Hoofdgroepen van de organisatie was de Hoofdgroep
Industrie, die op 11 december 1941 werd geinstalleerd.136 T. J Twijn-
stra, directeur van U. Twijnstra's Oliefabrieken te Maarssen, trad op
als voorzitter.

De organisatie-Woltersom had op voorstel van de bij de opzet be-
trokken AKWV-secretaris mr. B. J. M. van Spaendonck verordenende

bevoegdheden geclaimd. Van Spaendonck wilde die vooral leggen op
het niveau van de vakgroepen, die kleine onderdelen van de organi-
satie, die veelal overeenkwamen met bestaande ondernemers-branche-
organisaties.137 Zelfs werd overwogen de met verordenende bevoegd-
heden toegeruste vak- en bedrijfsgroepen de bevoegdheid te geven
ondernemersovereenkomsten op te stellen.

Bij het verplichte lidmaatschap dat voor de Woltersomse organisa-
ties gold zou daarmee op bedrij fstakniveau aan onwillige ondernemers
door de bedrijfsgenoten karteldwang kunnen worden opgelegd. Het
Kartelbesluit van 1941 hield deze bevoegdheid echter aan het depar-
tement.138 Dr. T. P. van der Kooy, plaatsvervangend directeur-generaal
van Handel en nijverheid (Hirschfeld combineerde zelf de directeur-
generaalsfunctie met die van secretaris-generaal) wilde het departe-
ment nauw bij dergelijke overeenkomsten betrokken houden.139 De
verordenende bevoegdheden die de organisaties feitelijk werden toe-
gekend waren zeer beperkt. Bovendien waren de sancties zwak.

Het departement, zoveel is duidelijk, prefereerde het verre om na
consultatie met de georganiseerde ondernemers (de'gelijkgeschakelde'
vakbeweging was geen rol toebedacht in het nieuwe bestel) de beslis-
singen en de uitvoering daarvan te houden in de eigen handen van de

Rijksbureaux, vlak voor de oorlog ingestelde overheidsorganen.
Dat viel niet moeilijk te bereiken omdat alle verordeningen het

departement moesten passeren. Mr. J. E de Jongh, in de oorlog chef
van het Bureau Organisatievraagstukken van het directoraat-generaal
van Handel en nijverheid, schrijft in zijn (na-oorlogse) dissertatie over
de verordenende bevoegdheid  van de organisaties kenschetsend:  'Al
spoedig echter bleek, dat ondanks de inschakeling van de hogere or-
ganisatie (veelal bedrijfsgroep of hoofdgroep) de ten Departemente
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ingediende verordeningen meestal toch niet alleen formeel gebrekkig
maar ook materieel slecht doordacht en eenzijdig op de behartiging
van groepsbelangen gericht' waren.140

In  1944 werd - als  in de vooroorlogse ordeningswetten - nog een
toetsingscommissie ingesteld onder auspicien van het toporgaan van
de organisatie-Woltersom, de Raad voor het Bedrijfsleven. Gefunctio-
neerd heeft die niet meer. 141

Dat de overheid - en dat was in dit geval wel degelijk ook de Ne-
derlandse overheid, in casu Hirschfeld en zijn departement - niet van
zins was wezenlijke taken uit handen te geven, leidde tot een botsing
met Twijnstra. De voorzitter van de Hoofdgroep Industrie schreef op
25 februari 1943 aan Hirschfeld: 'Indien het waar zou zijn, dat onze
nieuwe opgebouwde organisaties slechts zouden moeten worden ge-
zien als instrumenten in de hand van de overheid, om aan de overheid
een strenge ordening van het economisch leven mogelijk te maken,
dan heeft naar mijn meening de organisatie op noodlottige wijze haar
doel gemist.'142 Twijnstra trad af en werd vervangen door ir. F. Q. den
Hollander.

De Jongh vult dit beeld nog aan. De oorspronkelijke opzet van de
Woltersomse organisatie was, schrijft hij, een groot deel van de eco-
nomische overheidstaken aan het bedrijfsleven over te dragen.143 Dit
paste het bedrij fsleven zeer. Het hoopte door het overnemen van taken
bij het einde van de oorlog snel van de grote overheidsbureaus af te
kunnen zijn, en slechts eigen, naar believen te liquideren, organen over
te houden. Het was,' aldus De Jongh, ietwat ongenuanceerd, 'een144 c

poging tot gedeeltelijk behoud van oude economische machtsposities,
een poging tot organisatie van het monopolistisch kapitalisme.

, 145 Het
verzet van overheidszijde tegen de verwezenlijking van deze opzet
kwam volgens De Jongh van de rijksbureaus, die hun positie bedreigd
zagen. Bovendien kon de bezetter vanuit zijn oorlogssituatie alleen
met straffe centralisatie werken.146 Aan bedrijfszijde werkten volgens
De Jongh versnippering in de organisatie en onderling wantrouwen

tegen.
147

De organisatie-Woltersom zowel als de rijksbureaus hebben de
Tweede-Wereldoorlogjaren overleefd. De eerste na-oorlogse ministers
van Handel en nijverheid, drs. J. H. Gispen (oud-departementsambte-
naar) en ir. H. Vos zagen voor de korte termijn geen ander alterna-
tief.148 Woltersoms eigen rol binnen de organisatie was wel uitge-
speeld. Hij verdween eruit, evenals de door Gispen dric weken na de
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bevrijding opgeheven Raad voor het Bedrijfsleven. Vos maakte Den
Hollander, tijdelijk secretaris- en directeur-generaal van Handel en
nijverheid (Hirschfeld trok zich bij de bevrijding eigener beweging
terug), tevens Gemachtigde voor de bedrijfsorganisatie. Het in de
opzet-Woltersom van de Duitsers overgenomen 'leidersbeginsel' (de
- benoemde, niet gekozen - voorzitter beslist uiteindelijk alleen)
werd vervangen door een meer democratische bestuursvorm. Twijn-
stra trad weer op als voorzitter van de Hoofdgroep Industrie. Intussen
namen de voorbereidingen een aanvang voor een heel nieuwe organi-
satie van het bedrijfsleven. Tegelijkertijd vonden veranderingen plaats
binnen het departement.

7   Een nieuw begin

Kort na de Duitse capitulatie kreeg Nederland een nieuwe regering.
Het kabinet-Gerbrandy, dat in verschillende samenstellingen gedu-
rende het grootste decl van de oorlog in Londen had gezeteld, werd
vervangen door een kabinet onder leiding van de Doorbraak-man
Schermerhorn en de SDAP-er Drees. In H.Vos, een van de auteurs van
Het Plan van de Arbeid, trad op als minister van Handel en nijverheid.
Hij trof een tamelijk intact apparaat aan, waaraan echter door het
aftreden van Hirschfeld de top ontvallen was. Bovendien waren een
aantal economisch-politieke activiteiten gedurende de oorlog in han-
den gevallen van het departement voor Bijzondere economische za-
ken, dat onder leiding had gestaan van de N S B-ers Rost van Tonningen
en Rambonnet. Met name de dienst van de Gemachtigde voor de Prij-
zen (geleid door een tijdens de oorlog tot de NSB toegetreden amb-
tenaar, Schokker) moest als een directoraat-generaal opnieuw in het
oudere economische departement worden geintegreerd.

Het ontbrak dus aan een secretaris-generaal en een directeur-gene-
raal van Handel en nijverheid. Na een periode van waarneming van
beide functies door Den Hollander vroeg in september 1945 Vos zijn
partijgenoot, de vroegere ambtenaar van Economische zaken, dr. P.
Kuin, die de oorlogsjaren in Londen had doorgebracht, om als secre-
taris-generaal op te treden (aanvankelijk waarnemend, in afwachting
van de zuivering van Hirschfeld).149 De post van directeur-generaal
bleef veel langere tijd onvervuld. Het voormalige directoraat-generaal
van Handel en nijverheid viel in feite uiteen in een aantal nieuw inge-
stelde directoraten. Zo verwisselden dr. E. L. Kramer, gedurende de
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oorlogsjaren hoofd van de afdeling Nijverheid, die functie voor die
van directeur van Herstel en voorziening. Aan zijn afdeling werd het
opstellen van de 'behoeftenschema's'. een instrument voor de indus-
triele produktieplanning, opgedragen.150 •Chef planning' werd mr.
R A. Blaisse, voor de oorlog achtereenvolgens directiesecretaris van
Van Puijenbroek, het textielbedrijf waar minister Steenberghe direc-
teur was geweest, en van Philips, in de oorlog secretaris van de Hoofd-

groep Industrie.151

De problemen van bedrijfsvestiging en industrialisatie gingen over
naar een directoraat Handels- en Industrieel beleid, waarvoor CIVI-
directeur Koning van zijn oude taken werd vrijgemaakt. Konings dir-
rectoraat  had tWee afdelingen: Bedrijfsstatistiek, voor de industriefi-
nanciering ende uitvoeringvan het Bedrijfsvergunningenbesluit, een al
eind 1940 op Duits verzoek getroffen maatregel,152 die de overheid de
bevoegdheid gaf zelfstandig- dus zonder verzoek uit het bedrijfsleven
of advies van de Economische Raad - bedrijfstakken te sluiten, een
afdeling aangeduid als'Technisch Economische Vraagstukken' of HIT.

Zij zou belast worden met de 'industriele ontwikkeling' en uit dien
hoofde contacten onderhouden met TNO, het definitief onder niet-
ambtelijke leiding (dr. R Schoenmaker) te verzelfstandigen  CIV 1, de
regionale Economisch-Technologische Instituten en technische voor-
lichtingsinstellingen.153 Hoofd van de afdeling werd de chemicus drs.
G. A. Kohnstamm, afkomstig van de Bataafsche Petroleum Maatschap-
pij (BPM, nu Shell) waar hij werkte op het grote researchlaboratorium
in Amsterdam in een coardinerende functie. Koning had Kohnstamm
leren kennen toen die zich in het begin van de oorlog meldde bij het
CIVI, om met zijn specialistische kennis hulp te bieden bij de nodige
omschakeling van produktieprocessen op de door de oorlog te ver-
wachten problemen (van een benoeming kwam niets in 1940154)

Medewerkers had het nieuwe afdelingshoofd aanvankelijk niet. Hij
kon zijn sector van de grond af opbouwen, en benutte de gelegenheid
om een aantal andere mensen uit het bedrijfsleven naar het departe-
ment te halen. 155

De reorganisaties bleven niet bij de instelling van deze directoraten.
Onder Hirschfelds allesomvattende greep had ook het directoraat
voor de Handelsakkoorden berust. Nu de export was ingestort werd
de wens om nieuwe impulsen te geven extra groot. Vos vormde een

apart directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrek-
kingen  (B EB).  Eind  1945  liet hij  ook de voorbereidingen treffen voor
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de oprichting van een Centraal Planbureau, dat onder leiding werd
gesteld van zijn mede-auteur van het Plan van de Arbeid, dr.1. Tinber-
gen. De bestuurlijke situatie in 1945-6 was nog steeds merkwaardig. Er
was aanvankelijk geen nieuwgekozen parlement. De oude, in 1937 ge-
kozen Tweede Kamer kwam, gezuiverd  van  N S B-ers en van drie van
collaboratie beschuldigde andere leden, opnieuw bijeen, doch pas in
de loop van het najaar van 1945. Tot die tijd regeerde het overwegend
rooms-rode kabinet Schermerhorn-Drees per besluit. Per besluit richt-
te de zelfs van volmacht voor een heel jaar voorziene minister van
Financien de Maatschappij voor Financiering van het Nationaal Her-
stel (Herstelbank) op, die op 1 november 1945 ging functioneren.

De plannen voor de bank, anders dan die voor de vooroorlogse
Mavif niet uitgewerkt op het economische departement, maar bij
Financien, waren enkele maanden ouder. Schermerhorn, de minister-
president, had de oprichting van een dergelijke bank aangeroerd in
zijn grote programrede die - bij gebrek aan functionerend parlement
- op 2 juli 1945 voor de radio werd uitgesproken.156 Op 3 september
was de minister van Financien bij  K B (Staatsblad F 151)gemachtigd de
aanvankelijk wel als 'Mafinah' aangeduide Bank op te richten. In de
Raad voor Economische Aangelegenheden uit de Ministerraad had
alleen ir. Th. S. G. J. M. van Schaik, de minister van Verkeer en energie,
bezwaren gehad. Ze betroffen het toelaten van particuliere aandeel-
houders aan wie een dividendgarantie zou worden gegeven.157 Van
bezwaren van de kant van het economische departement, dat nu toch
het initiatief aan Financien overliet, blijkt niets. In de sfeer van weder-

opbouw en doorbraak, van een nieuw centralistisch elan ook waarin
geconcentreerde actie van het economisch-financiele overheidsappa-
raat paste,issis dit wellicht te verklaren.

De nieuwe minister van Financien was een typische man van de
doorbraak, dr. R Lieftinck, oud-hoogleraar in Rotterdarn, oud-secre-
taris, later commissievoorzitter van de Economische Raad. President-
directeur van de Herstelbank werd zijn voorganger als minister van
Financitn, dr. G. W. M. Huysmans, directeur van de Eindhovense Cen-
trale Codperatieve Boerenleenbank (Huysmans had Financien geleid
van februari tot 24 juni 1946). Drs. J. F. Posthuma, oud-departements-
ambtenaar (bij de in- en uitvoer) werd directie-secretaris. De Maat-
schappij voor Industriefinanciering werd in de Herstelbank opgeno-
men.  Mr. J. F. Schlingemann,  een  van de Mavif-directeuren, werd
onderdirecteur van de nieuwe bank.
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Bij het tienjarig bestaan van de Herstelbank schetste Posthuma, die
al in 1946 president-directeur werd, dat Lieftinck de keus had gehad
uit twee alternatieven voor de opzet van de nieuwe instelling. Het
ene kan men zien als een voortzetting van de met de Mavif ingeslagen
weg: een klein kapitaal, en grote capaciteit om met staatsgarantie
leningen op te nemen. De minister van Financien prefereerde echter
het tweede alternatief: een groot kapitaal, eventueel aan te vullen
met door de staat gegarandeerde leningen.159 De nieuwe instelling
werd meteen de krachtigste bank van het land, met een stat:utair ka-
pitaal  van  f 300 miljoen  (meer  dan het totale geplaatste kapitaal van
de  toenmalige vijf grote handelsbanken samen). De oprichters - de
staat, de grote handelsbanken en een aantal institutionele beleggers -
stortten aanvankelijk f 100 miljoen. Nog voor eind 1946 werd het hele
bedrag  van  f 300 miljoen geplaatst, onder meer door een openbare
emissie van f 75 miljoen aandelen B. 160

De bank werd dus opgezet als een 'gemengd bedrijf'. De overheid
nam  iets  meer  dan de helft van het aandelenkapitaal  (f 151 miljoen
aandelen A); de particulieren namen de rest, met een ruggesteuntje
van 3.5 percent gegarandeerd dividend op hun aandelen B. In toezicht
en benoeming van de directie had de overheid een grote invloed.
Bovendien kende de bank als merkwaardig experiment een door het
personeel aangewezen commissaris.

Deze  instelling was een dubbele taak toegedacht: zowel kredieten
aan het bedrijfsleven in afwachting van oorlogsschadevergoeding, als
krediet voor uitbreiding en bedrijfsvestiging vielen onder haar com-
petentie. Vanaf het begin speelde de tweede soort kredietverlening
een beduidende rol in het bankbedrijf. Het eerste verslag, vanaf de
oprichting tot  eind  1946, werd afgesloten  met f 58,7 miljoen gecon-
tracteerde kredieten voor uitbreiding en vestiging.161 De activiteiten
van de Mavif v66r de Tweede Wereldoorlog zinken daarbij vergeleken
van de aanvang af in het niet.

De Herstelbank gaf zijn krediet niet onafhankelijk van het rege-
ringsbeleid. Niet slechts werden, aldus het eerste verslag, in de krediet-
overeenkomsten eisen gesteld aan de bestemming van afschrijvingen
en ingehouden winsten, om zo de zelffinanciering aan te moedigen, 162

ook werd bij het inwilligen van de kredietaanvragen rekening gehou-
den met het economische beleid van de regering.

163

De kredieten, had Posthuma al in maart 1945 betoogd, 'moeten
worden gepast in het algemeene herstelplan.,164
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Hoe de bank zich ontwikkelde blijkt uit de groei van het aantal
uitstaande kredieten per 31 december:

1946    68, tot een bedrag van f   50 290000
1947 166, tot een bedrag van f 122 590000
1948 232, tot een bedrag van f 205 753 000

In welke richting men de industriele ontwikkeling zag gaan blijkt
uit de verdeling van de kredieten over de bedrijfstakken. Eind 1948
stond zo f 64 274 000 uit  in de chemische industrie, f 41 662 000 in de
metaalindustrie. 165

8   Het PBO-debat

Toen het oude parlement in de laatste maanden van 1945 weer in
functie trad, trof het de hiervoor geschetste vernieuwingen in de
bewerktuiging van de economische politiek al aan. Met war in die tijd
in veler ogen de belangrijkste vernieuwing was, had de regering wijse-
lijk minder haast gemaakt: de voorbereiding voor een nieuwe publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie was niet verder gevorderd dan een voor-
ontwerp van wet, dat in december 1945 naar de organisaties van het

bedrijfsleven werd gestuurd voor commentaar. Vos beet zich in zijn
beleid voor de langere termijn vast in het opzetten van een planeco-
nomie voor Nederland. Onder leiding van Tinbergen werd in februari
1946 al de Eerste Nota voor het Nationaal Welvaartsplan 1946 vol-
tooid door het Centraal Planbureau in oprichting.166 Voor de coardi-
natie van het economisch beleid, dat onder meer op het werk van
het Centraal Planbureau zou moeten worden gebaseerd, stond echter
de nieuwe publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie centraal. Er was di-
rect al sprake van overheidsinvloed op de bedrijfsorganisatie met het
oog op 'de eenheid der sociaal-economische politiek. Vooral in een
planmatige economie is deze eenheid een volstrekte noodzaak,' aldus
de betrokken ministers in december 1945.167 Hoe hier in 1947 toen
het tij voor de planeconomie al aardig verlopen was, nog steeds over

gedacht werd binnen het departement blijkt uit een concept-nota
naar aanleiding van het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer over
de wet tot voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Plan-
bureau (maart  1947):  'het ligt inderdaad in de bedoeling, dat het be-

drijfsleven ook anders dan via de Centrale Plancommissie en de werk-
commissie wordt geraadpleegd en betrokken bij de werkzaamheden
van het Centraal Planbureau. Wanneer eenmaal de publiekrechtelijke
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bedrijfsorganisaties rot stand zijn gekomen, zullen deze organisaties
stellig in belangrijke mate de planning ieder voor haar eigen terrein
ter harte kunnen nemen.,168

In de uitvoerige'Nota omtrent een aantal punten van het Regerings-
beleid', die op 11 december 1945 aan de heropgetreden Tweede Kamer
werd gezonden, was hoofdstuk xv geheel gewijd aan de PBO. De over-
heid, stelde de regering hierin, moet in de leiding van de PBO partici-
peren in het algemeen belang. Die opvatting sloot geheel aan bij wat
de organisatorische belichaming van de 'doorbraak', de Partij van de
Arbeid, in haar urgentieprogram had opgenomen: 'Nieuwe organen
voor het beroeps- en bedrijfsleven op democratische grondslag, zoo-
danig, dat de leiding berust bij de Overheid, ondernemers en arbeiders
gezamenlijk,' zoals de PvdA-fractieleider in de Tweede Kamer, jonk-
heer mr. Van der Goes van Naters, het parafraseerde. 169

De uitwerking van deze opvatting wist Vos in vertrouwde handen.
Mr. J. E de Jongh had tijdens de oorlogsjaren als adjunct-chef van
de afdeling secretarie, tevens chef Bureau Organisatievraagstukken
van het departement van Handel, nijverheid en scheepvaart de feilen
van de Woltersomse organisatie grondig leren kennen. Buiten het
departement maakte hij deel uit van een van de gespreksgroepen
die zich bezonnen op de wederopbouw van het na-oorlogse Neder-
land; een politiek linkse groep. Vos was een relatie, al van voor de
oorlog.170 Nog tijdens de oorlog ontwierp De Jongh een alternatieve
PBO, waarop hij op 20 december 1945 promoveerde 171 in Amster-
dam. Vos had hem inmiddels zijn kabinetschef gemaakt. Het vooront-
werp pBO-wet dat Vos begin december publiceerde was De Jonghs
werk.

De Jongh had gestreefd naar een 'waarlijke synthese' tussen de
wens om door middel van de economische bedrijfsorganisatiegemeen-
scbapsorganen te creeren en die, om er daarentegen bedrijfsorganen
door te scheppen.172 De ordening die hem voor ogen stond was veel-
omvattend. Naast een reeks van taken op sociaal terrein zag hij voor
de op te richten organen zes groepen economische taken:

1 Sanering, onder meer door vestigingscontrole, 'bevorderen of rem-
men van de rationalisatie', stilleggen van verouderde of overbodige
bedrijven.173

2 Marktregeling.
3 Exportbevordering en exportregeling. 174
4 Importbevordering en importregeling.
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5 Voorlichting en onderzoek ten behoeve van de bedrijfsgenoten.
6 Voorlichting van hogere organen. 175

Zijn conclusie luidde, '[...] dat, bij de denkbare taken der sociaal-
economische organen belangen van derden zeer nauw zijn berrokken,
ja meestal even sterk zijn betrokken als de belangen der bedrijfs-
genoten die door de maatregelen direct worden gebonden [...] Dat
geldt voor alles wat «regeling» is. Het geldt ook voor de uitvoering
van raamregelingen van de centrale overheid.,176

De overheid moet daarom een aanzienlijke invloed hebben op de
ordeningsorganen. Anderzijds is het niet gewenst de bedrijfsgenoten
te veel uit te schakelen. Er is een pedagogisch voordeel - het sociale

gevoel van de bedrijfsgenoten wordt verder gescherpt als zij medever-

antwoordelijkheid  voor het algemeen belang dragen; er is een belang-
rijke organisatorische overweging: het enorme overheidsapparaat
dat in de oorlogsjaren was opgebouwd (aan de organisatie-Woltersom
waren immers nauwelijks re8le taken overgelaten, zodat het accent
bleef liggen op departement en Rijksbureaux) zal op den duur 'on-
weerhoudbaar' tot verambtelijking leiden.'Doch zover moet het niet
komen - en hoeft het ook niet te komen als bijtijds belanghebbenden
zelf worden ingeschakeld.

1177

'178In De Jonghs model van 'geintegreerd zelfbestuur is repressief
toezicht, zoals dat gemeengoed is in de territoriale bestuurlijke de-
centralisatie (gemeenten en provincies) onvoldoende, omdat Ie vaak
her algemeen belang bij de beslissingen in her bedrij fsleven betrokken
is. Nodig is, stelt hij, 'een toezicht van binnen uit'.179 De beste oplos-
sing daarvoor acht hij de instelling van de figuur van'voorzitter-rege-
ringscommissaris', tevens hoofd van het uitvoerend apparaat van het
bedrijfschap.180 Deze functionaris moet het recht krijgen besluiten
van de gekozen besturen te schorsen en kan ze bij de centrale overheid
ter vernietiging voordragen. Hij en zijn apparaat kunnen met de uit-
voering van overheidsregelingen worden belast.181 Vooral de greep van
de regeringsfunctionaris op het uitvoerend apparaat acht De Jongh
essentieel. Als belanghebbenden uitvoeren is 'het verband tusschen
het individuele geval en het algemeen belang [...] duisterder. Als in
deze duisternis een bedrijfsgenoot moet oordelen over zijn mede-
bedrijfsgenoot krijgen de eigen belangen, sentimenten en ressenti-
menten een te grote kans.' 182 Zelfs op de neutraliteit van  de met grote
zorgvuldigheid te kiezen voorzitters-regerings-cornmissarissen van de
'ten  allerhoogste  30 A 40'183 bedrijfschappen was De Jongh niet hele-
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maal gerust. Ze zullen daarom zeer intensief bij het economische de-
partement betrokken moeten zijn, met een eigen werkkamer in het
departementsgebouw, dagelijkse werkcontacten en wekelijks een be-
spreking met de departementsleiding.184 Ook zullen zij voor slechts
een jaar of drie moeten worden benoemd.'85

De bedrij fschappen  die De Jongh zich voorstelde waren 'verticaal'
van opzet. Anders dan het grootste deel van de organisatie-Woltersom
zouden zij bedrijfskolommen van grondstoffenleverantie tot detaillist
omvatten. Binnen deze kaders zouden de ondernemers verplicht zijn
tot aansluiting. De werknemers zouden via hun vakbewegingen ver-
tegenwoordigd zijn. Voor de werkgevers wilde De Jongh de vrijheid
herstellen om naast en binnen het verplichte bedrijfschap eigen par-
ticuliere organisaties te hebben, met name ook horizontale branche-
organisaties.186

Het bestuur van de bedrijfschappen zou in handen worden gelegd
van twee 'kamers', enerzijds een sociale kamer, paritair samengesteld
uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, anderzijds
een economische kamer, waarin de werkgevers de meerderheid zou-
den hebben - vergeleken met de organisatie-Woltersom, waarin de
vakbeweging nooit een plaats had gehad, al een revolutionaire wijzi-
ging. Bepaald zou kunnen worden dat de ene kamer tegen een besluit
van de andere bij de minister in beroep zou kunnen gaan.187 De Jongh
meende dat op economisch gebied, behalve incidenteel bijvoorbeeld
bij rationalisaties, de belangen van arbeiders en ondernemers in een
bedrijfskolom parallel liepen.188 Beide kamers kregen uiteraard de-
zelfde voorzitter-regeringscommissaris. In het officiele voorontwerp
was de twee-kamer structuur overigens facultatief gesteld. Ook intro-
duceerde het vertegenwoordigers van het algemeen belang, die echter
geen stemrecht kregen.

189

In het kabinet was over de tweekamerstructuur en de positie van de
vertegenwoordigers van het algemeen belang uitvoerig gediscussieerd.

Vos had de niet-paritaire economische kamer intern verdedigd
omdat de vakbeweging onvoldoende geschikte mensen zou hebben
voor de bemanning en de werkgevers bezwaar zouden maken - merk-
waardigerwijs drong de uit ondernemerskring (van de AKU) afkom-
stige minister Van Schaik juist  op die pariteit aan.190 Een aantal mi-
nisters had de vertegenwoordigers van het algemeen belang willen
laten delen in het vetorecht van de commissaris. 191

Tenslotte dacht De Jongh de twee vooroorlogse toporganen, de
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Hoge Raad van Arbeid op sociaal terrein en Verschuurs creatie, de
Economische Raad, te vervangen door 66n Sociaal-Economische
Raad, op tri-partite basis samengesteld uit werkgevers, werknemers en
deskundige kroonleden.Deze SER zou in de eerste plaats adviesorgaan

voor de overheid zijn. Hij was dus niet gedacht als 'bestuur' van de
totale publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

192

De Jonghs voorstellen waren diepingrijpend. Het bedrijfsleven zou
er definitief door onder overheidstoezicht worden geplaatst. Het
zou bovendien niet alleen in sociale, maar ook in economische aan-

gelegenheden een zekere werknemersinvloed moeten gedogen. Het
zou de betekenis van zijn traditionele horizontale organisaties belang-
rijk zien teruglopen. De in de oorlogsjaren gevestigde organisaties
wachtte, vooral in handel en industrie, een volledige herstructurering
bij doorvoeren van het model-De Jongh. In een schets van een mo-
gelijke opzet zag De Jongh 33 bedrijfschappen, zonodig te overkoe-
pelen door hoofdbedrijfschappen.193 De bestaande organisatie-Wol-
tersom kende alleen in de Hoofdgroep Industrie - die dus zou ver-
dwijnen - al 28 bedrijfschappen, en meer dan 300 vak- en ondervak-

groepen.
194

De voorgestelde PBO-opzet bereikte in 66n opzicht zeker zijn doel;
een grote, nationale discussie over de wenselijke organisatie van het
bedrijfsleven. Maar al eind januari 1946 was duidelijk, dat het vooront-

werp Vos/De Jongh onaanvaardbaar zou zijn voor een meerderheid in
de Tweede Kamer. De grote meerderheid van het bedrijfsleven sloot
zich daarbij spoedig aan. De Hoofdgroep Industrie schreef: '[...] de
Regeering wenscht blijkens haar ontwerp een nieuw apparaat van den
Staat in het leven te roepen. Wij wenschen daarentegen dat allereerst
een werkelijke organisatie van de samenwerking van ondernemers
(werkgevers) en arbeiders tot stand komt.' Er zou, vonden de in de
Hoofdgroep verzamelde industriele werkgevers, ruimte moeten wor-

den gelaten voor allerlei vormen van samenwerking, in plaats van de
schablone van het bedrijfschap op te leggen.

195

In maart antwoordde ook de Stichting van de Arbeid, waarin de
herrezen werkgevers- en werknemersorganisaties elkaar nu ontmoet-
ten. Unaniem bepleitten de partners in de Stichting voor de PBO-or-
ganen een grotere vrijheid om hun eigen bestuur in te richten. Een
kleine commissie uit de Stichting zou, aldus de reactie, een nieuwe
opzet van de PBO moeten maken. Bij de ondertekenaars van deze re-
actie hoorde als Stichtingspartner het NVV, dat even eerder nog stellig
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had verklaard het ontwerp-Vos te steunen. K AB en Vooral CNV stelden
zich direct al veel afwijzender op, met name vanwege de door Vos
gewenste grote staatsinvloed.196

Het  Stichtingsadvies was natuurlijk een compromis - het wezen-
lijke probleem, wei of geen geleide plan-economic, werd erin omzeild.
Maar, zoals een commentator in Het Parool schreef: 'via het zijpaadje
van de bedrijfsautonomie heeft het NVV meegeholpen de geleide eco-
nomie practisch onmogelijk te maken. '197

Het eerste grote Kamerdebat was toen al geweest, het had op 29 ja-
nuari plaatsgehad. W J. Andriessen, de katholieke woordvoerder, ver-
klaarde zich voor toezicht van de overheid op het bedrijfsleven, doch
t6gen participatie.

'Wij moeten dus naar autonome organen [...]' aldus Andriessen.198
Smeenk, de Anti-revolutionaire woordvoerder, was nog feller in zijn
afwijzing van de conceptie Vos/De Jongh.199

Toen in de eerste na-oorlogse Kamerverkiezingen (1946) de door-
braak goeddeels mislukt bleek, en de herleefde katholieke partij de
premier - dr.  Beel - leverde  voor het volgende rooms-rode kabinet
(waarin vier 'kleurloze' ministers), werd Vos weggeschoven naar Ver-
keer en waterstaat. Dr. G. W M. Huysmans, de minister van Financien
in de maanden rond de bevrijding, inmiddels president-directeur van
de Herstelbank, werd de nieuwe minister. Zijn departement ging weer
Economische zaken heten - zonder dat Landbouw er opnieuw  in
werd ondergebracht.200 Op 26 november 1946 verzocht Huysm:Ins de
Stichting van de Arbeid inderdaad om een nieuw voorontwerp van
wet op de PBo te maken. Behalve op het voorontwerp-Vos en de be-
zwaren daartegen kon  zij  zich ook baseren  op een werkstuk uit  K V P-
kring, de 'Proeve' van een PBO-ontwerp van het Centrum voor Staat-
kundige vorming. In deze proeve waren onder meer de vertrouwde
horizontale (bedrijfstakgewijze) organisatiestructuren bovendien zon-
der regeringscommissaris veel meer benadrukt. Belangrijk was ook,
dat de Proeve de bevoegdheden van de schappen van geval tot geval

201wilde regelen, zodat ook 'lichte' schappen mogelijk werden.
Een commissie bestaande uit werkgevers, werknemers en enkele

ambtenaren werd op 24 januari  1947 geinstalleerd.202 Voor Econo-
mische zaken zat erin de nieuwe directeur-generaal van Handel en
nijverheid, dr. Ch. L. H. Truyen, in 1940 bij Cobbenhagen in Tilburg
geprornoveerd op Rationalisatie en ordening203 en mr. 1. Woudstra.204
Van Economische zaken was ook de adjunct-secretaris afkomstig,
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mr. R VerLoren van Themaat (nu hoogleraar in Utrecht) die bij de uit-
eindelijke formulering een centrale rol zou vervullen.205 De Jongh, de
schepper van het oorspronkelijke PBO-ontwerp, had het departement
al op 1 januari 1946 verlaten, omdat hij een functie in een andere sec-
tor prefereerde.

Prof. dr. E H. J. M. van der Ven, hoogleraar in Tilburg, zat de com-
missie voor. Prof. mr. B. C. Slotemaker, eerder algemeen secretaris van
het v Nw, in die tijd in dezelfde functie verbonden aan de Stichting van
de Arbeid, was secretaris. Na ruim een jaar kwam het voorspelbare re-
sultaat: een combinatie van horizontale organisaties, nu bedrij fschap-
pen en hoofdbedrijfschappen genoemd, met een door de bedrijfsge-
noten gekozen voorzitter en verticale 'productschappen', met een
door de overheid benoemde voorzitter. De laatste constructie leek wel
wat op die van De Jongh, maar de gelijkenis was oppervlakkig. Veeleer
is de 'Proeve' het uitgangspunt voor de hele opzet geweest. De voorzit-
ter leidde bijvoorbeeld niet het uitvoerend secretariaat. Het bestuur,
in meerderheid bestaande uit bedrijfsgenoten, zou de personeelsleden
van de secretariaten benoemen en ontslaan. Ook uit de verdere struc-
tuur bleek de invloed van de'Proeve'. De pBo werd geconcipieerd als
een geheel, de 'Algemene Bedrijfsorganisatie' met de Sociaal-Econo-
mische Raad als bestuur (artikel 1.3 van het voorontwerp). Zeker zo
wezenlijk zou weldra blijken te zijn de wijze van instellen van de
nieuwe schappen. Dat diende, aldus het voorontwerp, bij de wet te
gebeuren, na inwinnen  van  SE R-advies.  De  S E R  zou voor dat advies
moeten horen 'een naar zijn oordeel voldoende representatieve ver-
tegenwoordiging van de betrokken ondernemers en betrokken werk-
nemers' (artikel 69-72 van het voorontwerp).

Met slechts weinig wijzigingen diende minister Van den Brink,
inmiddels Huysmans' opvolger, de commissie-tekst in als wetsont-
werp.206 Vos tekende als lid van het kabinet-Beel nog mee voor de
indiening. Dat was in juni 1948.

In september distantieerde het Centraal-Sociaal Werkgeversver-
bond, de nieuwe zusterorganisatie voor sociale aangelegenheden van
het v Nw, zich in een adres aan de Tweede Kamer van belangrijke ele-
menten in het wetsvoorstel. Het VNW schreef ook een adres. In juni
1949 herhaalden CSWV en VNW samen hun bezwaren. Zij keerden zich
tegen het feit dat in de opzet geen plaats was ingeruimd voor de Stich-
ting van de Arbeid, waar werkgevers en werknemers elkaar zonder de
voor  de  SE R voorgestelde kroonleden zouden kunnen ontmoeten.
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Zeker zo ernstig werd - ondanks de gelijke formulering in het voor-
ontwerp van de Commissie-Van der Ven (waarvan VNW/CSWV zich
niet gedistantieerd hadden) - opgenomen, dat nog altijd de minister
uit de wet zou kunnen concluderen dat hij t6gen de wensen van het

bedrijfsleven in de schappen kon instellen. Bovendien verklaarden
beide organisaties hun'wantrouwen' tegen de grote bevoegdheden die
de p Bo-organen zouden kunnen krijgen.207 De hoofdgroepen uit de

organisatie-Woltersom uitten dezelfde bezwaren op veel scherper
toon. Zij hadden ook niet gewacht op het definitieve ontwerp. Op
23 maart 1948 stelde de Hoofdgroep Industrie al, 'dat een publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie door de overgrote meerderheid van de in-
dustrie geenszins als een behoefte wordt gevoeld'208 Binnen de Hoofd-
groep Industrie leidden de herhaald geuite bezwaren tot een conflict
met de rneer ordeningsgezinde katholieke werkgevers.

209

In de Tweede Kamer miste al deze kritiek zijn weerslag niet. In het
Voorlopig Verslag voor de behandeling van het wersontwerp bepleit-
ten sommige leden om instelling van de schappen buiten de Kamer
om mogelijk te maken. Maar anderzijds werd verduidelijking gevraagd

van de oprichtingskriteria. Sommige leden vonden dat de schappen
slechts tot stand zouden mogen komen 'naarmate en voorzover de

organisaties van werkgevers en werknemers dit wensen.'210

Na enige studie verscheen in mei 1949 een gewijzigd ontwerp waarin
de staatssecretaris belast  met  de  PBO, mr. W. C. L. van der Grinten,
ongetwijfeld een belangrijk aandeel heeft gehad. Een van de wijzigin-
gen was een versoepelde instellingsregeling. De bedrijfschappen, de
horizontale organisaties dus, zouden bij Algemene Maatregel van Be-
stuur door de minister worden ingesteld.

De belofte werd gedaan 'vooreerst' alleen schappen in te stellen
bij'overeenstemming' tussen regering, S E R en de representatieve ver-
tegenwoordiging van werkgevers en werknemers.211 Die laatste toezeg-

ging kon het vergemakkelijken van de instelling en andere bezwaren
die in hun kring leefden voor C SW V/V NW en de protestantse werkge-
vers niet goedmaken.212 De Kamermeerderheid was er echter tevreden
mee. Op 12 oktober 1949 passeerde het ontwerp de Tweede Kamer
met 55 tegen 35 stemmen. Anti-Revolutionairen, vvo, CPN, SGP en
op 66n na alle CHU-leden stemden tegen, onder meer omdat ook zij
instelling van alle schappen bij de wet essentieel achtten.213 0p 17 ja-
nuari 1950 werd de wet in het Staarsblad gepubliceerd.

In de Tweede Kamer waren PvdA en KVP en bloc voor geweest.
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Toch begon de pvdA-woordvoerder Nederhorst zijn rede bij dc behan-
deling van het ontwerp met de uitspraak, dat de instelling van de PBO
'tot grote momenten in ons politieke leven [zou 1 dienen te behoren.
Of dit echter in feite met dit wetsontwerp ook het geval is, waag ik
vooralsnog in hoge mate te betwijfelen.'214 Even later sprak hij ook
uit, dat door het akkoord met de direct belanghebbenden met elke
instelling van een schap 'het meest enge groepsbelang het voor het
zeggen' had.215

Vos, inmiddels na de verkiezingen van 1948 (in verband met de sta-
tus van Indonesie) weer gewoon Kamerlid, had protest aangetekend.
Voor de PvdA als geheel woog de coalitie met de KVP kennelijk
zwaarder dan de bezwaren.                         /

Het verwaterde PBO-ontwerp, dat aldus tot wet werd verheven,
heeft als instrument voor de industriepolitiek vrijwel geen betekenis
gehad. De voorziene relatie planbureau-pBO kwam nimmer tot stand.
De Woltersomse Hoofdgroepen verdwenen met de instelling van de
S E R- ongetwijfeld tot groot genoegen van veel werkgevers.

Puur industriele produkt- en bedrijfschappen zijn slechts in zeer
geringe mate tot stand gekomen. Niet ten onrechte had de Hoofd-
groep Industrie in een vergadering op 28 september 1948 al vastgesteld
dat de voorgestelde organen waren 'schijninstellingen  [...1  zonder vol-
doende achtergrond'. 16 Maar de werkgevers hadden daar het hunne
toe bijgedragen, vanaf het moment dat de niet-confessionele (en, om
andere redenen, de protestantse217) werkgeversorganisaties zich dis-
tantieerden had die afloop eigenlijk al vastgestaan.

9   Het industrialisatiebeleid

Industrialisatie was begrijpelijkerwijs zeker niet de eerste zorg van
Vos. Afbraak van de oorlogseconomie, terugdringen van de distributie
en het weer op gang brengen van de meest noodzakelijk geachte indus-
triele produktie waren de prioriteiten van zijn ambtelijk apparaat.218

De minister zelf interesseerde zich vooral voor planning en publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie en stak volgens zijn secretaris-generaal
Kuin veel tijd in internationale socialistische contacten.219

Hoewel hij zo nogal aan de marge van de departementale activi-
teiten bezig was, getuigen ambtenaren uit die tijd dat minister Vos
het vermogen had problemen zeer snel te overzien, zodat hij toch
de overige activiteiten van het departement kon volgen.720 Dat Vos
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veel aan zijn ambtenaren overliet staat wel vast.221

Het meest wezenlijke economische vraagstuk in de eerste twee, drie
jaar na de Tweede Wereldoorlog was het weer op peil brengen van
de materiele verzorging van de bevolking. Het Centraal Planbureau
in oprichting zowel als de afdelingen die onder het directoraat voor
Handels- en Industrieel Beleid van mr. E. D. M. Koning vielen, hadden

aanvankelijk hun handen vol aan de korte termijn problemen, die dat
meebracht.222

Bij Koning en zijn medewerkers leefde echter vanaf het begin de
gedachte dat Nederland zijn industrie krachtig zou moeten uitbrei-
den.  Koning  had  als  Civ 1-directeur  in   1939 al voorbereidend  werk
verricht voor een geleide verdere industrialisatie en droeg zijn enthou-
siasme over op zijn nieuwe medewerkers.223 Aanvankelijk, tot in de
zomer van 1946, maakte men zich om de snelle verwezenlijking van
dit verlangen naar verdere industrialisatie niet al te grote zorgen.

Op enkele terreinen werden studies opgezet. Het eerst door instel-
ling van een Commissie Uitbreiding ijzer- en staalindustrie.224 Vervol-
gens op initiatief van Kohnstamm, die door zijn werk bij de BPM
(Shell) goed bekend was met de mogelijkheden van kunststoffen,
door de instelling van een Kunststoffencommissie.225 Begin 1946
volgde een commissie Uitbreiding Pharmaceutische Industrie, met als
doel een greep voor te bereiden naar de door het einde van de oorlog
ondermijnde positie van de Duitse producenten.226 Koning initieerde
zelf iets later twee studies, namelijk een door de Commissie Tromp
op het terrein van de vliegtuigindustrie, die al voor 1940 onderwerp
van bijzondere overheidsaandacht was geworden.227 En een studie ge-
wijd aan de mogelijkheden van een Nederlandse automobielindustrie
(zomer 1946). Dit onderwerp had Konings bijzondere aandacht. Hij
zou zijn carri6re ook afsluiten met het helpen opzetten van de perso-
nenautofabricage bij  DA F in Eindhoven.228

Onmiskenbaar betreft het hier deelstudies; het grote overzicht ont-
brak nog. De eerste drie commissies weerspiegelen bovenal de ver-
wachting van waaruit in het eerste jaar na de bevrijding gewerkt werd:
de verwachting, dat het verslagen Duitsland nog vele jaren economisch
gevloerd zou blijven zodat de grote Duitse exportmarkten open lagen.

Zo stellig ging men hiervan uit, gesterkt door het zogenaamde 'Plan
van Potsdam', een geallieerd programma tot gedeeltelijke afbraak van
de Duitse industrie, dat er door her departement zelfs een oproep
werd gepubliceerd voor Nederlandse ondernemers, die Duitse indus-
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triele uitrusting zouden willen hebben.229 Materieel leverde dit niets
op, maar het verschafte de afdeling  HIT  en  het  civi een ongekend

volledige catalogus van wat ontbrak aan het Nederlandse industriele
apparaat.230

'Aan het begin van [de] tweede periode [bedoeld is 1 april-1 septem-
ber 1946] waren wij meer dan ooit van de noodzakelijheid van indus-
trialisatie overtuigd [...] Alle gegevens ontbraken echter nog over de
ornvang van deze industrialisatie [...1 Niemand kon verder zeggen, of
het particulier initiatief toereikend zou zijn [...],' schreef Kohnstamm
in 1947.231

Het Centraal Planbureau had intussen zijn eerste grote werkstuk
geleverd; de Eerste  Nota  over  het Welvaartsplan  1946.  De  Raad  voor
Economische Aangelegenheden weigerde het stuk echter te publice-
ren, ondanks Vos' en Tinbergens verlangen daartoe. Eerst zou, zo
besloot de R EA, het plan door Vos' departement moeten worden be-
werkt 'vanuit een politieke en psychologische gezichtshoek'. Pas eind
mei werd tot publikatie van het bewerkte stuk besloten.232

Ook Koning toonde zich weinig tevreden. In een nota maakt hij
zeer ernstig bezwaar tegen de volgens hem statische en te weinig ge-
detailleerde opzet van het plan.Niet'rehabilitatie van onze behoeften-
bevrediging' is de eerste en grootste zorg, maar 'een oplossing [...]
voor de gewijzigde economische structuur: [...] Hoe moet onze positie
er over een jaar of vijf uitzien en hoe werken wij daar op aan, ons
gedurende die eerste periode nog zo dragelijk mogelijk voedende,
kleedende en wonende.'233 In een brief aan minister Vos van 10 april
1946 schreef CPB-directeur Tinbergen 'ten volle overtuigd' te zijn van
de noodzaak om een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar de 'mo-
gelijke en wenschelijke structuurveranderingen'.234 Zijn aanbod om
samen met het directoraat van Koning een 'commissie voor structuur-
politiek' in te stellen werd door Koning echter zonder motivering af-
geslagen.

235

Blijkbaar hielden Koning en zijn medewerkers de industrialisatie
liever in eigen hand. Zij wekten de indruk een wat gesloten groep
binnen het departement te vormen. Zo was om de benodigde reken-
vaardigheid te krijgen, die men aanvankelijk niet bij het drukbezette
Centraal Planbureau in oprichting k6n vragen en later kennelijk niet
steeds wilde vragen, dr. in A. Hamburger toegevoegd aan de staf van
Kohnstamm. Hamburger werd het eerst vrijgemaakt om de structurele
industrialisatieproblematiek mathematisch te benaderen.236
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Op 16 augustus 1946 begon Koning met zijn medewerkers 'een
soort wapenschouw van het tot dusver bereikte resultaat,'237 tevens ge-

wijd  aan het voorlopige industrialisatieprogramma, waarop  het  C IV I

dan weer nadere studie zou kunnen baseren. Vier overwegingen ston-
den voorop:

1 De Belgische industrie moest zo min mogelijk worden geraakt (een
uitvloeisel van de Benelux die toen in oprichting was).

2 Er zou worden gerekend op uitvoering van de geallieerde plannen

omtrent het economische niveau van Duitsland.
3 De industrie in het door de Sovjet-Unie bezette deel van Duitsland

zou niet meer in belangrijke mate op de wereldmarkt verschijnen.
4 Binnenslands zou de kolenverbruikende industrie wegens de beperkte

produktie niet belangrijk kunnen worden uitgebreid.
Een groot deel van de maand augustus werd tot in de details gedis-

cussieerd over de industrialisatieplannen en -mogelijkheden. Op 24 en
25 augustus volgde een conferentie op de Hoge Veluwe, met TNO-
deskundigen, om het al eerder opgestelde nationale researchprograrn-
ma bij te stellen. 38

Het civi, darin belangrijke mate met de nadere detaillering werd

belast, werkte in deze zomermaanden van 1946 volgens drie in over-

leg met Koning en diens afdeling geformuleerde richtlijnen. In de
woorden van c Ivi-directeur dr. R Schoenmaker: a 'datgene in Neder-
land te doen fabriceren wat in de toekomst zeer moeilijk uit het bui-
tenland te betrekken zal zijn, gezien de algemeene en langdurig te ver-
wachten schaarste; b die industrieen in Nederland te ontwikkelen die
uitmunten door bijzondere prestaties; c die objecten te vervaardigen

die weinig materiaal, maar veel hersenwerk en handenarbeid verei-

schen, d.w. z. precisiewerk.
,239

Het  Civ I  meende  in deze periode met behulp van de bedrijfsver-
gunningenwet econornische ontwikkelingen te kunnen richten. Voor
de nadere invulling waren vijftien min of meer omvangrijke industria-

lisatieprojecten in studie, en een aantal incidentele onderwerpen.240

Intussen moest ook nog praktisch beleid worden uitgevoerd. Bij
gebrek aan een betere maatstaf werden bij de vergunningverlening
voor nieuwe industrieprojecten de importvervangende plannen en die
met kansen op export absoluut voorgetrokken.241

Het economisch herstel bleef bij de verwachte ontwikkeling ver
achter. De stijging van de arbeidsproduktiviteit, die in het laatste oor-
logsjaar mede door de vele bedrijfsstilleggingen en plunderingen tot
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een dieptepunt was gezonken, viel bitter tegen.242 De export stelde
nog meer teleur. In januari 1946 werd de uitvoer voor dat najaar ge-
raamd  op  f 900 miljoen, waarvan  f 550 miljoen industriele uitvoer.
Een tweede raming, in het voorjaar, handhaafde ondanks onzekerheid
de verwachting voor de industriele uitvoer. In augustus bleek de ex-
port  over het eerste halfjaar slechts  f 205,6 miljoen te hebben bedra-

gen. De minister drong in een circulaire aan de Rijksbureaus aan op
'meer concrete en verantwoorde exportramingen'.243 Hoe slecht de
exportsituatie was blijkt uit de hoeveelheidsindex van de uitvoer, op
niet bepaald exorbitante basis 1948: 100. Industriele produkten, totaal
in 1946: 26; waarvan chemie 31, textiel 27 en metaal 31.244

Koning en Kohnstamm waren inmiddels aan een publiciteitsof-
fensief begonnen om hun ideeen over structuurveranderende indus-
trialisatie :lan de man te brengen. Een van hun ideeen was dat het
onderwijs beter diende te worden gericht op de vraag die de indus-
trie zou gaan uitoefenen, als die zich in de gewenste richting bewoog.
Daarover moest met de onderwijsexperts worden gesproken.245

Nog urgenter was het stimuleren van het bedrij fsleven zelf. De lijnen
'waarin het particulier initiatief zich ging bewegen' tekenden zich in
de 'wapenschouw van augustus 1946 scherp af,' schreef Kohnstamm.
Dat waren de lijnen van importvervanging, 'terwijl van een doeltref-
fende groei naar de opbouw van cen exportindustrie vrijwel niets te
bespeuren viel. Bovendien was dit particulier initiatief [...] zeker niet
van de grootte-orde die nodig zou zijn om de berekende productie-
verhoging in een voldoende aantal jaren te verwezenlijken. ,246

Kohnstamm had door een toeval de mogelijkheden van openbaar
optreden ontdekt. In mei 1946 was hem plotseling gevraagd minister
Vos te vervangen voor een spreekbeurt in Twente. Het verzoek ging
naar Kohnstamm omdat Vos zou spreken over de ontwikkelingsrno-
gelijkheden van de Nederlandse industrie.247 De voordracht maakte
indruk. Vooral toen in het najaar de noodzaak van industrialisatie
beter gefundeerd kon worden werd Kohnstamm een ijverig, veelge-
vraagd en soms controversieel spreker.248

De opzet was de Nederlandse ondernemers te prikkelen om meer
en actiever te investeren en zich in toenemende mate op export te
richten. De industrialisatie-experts van Handel en nijverheid, goed-
deels afkomstig uit het bedrijfsleven, waren ervan overtuigd dat het
particuliere initiatief de industrialisatie zou moeten dragen.

Eind 1946 was aan de hand van berekeningen van het Planbureau
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- het  Raamplan  voor de periode 1947-52 - geschat dat in  het eind-
jaar  1952 ten opzichte van 1938, het laatste 'normale' jaar, 300000 tot
350000 arbeidsplaatsen meer zouden moeten worden geschapen. Dat
zou tevens ruim voldoende zijn om bij een bescheiden stijging van de
arbeidsproduktiviteit ten opzichte van 1938 (namelijk van 1938: 100
tot 1952: 110) de meerproduktie ter waarde van tenminste 2 miljard
gulden te realiseren, die nodig zou zijn om het betalingsbalanstekort
te dekken dat zonder meerproduktie werd verwacht bij gelijkblij-
vende welvaart en een toenemende bevolking, ook na het herstel van
de oorlogsschade.249 In het overleg Planbureau-directie Handels- en
Industrieel Beleid werd daarmee een taakstellend element in de plan-
ning gebracht. Het Centraal Economisch Plan 1947 bevatte eveneens
dergelijke taakstellingen. Zo verhoogde het cpB de investeringen in
de industrie in 1947 met f 500 miljoen.

Tinbergen, de directeur van het Planbureau, had zich laten overtui-
gen 'van de wenschelijkheid het raakstellende karakter van het plan
op verschillende punten duidelijk te onderstrepen, al waarschuwde,250

hij dat realisatie van de taakstelling'staat of valt [...1 met het beschik-
251baar komen' van f 1,4 miljard buitenlands krediet in 1947.

Het was nu zaak deze taakstelling gerealiseerd te krijgen. Omdat
aan industrialisatie in deze omvang van staatswege 'niet te denken'
vie1252 was het publiciteitsoffensief des te belangrijker.253 Het leidde
echter tot onverwachte resultaten. Het bedrijfsleven reageerde niet
door onmiddellijk de export op te zwepen, maar overstelpte het de-
partement met klachten over de hindernissen die het ondervond,
vooral in de financiele sfeer. Kohnstamm nogmaals aan het woord:
'Er was te meer aanleiding toe ons ook met de financiele zijde van
het industrialisatievraagstuk bezig te houden, daar 66n van de duide-
lijkste omissies van het Raamplan van het CBS geweest was, dat daarin
geen richtlijnen voor de financiering van de industrialisatie waren te
vinden.'254 Geconcludeerd werd dat de institutionele beleggers moes-
ten worden geactiveerd, maar ook dat de overheid financierings-
risico's diende te nemen nu de grote inkomens, traditioneel de bron
van grote besparingen, veel zwaarder werden belast dan voor de oor-
log. Een bespreking van dit probleem met de ministers Huysmans en
Lieftinck op I en 2 maart 1947 liep op een mislukking uit omdat
Lieftinck wegbleef.255 Met de Herstelbank kwamen wel vruchtbare
contacten tot stand. President-directeur drs. J. F. Posthuma dacht in
dezelfde richting als de directie Handels- en Industrieel Beleid.256
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Posthuma wilde daarbij uiterst omzichtig te werk gaan. Om vrees voor
'koude socialisatie' van het bedrijfsleven niet aan te wakkeren, nam
de Herstelbank gedurende deze eerste jaren van haar bestaan 'zo min
mogelijk' deel in het aandelenkapitaal van ondernemingen.257 De op-
lossingen moesten buiten het semi-overheidsbedrijf van de Herstel-
bank staan. In 1948 werd een eerste mogelijkheid beproefd, de oprich-
ting door de Herstelbank en particuliere banken en institutionele be-
leggers  van de Nederlandse Participatie Maatschappij (N PM), die juist
risicodragend vermogen aan ondernemingen zou verschaffen. Het suc-
ces bleek al gauw beperkt.258 Een ander plan uit 1948 beloofde meer.
Posthuma steldede oprichting voor van een 'garantiefonds', dat even-
eens risicodragend kapitaal aan ondernemingen zou verstrekken. Het
plan strandde echter op bezwaren. Het werd pas ver in de jaren vijftig
gerealiseerd.259

Intussen werd elders in het ambtelijk apparaat langs hele andere
lijnen gedacht. Volgens Kohnstamm brachten het Centraal Planbureau
en de afdeling Algemene Politiek van Economische zaken de vraag in
discussie in hoeverre de overheid met wettelijke bevoegdheden zou
kunnen worden bekleed om de ondernemer produktieplicht Op te
leggen (de Productiewet).260 Dr. ir. Hamburger werd door secretaris-
generaal dr. R Kuin gevraagd een nota daarover te schrijven. Op 25 no-
vember 1946 trok men in een bespreking met Kuin de conclusie: nie-
mand voelde ervoor de nodige machtsmiddelen te scheppen.261

Eind 1946 was er aldus uitzicht op een gerichte aanpak van de in-
dustrialisatie. De lijnen tekenden zich af: nadruk op het particulier
initiatief, terwijl de overheid vooral tot taak heeft het ondernemings-
klimaat te verbeteren; verbetering van de financieringsmogelijkheden;
taakstellende planning - maar zonder dat het iemand precies duide-
lijk was hoe de taakstelling aan het bedrijfsleven kon worden door-
gegeven; verbetering ook van de researchinspanning. In 1947 liepen  de
plannen echter totaal vast.

De oorzaken lagen zowel in het persoonlijke als in het materiele
vlak. Huysmans, de nieuwe minister, toonde zich een heel andere man
dan Vos. Als  K V p-er stond  hij een andere politieke  lijn voor inzake
ordening.

Dat lag in de lijn van de verwachting. Evenmin verbaasde het zeer

dat hij het tempo waarin het bedrijfsleven ontvoogd diende te worden
wilde opvoeren - de eerste zin van de Memorie van Toelichting op zijn
begroting voor 1948 luidde: 'Gestreefd wordt naar een terugbrengen
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van de Overheidsbemoeiing op economisch gebied tot meer normale
proporties.,262 Huysmans bleek echter een aantal exponenten van de
SDAP en doorbraak die onder Vos op belangrijke posten in zijn de-

partement waren benoemd - als Kuin, mr. C. L. Patijn, Kohnstamm -
diep te wantrouwen.

Mr. E. D. M. Koning, Kohnstamms chef, werd in het najaar van 1946
ziek en verliet de ambtelijke dienst voor een directiefunctie bij  DAF
zonder nog op zijn post terug te keren. Kohnstamm was maandenlang
waarnemend directeur, maar zag zich toen de vacature definitief ver-
vuld moest worden gepasseerd door de benoeming van drs. S. Korte-

weg.
Met instemming van Kuin was de lang onbezet gebleven post van

directeur-generaal van Handel en nijverheid vervuld door dr. Charles

L. H. Truyen, een geestverwant van Huysmans, binnen het departe-
ment bekend als een goed organisator. 63 De minister ging naar Kuins
indruk aldra zaken buiten de secretaris-generaal om rechtstreeks
met zijn nieuwe directeur-generaal regelen. Van verschillende kanten

wordt, zij het in varierende versies, verteld dat Huysmans zich al
kort na zijn optreden liet informeren over de politieke gezindheid van
zijn hoger€ ambtenaren. Dit werd, begrijpelijk, gezien de ook in deze
pvdA-kring gerespecteerde traditie van ambtelijke neutraliteit, als een
ernstige blijk van wantrouwen gezien.

264

Kohnstamm nam na een reeks grotere en kleinere conflicten per
1 0ktober 1947 ontslag en trad in dienst van Philips. Breekpunt was
de hem door Truyen in april 1947 expliciet gegeven opdracht zich te
onthouden van bemoeiingen met het handelsbeleid, terwijl hij dat
essentieel vond voor een goede industrialisatie-strategie.265

Kuin kreeg in september 1947 te horen dat de minister zich een
andere secretaris-generaal wenste. De aangeboden positie van raad-
adviseur sloeg hij af. Op 1 januari 1948 trad hij in dienst van Unilever.

Dr. I R van der Kooy, de laatste jaren onder Hirschfeld plaatsvervan-
gend secretaris-generaal, werd zijn opvolger.266

De materiele problemen waren al door Tinbergen voorzien. In het
voorjaar van 1947 kwam het buitenlandse krediet, vereist door de ge-
wenste investeringen en de handhaving van het consumptieniveau,
niet af. De Wereldbank, waarvan Nederland 500 miljoen dollar had
willen lenen, eiste aanvankelijk gedetailleerde industriele projecten
of een industrialisatieprogramma. Het zogenaamde 'babypakket', in
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veertien dagen tijd opgesteld om de Wereldbank een indruk te ge-
ven van bestaande en denkbare projecten, leerde opnieuw dat de im-
portvervangende industrie vanzelf opbloeide. Export bleef het pro-
1)leem.267

Intussen was de ernstige valutaschaarste acuut aan het worden. In
april waren de dollartegoeden waarover Nederland kon beschikken
vrijwel op. Tot uitgesproken ergernis van de industrialisatieplanners 268

gaf de regering voorrang aan het instandhouden van het consumptie-
niveau boven de investeringsprogramma's. Die werden tijdelijk gere-
duceerd.

Het beschikbaar komen van het Wereldbankkrediet lenigde de nood
voor de korte termijn. Het op 6 juni 1947 aangekondigde Marshallplan
(European Recovery Program) bood voor langere tijd soelaas. Merk-
waardig is dat Kohnstamm het Marshallplan niet ongevaarlijk achtte
omdat het gebaseerd was op de Amerikaanse wens een economische
samenwerking tussen de Europese landen tot stand te brengen: 'Toch
zijn de consequenties van deze probleemstelling voor onze industria-
lisatie w61 verrassend - en gegeven de dollarmacht die erachter staat
zeer pijnlijk [...] Wanneer buitenlandse mogendheden de weg der im-
portvervanging min of meer v6rgaand blokkeren voor ons, waartoe
internationaal gezien inderdaad alle aanleiding is, zullen wij ons des
te sterker op export moeten gaan toeleggen. Maar waarvan? En waar-
heen?'269

Kans om onder Huysmans' bewind zijn ideeen verder te verwezen-
lijken zag Kohnstamm niet. Maar hij kon in ieder geval de opvattingen
van hem en zijn medewerkers openbaar maken. In december 1947
besprak de Vereniging voor de Staathuishoudkunde een opzienbarend
pre-advies gewijd aan de industrialisatie. Kohnstamm was de auteur -
hij was er zelfs even revoren in Delft op gepromoveerd bij Veraart.270

Industrialisatie, stelde Kohnstamm in zijn pre-advies, is een 'natio-
naal-economische noodzaak', onder meer omdat de agrarische export
niet zou kunnen worden opgevoerd en de agrarische beroepsbevolking
constant zou blijven.271

Het  tekort op de betalingsbalans in 1952 stelde hij nu, zonder ver-
dere industrialisatie, op 1300 miljoen gulden. Om dat te voorkomen
zou globaal f 1,35 miljard in de industrie moeten worden geinvesteerd,
nust het herstel van de oorlogsschade.272 De arbeidskrachten om de
gewenste meerproduktie ter waarde van 3 miljard gulden in 1952 273

(er is met constante prijzen gerekend) te bereiken zouden geen pro-
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bleem zijn. 74 Deze meerproduktie lag 30 percent boven het peil van
1938. De 'exporttarget' was echter veel problematischer. Volgens
Kohnstamm diende die 175 percent boven het exportniveau van 1938
te liggen. 'Practisch gesproken' zou dit ambitieuze streefcijfer door
drie reeds exportintensieve bedrijfstakken moeten worden gereali-
seerd: metaalindustrie, textielindustrie (hoewel Kohnstamm zich be-

wust  was  van  de hoge ouderdom  van veel outillage in die sector275 )

en chemische industrie.276
De projectkeuze, bepleitte hij ook hier, zou vanwege de enorme

veelheid aan projecten aan het particulier initiatief moeten worden

overgelaten. De overheid zou 'nooit bij machte [...] zijn voldoende
feeling, kennis en ervaring op te brengen voor dit grote aantal beslis-

singen - en dat zdker niet als men vasthoudt aan ambtelijke behan-

deling en ministeriele verantwoordelijkheid, ook voor ddtails [...]De
Overheid zal reeds handen vol werk hebben aan de enkele projecten
die te groot zijn voor particulier initiatief, of z6 noodzakelijk en
toch z6 riskant, dat de overheid de ondernemerstaak moet overne-

men [...] Wat de overheid w61 primair kin en bij gebleken noodzaak

van realisering van deze wensdroom industrialisatie ook m66t doen,
is het creeren van een goede voedingsbodem voor ondernemersini-
tiatief, en het zoveel mogelijk steunen van haar bekend wordende

projecten, die deze steun verdienen [...].,277

In het pre-advies waagde Kohnstamm zich aan enige detaillering. Hij
verwijst naar de al in 1940 bestaande expansieplannen van Hoogovens,
Koninklijke Zout, BPM (Shell)-raffinaderij te Pernis, het chemisch be-
drij f van de Staatsmijnen.278 Overheidshulp zou (ook) moeten worden
overwogen voor de fabricage van personenauto's, landbouwmachines,
textiel- en grafische machines, farmaceutica, kleurstoffen en eerste
kwaliteit kamgaren kostuumstoffen.279

Als indicatie hoe de ideeen zich ontwikkelden kan hiernaast ge-
steld worden wat minister Huysmans - die industrialisatie zeker niet
afwees, slechts de overheidstaak beperkt zag - bij de behandeling van
zijn begroting voor 1947 in de Tweede Kamer had genoemd: 'precisie-

uurwerken, vertrouwensorders [?],uitvoering van speciale opdrachten,
chemische nijverheid'. Zwitserland, zei de minister, zag hij ten dele als

voorbeeld.280
De typerende organisatievorm, zei Huysmans ook nog, is 'de mid-

delgrote of kleine particuliere onderneming, terwijl de groote onder-

neming relatief minder dominant zal zijn.,281
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De nieuwe industrie zou niet noodzakelijk arbeidsintensicf hoeven
te zijn. Belangrijker was de exportgerichtheid.282 De markten zag
Kohnstamm minder in de Westeuropese buurlanden en andere indus-
triestaten, dan in Oost-Europa en Azie.283 In het st:uk dat hij eerder
voor intern gebruik op Economische zaken schreef had hij drie soor-
ten produkties als potentieel succesvol benadrukt. Juist met het oog
op de minder geindustrialiseerde markten waren dat 'zeer concurre-
rende massaprodukten enerzijds of [...] hoogwaardige productiemid-
delen anderzijds, terwijl voor de uitvoer naar de $-wereld met zijn
hoog levenspeil juist al of niet duurzame consumptiemiddelen met
een «personal touch» of met uniek karakter worden verlangd. '284

Hoewel het denken nu een jaar verder was, is de uitgangsstelling
sinds eind 1946 weinig veranderd. Ook het kardinale probleem van het
instrumentarium bleef onopgelost. Klimaarverbetering, wegnemen
van belemmerende overheidsmaatregelen, richten van TNO-research
op 'baanbrekende' activiteiten 285 en, nog altijd, 'een werkelijk-goede
regeling onzer industriefinanciering',286 dat was wat er aan instrumen-
ten werd opgesomd.

Ir. H. Keus, nog immer actief als verwoorder van extreem oud-
liberale denkbeelden, zag in al dit soort plannen een gevaarlijk diri-
gisme.287 Minister Huysmans liet op de ochtend van Kohnstamms
promotie in het departementsgebouw meedelen dat geen ambtenaar
vrij kreeg om naar Delft te gaan.288 De discussie in de Vereeniging
van de Staathuishoudkunde  was  van een curieus laag niveau.289  De
industrialisatie stagneerde.

In februari 1948 kwam eindelijk de begroting van Economische za-

ken plenair in de Tweede Kamer aan de orde. Drs. G. M. Nederhorst,
de pvdA-Woordvoerder (oud-ambtenaar van Handel en nijverheid)
verwoordde de steeds fellere kritiek van links op het afglijden van het
beleid 'in [...] conservatief-liberale richting':290 'Wie thans nog denkt
uit deze moeilijkheden te kunnen komen zonder leiding is als een
schipper, varende in de mist zonder kompas.,291

Het heeft, zei hij even later, 'het economisch beleid in ernstige
mate aan doortastendheid en daadkracht ontbroken [...] Op wetge-
vend gebied is practisch niets gepresteerd [...] Het gebrek aan publici-
teit [Huysmans had de publicatie van CPB-gegevens opgehouden2921

[...] acht ik een van de ernstigste fouten van het gevoerde beleid.,293

Huysmans hoorde de kritiek niet meer. Hij was ernstig ziek geworden
en op 14 januari afgetreden. Enkele dagen na het Kamerdebat overleed
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hij. Dr. J. R. M. van den Brink, een jonge Kv P-er, Tilburgs econoom en
hoogleraar in Nijmegen, was hem op 21 januari opgevolgd.

De industrialisatie zou weldra in volle ernst beginnen.

10   De industrialisatienota's

'Tot dusverre is [de] positieve kant der industriele politiek van inci-
dentele aard. Hulp en medewerking worden verleend, indien een ob-

ject, dat vanuit het bedrijfsleven bij de overheid wordt voortgebracht,
haar aantrekkelijk lijkt. Evenzeer incidenteel is tot dusverre het beleid

geweest op het gebied van het stimuleren der industrialisatie.' Aan een

'Industrieplan' wordt nog gewerkt.
Het zal bestaan uit:

1 De op grond van natuurlijke groei te verwachten produktiecapaciteit
in 1952.

2 De industriele objecten 'waarvan het departement overtuigd is, dat
deze in de industriele structuur van Nederland op hun plaats zouden
zijn en daar tot dusverre in ontbreken. Een dergelijk industrieel plan
zal echter slechts het karakter hebben van het kader waarbinnen [...]
de particuliere activiteit de industriele ontwikkeling zal voeren.'

Het is 12 maart 1948. Van den Brink is nog geen twee maanden
minister. Dr. E. L. Kramer, plaatsvervangend directeur-generaal van
Handel en nijverheid schrijft prof. G. Craen van het Belgische ministe-
rie van Economische zaken en middenstand een uiteenzetting over het
Nederlandse industriele ontwikkelingsbeleid.294 Nog steeds worstelt
het ministerie met de vraag hoe aan de zozeer gewenste industrialisatie
richting te geven, en welke richting. Drs. S. Korteweg, Konings opvol-

ger, heeft de directeuren van de Economisch-Technologische Institu-
ten uitgenodigd voor een reeks vergaderingen over het industriele kli-
maat.295 Het praktische werk aan industriebevordering gaat inmiddels
voort. De verslagen die de directie van Korteweg, nu omgedoopt tot
'Industriale Ontwikkeling' sinds Kohnstamms vertrek is gaan schrij-

ven,geven een inzicht in wat er zoal gebeurt. In het vierde kwartaal van
1948 bijvoorbeeld maakt 'het vrachtautoproject van Van Doorne [...1
gestadig voortgang [...].'296 Doch 'met de oprichting van de Kogellager-

,297fabriek « Kofa» N V te Rotterdam wil het nog niet bijzonder vlotten.
De rijksoverheid, blijkt even eerder,298 neemt nu deel in de inrich-

ting van industrieparken. Andere middelen waren het hanteren van

de bedrijfsvergunning als rem op 'verkeerde investeringen en het,299
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geven van prioriteit bij de deviezenvoorziening en de uitvoering van
bouwplannen aan gefavoriseerde industrieprojecten.300

In het eerste kwartaal van 1949 meldt het verslag van de Directie
Industriele Ontwikkeling, inrniddels alweer omgedoopt en nu Direc-
tie Industrie Politiek geheten het mislukken van de in februari 1947
besloten en sinds 1945 voorbereide samenwerking tussen de drie Ne-
derlandse vliegtuigfabrieken Fokker, De Schelde en Aviolanda, die
samen hadden zullen participeren in een nieuw te bouwen bedrijf

op Schiphol. Breekpunt was dat de overheid slechts steun wilde geven
als er een moderne fabriek tot stand kwam, maar dat de moderne fa-
briek alleen gefinancierd kon worden als de staat een financieel meer-

derheidsbelang kreeg. Dat paste niet alle toekomstige partners.
301

Caltex kreeg in deze periode steun van de Herstelbank voor de uit-

breiding van zijn nieuwe olieraffinaderij (nu de Chevron-raffinaderij)
bij Rotterdam.  En IBM ontving een bedrijfsvergunning om een schrijf-
machinefabriek te bouwen, al was, aldus het verslag, eerder aan Rem-

ington Rand, welk concern reeds een schrijfmachinefabriek was be-
gonnen, 'zij het niet expressis verbis' exclusiviteit voorgespiegeld. 02

Zo  werkte  dus het industrialisatiedirectoraat. Wellicht omdat  do-
cumentatie over afgewezen plannen in de verslagen ontbreekt, valt
in het beleid niet al te veel lijn te bespeuren. Wellicht ook wis er niet
veel lijn voorhanden. Kohnstamm had het al gezegd: de metaalin-
dustrie - vooral auto's en machinebouw - de textiel  en de chemie,
dat moesten de trekpaarden zijn. Drie zo omvangrijke sectoren dat
er weinig gericht aan te doen kan zijn geweest. Daarbuiten bleef met
name de voedings- en genotmiddelenindustrie, maar die had via het
ministerie van Landbouw zijn eigen entree. Ertussendoor speelde de
droom van een industrie van hoogwaardige kwaliteitsprodukten, als
in Zwitserland. Een droom die weinig houvast gaf.

De snelle naamsverandering van her directoraat dat zich met de
industrialisatie bezighield had meer dan alleen decoratieve betekenis.
De nieuwe minister toonde zich gevoeliger dan zijn voorganger voor
de wens om richting te geven aan de industrialisatie.Van den Brink was
zeker geen ideologische tegenvoeter van Huysmans. In een krantearti-
kel van mei 1946 had de jonge Nijmeegse hoogleraar al neergeschreven
dat alleen in de'abnormale' wederopbouwsituatie een Nationaal Her-

stelplan gewenst was, waarop overheid en particulier zich 'binnen
ruime grenzen' konden or*nteren, al waarschuwde hij toen reeds

tegen verdergaande overheidsbemoeienis. Na de wederopbouw diende
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alleen het overheidsbeleid in economisch opzicht te worden geco6r-
dineerd; verder was een prognotiserend welvaartsplan voldoende.

303

Maar nu was er nog alle aanleiding om in te grijpen. De nationale liqui-
diteitspositie kwam iiI in het najaar 1947 opnieuw onder zware druk.
Het bleek mogelijk de netto-investeringen als geheel voor het jaar 1947
volgens het Centraal Economisch Plan te laten verlopen. De Planbu-
reau-cijfers voor 1948-51 garandeerden echter nog geen voldoende in-
dustrialisatie om in 1952 een sluitende betalingsbalans te krijgen.304

Om optimaal te kunnen profiteren van de Marshallhulp, die op 1 april
1948 zou beginnen af te komen, zou het nader overwegen van de in-
dustriele mogelijkheden evenmin onwelkom zijn. Bij de behandeling
van zijn begroting voor 1949 zegde Van den Brink in zijn Memorie van
Antwoord de Tweede Kamer toe, een schema te zullen publiceren
'betreffende de meest gewenste toekomstige industriele ontwikkeling
van ons land.,305

Om zijn woord gestand te kunnen doen reorganiseerde de minister
begin 1949 de betrokken departementale organisatie. Er kwam een spe-
ciaal Directoraat-Generaal voor de Industrialisatie. Dr. A. Winsemius,
ooit werkzaam bij het bureau van de Gemachtigde voor de prijzen,
daarvoor bij de Economische Voorlichtingsdienst, en niet eerder bij de
industrialisatieplannen betrokken,werd de nieuwe directeur-generaal.

Hij had een onverwacht gunstige start. Het jaar 1948 was het eerste
jaar van de Marshallhulp. Het was tevens het eerste jaar waarin de Ne-
derlandse industrie het vooroorlogse produktiepeil begon te evenaren
en zelfs te overtreffen. Op basis 1938: van 100 steeg de industriele pro-
duktie in 1948 in Nederland tot 113, in Belgie tot 114, in Engeland tot
116 en in Frankrijk tot 108. Deze gunstige ontwikkeling was zeker306 6

niet mogelijk geweest zonder de [Marshallhulp],' aldus een intern de-
partementaal rapport. 07 Nederland leende via de hulp 80 miljoen dol-

308lar, en kreeg nog eens $ 250 miljoen.

In de zomer van 1949 was het vernieuwde industrialisatieteam gereed.
Er werd een Hoofdcommissie voor de Industrialisatie ingesteld als ad-
viesorgaan, bestaande uit werkgevers, werknemers en medebetrokken
ministers of hun vertegenwoordigers.309 Kort daarop verscheen, als bij-
lage bij de Memorie van Toelichting op de begroting van Economische
zaken, de (Eerste) Nota inzake de Industrialisatie in Nederland.

Wie kennis genornen had van het pre-advies van Kohnstamm zal
in de redenering veel vertrouwds gevonden hebben. Maar er waren
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afwijkingen. Zo bleef de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit
tegenvallen, waardoor de te vervullen aantallen arbeidsplaatsen veel
kleiner werden geraamd. Verondersteld werd in de nota dat de arbeids-
produktiviteit pas in 1952-3 op het vooroorlogse peil zou zijn - 23 per-
cent boven het niveau van 1948.310 Door het herstel van de arbeids-
produktiviteit zouden  120 000 werkende mensen herplaatst moeten

worden, waarvan  60 000 geplaatst zouden kunnen worden  door het
invoeren van ploegendiensten. 11 Daarnaast zou de industrie 95 000
mensen moeten opnemen die nieuw op de arbeidsmarkt kwamen.312

De betalingsbalans zou in 1953 van een tekort van 1 miljard gulden
(1948)  op een overschot  van  f 1,8 miljard moeten worden gebracht,
waarvan f 1,3 miljard in verband met de toegenomen consumptie door
de bevolkingsgroei. Om dit te bereiken zou de industriele netto-pro-
duktie met f 1,5 miljard omhoog moeten, waarvan bijna tWeederde op
de export zou moeten worden gericht.313

Van den Brink zei vele jaren later, dat 'voorkomen van structurele
werkloosheid [...] het centrale thema in de eerste formulering der na-
oorlogse structuurpolitiek [was].'314 Dit lijkt maar betrekkelijk waar.
De tweede doelstelling uit wat ging heten de 'magische driehoek' van
volledige werkgelegenheid-een sluitende betalingsbalans-stabiel prijs-
niveau315 had zeker zoveel aandacht; hij was in die tijd van vrijwel
volledige werkgelegenheid zeker ook urgenter.

Op de bovengenoemde uitgangspunten werd de kern van de nota
gebaseerd, het 'industrialisatieschema'. 'De kern van de industrie-uit-
breiding' werd gezocht 'in de vele kleine en middelgrote bedrijven
I...1 1316 Het accent in het schema lag echter op de basisindustrieen,
in verband met de verkeersligging van Nederland, de hoge produkti-
viteit in deze sectoren en de 'stimulerende invloed op verdere indus-
trialisatie [...] Op de duur kan dit zelfs tot een belangrijke nieuwe ka-
pitaalgoederenproductie uitgroeien. ,317

Andere accenten werden gelegd op betrekkelijk arbeidsintensieve
industrieen in verband met het te plaatsen arbeidsaanbod. De voor-
keur ging uit naar 'hoog-gekwalificeerde industrieproducten'. Scho-
ling en ervaring werd hier een probleem geacht, maar het zou op den
duur toch de kant van dergelijke produkten opmoeten.318

Tenslotte werd bijzondere aandacht bepleit voor de regionale
spreiding van de industrie omdat de arbeid weinig mobiel werd geacht
en de sterkste bevolkingsgroei op het platteland zou plaatshebben.

Bovendien, als de arbeider moet verhuizen dreigen 'ernstige sociale

281



maar ook geestelijke en zedelijke gevolgen'.319 De Rijksdienst voor het
Nationale Plan, die industriespreiding al in 1947 aan de orde had ge-
steld320 kreeg hiervoor nu de meest officiele aandacht, maar conform
al in 1947 getrokken conclusies zou de spreiding op vrijwilligheid
moeten berusten, gestimuleerd door het aanlokken van bedrijven met
aantrekkelijke voorwaarden.321

-   In de bedrijfstakken waaraan gedacht werd voor de stimulering
kwam niet veel verandering, behalve dan dat de uitbreiding van de
Europese textielindustrie in verband met de internationale ontwik-
keling niet wenselijk werd verklaard. 22 Het instrumentarium om de
industrie te stimuleren bevatte weinig sturende elementen. De grond-

slag, aldus de nota, was de ondernemingsgewijze produktie. In be-
paalde gevallen behoort de regering 'rechtstreeks en geheel of bijna
geheel voor risico van de gemeenschap aan de industriele ontwikke-
ling deel te nemen. Met name is dit het geval, indien voor de econo-
mische toekomst van het land van wezenlijk belang zijnde initiatieven
niet of onvoldoende uit het particuliere bedrijfsleven voortkomen,
terwijl doeltreffende maatregelen zijn genomen om de ontplooiing
van dergelijke initiatieven mogelijk te maken. Daarnaast zijn gevallen
denkbaar waarin - vanwege  de  aard van de behoefte, waarin wordt
voorzien - overheidsexploitatie het meest doelmatig moet worden
geacht.'323

Voorop stond echter verdere liberalisatie. Het Bedrijfsvergunnin-
genbesluit, in chemie- en metaalindustrie al buiten werking gesteld,
zou door een nieuwe wet worden vervangen met als uitgangspunt:
vestiging is vrij, behalve in met name genoemde bedrijfstakken, na-
melijk '[...] die, waarin de gevolgen van een mogelijke overinvestering
zeer ernstig zijn.,324

Bij het beschikbaarstellen van deviezen zou de invoer van investe-

ringsgoederen een veel grotere prioriteit krijgen. Ook het aantrekken
van buitenlands, vooral Amerikaans investeringskapitaal, waartoe al
sinds 1945-6 pogingen waren ondernomen, worden geintensiveerd.
Vooral investeerders die ook know-how meebrachten waren wel-
kom. 25

Omstreeks de publikatie van de Nota werd de gulden gedevalueerd
ten opzichte van de dollar. De nieuwe economische start, die met de
komst van de Marshallhulp begonnen was, accelereerde nu snel.
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Op 30 januari 1950 zond minister Van den Brink een notitie aan zijn
collega's  in  de  Raad voor Economische Aangelegenheden (R EA) uit
de ministerraad. De toon is nu al optimistisch: het herstel gaat ver-
rassend snel. 'Toch is wat de productietoeneming betreft de overheer-
sing van de industrie niet zo sterk als gemeenlijk wordt verondersteld.'
Van 1948 tot 1952-3 zal slechts de helft van de netto toeneming van
de produktie van de industrie komen. Relatief is de landbouw -waar-
voor Kohnstamm in 1947 nog niets bijzonders verwachtte - zelfs de
snelsie groeier.

326

De notitie benadrukt, sterker dan de Industrialisatienota, het be-
lang van een 'systematische orientering der productie op goederen die
wat soort, kwaliteit en prijs betreft in het buitenland afzet kunnen
vinden: D:it vraagt, aldus de minister, meer aandacht dan de opvoering
van de produktie. 27

Verdeeld naar sectoren wordt in 1952-3 een netto-produktiegroei
ten opzichte van 1948 verwacht van:

100% in oliewinning en olieraffinage
61% in de chemische industrie
35 %  in  de  bouw
34% in de metaalindustrie
30% bij de openbare nutsbedrijven

32828% in de voedings- en genormiddelenindustrie.
Hierop zou het investeringsschema gebaseerd worden, maar met

arbeidsbesparende investeringen zou men zeer voorzichtig zijn, ver-
zekert Van den Brink zijn collega's.329 Tenslotte moest de financiele
politiek de ontwikkeling ondersteunen.330

11   De financiele ondersteuning

De periode kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog is ook de
tijd waarin de Keynesiaanse theorie gemeengoed werd in Nederland.
Economische politiek werd steeds meer synoniem met een macro-
economisch beleid, uitgevoerd in de eerste plaats met het instrumen-
tarium van het ministerie van Financien. De verfijningen waaraan
behoefte bestond voor een gedetailleerd industriebeleid dienden in
dat macro-economische kader beperkt te blijven. Weldra werden ze
beperkt tot het overzichtelijke instrumentarium van de regionale
stimulering. De industrialisatie werd als doelstelling zeker niet terzijde
geschoven of geminacht. Dat zij secundair was, ervoer het ministerie
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van Economische zaken tijdens de Korea-crisis. De derde Industriali-

satienota, van september 1951, 31 verheelt een zekere irritatie daarover
niet. 'In weerwil van het industrialisatiedoel,' staat er letterlijk, 'wor-
den de bestedingen beperkt vanwege het evenwicht op de betalingsba-
lans.'332 Van den Brink bepleit grote voorzichtigheid met de door zijn
kabinetscollega's geplande 25 percent vermindering van de netto-inves-

teringen, bij 5 percent consumptiedaling.
333 6 Het drukken van derge-

lijke investeringen is in de grond der zaak een kortzichtige politiek.,334

Als de consumptie een paar jaar niet toeneemt, wordt de betalings-
balanspositie immers daardoor alweer verbeterd.335 Die redenering
kwam te laat. Weldra zou de macro-politiek het gedetailleerde beleid

geheel overvieugelen.
Het meest prominente slachtoffer van de accentverschuiving was

het plan voor een Industrieel Garantiefonds. De Herstelbank had het
in 1948 verzonnen. Uit de zogenaamde 'tegenwaarderekening' van de
Marshallhulp, waarop de dollars die de Amerikanen beschikbaar stel-
den in guldens omgezet voor het Nederlandse bedrijfsleven beschik-
baar kwamen, wilde de Herstelbank een fonds van 100 miljoen gulden
afzonderen.336 De opzet was met garantie van dit fonds middelen te le-

nen op de kapitaalmarkt die vervolgens risicodragend zouden kunnen
worden uitgezet. 37 Bij het bedrijfsleven werd, ondanks de faciliteiten
die de Herstelbank al verschafte, de financiering nog steeds als een

nijpend probleem beschouwd. Aanvankelijk waren de mogelijkheden
extra beperkt doordat eigen middelen van bedrijven na de geldzuive-
ring geblokkeerd waren. De Investeringscommissie onder voorzitter-
schap  van  dr. E A. G. Keesing deblokkeerde de gelden volgens de
Hoofdgroep Industrie alleen als de onderneming in kwestie op geen
andere wijze krediet kon krijgen.338 Ook toen deze straffe controle
afliep bepleitte de Hoofdgroep deelnemingsfinanciering in kleinere
bedrijven 'op een brede schaal te bewerkstelligen.,339

In 1951 stelde de bank bovendien voor op te gaan treden als inter-
mediair tussen bedrijven met financiele overschotten en bedrijven
met tekorten aan financieringsmiddelen.340 Na een aanvankelijk suc-
ces verliep de interesse van het bedrijfsleven. 41 Het Garantiefonds
kwam evenmin in de eerste industrialisatieperiode tot stand. Volgens
Posthuma, de president-directeur van de Herstelbank, moest worden
gewacht op een verruiming van de kapitaalmarkt. 42 Wel werd in de
periode 1949-51 de al bestaande Bijzondere Financieringsregeling, oor-

spronkelijk een regeling voor oorlogsschade aan bedrijven,omgebogen

284



tot een regeling'voor projecten die van algemeen belang geacht wor-
den, doch welker financieringen voor de Herstelbank zonder meer te
riskant zijn.'343 De Bijzondere Financiering was (en is) een door de
Herstelbank onder volledige rijksgarantie verstrekt krediet.

In het jaarverslag over 1948 had de Herstelbank zelf sterk aange-
drongen op verruiming van deze tot dan toe zeer discreet gehanteerde
faciliteit: 'Ions zijnl verschillende voorbeelden bekend van industriele
bedrijven, die volgens het oordeel van deskundigen grote beloften in-
houden, doch die halverwege of zelfs kort v66r de eindstreep blijven
steken door gemis aan gelden, nodig voor de voltooiing van het altijd
nog riskante ontwikkelingsstadium [...1 Wij twijfelen er niet aan dat
de overheid in zulke gevallen, zij het onder aanvaarding van risico's,
belangrijke resultaten voor het economisch herstel van ons land kan
verzekeren, door ons de gelegenheid te geven, credieten voor dit doel
te verstrekken.'344 Het jaarverslag 1950 geeft voor het eerst een cijfer:
van  de dan uitstaande  f 272,5 miljoen aan kredieten  is  f 43,2 miljoen
door de Bijzondere Financieringsregeling gedekt.

Succes beloofde aanvankelijk ook een nieuwe opzet van de export-
financiering. Een betere opzet van de exportfinanciering was al voor
1940 aan de orde gesteld. Hirschfeld suggereerde in 1938 het initiatief
te hebben genomen voor een export-financieringsinstituut als geza-
menlijk project van banken, industrie en overheid, met een kapitaal
van maar liefst 55 miljoen gulden.345

Blijkens de archieven heeft het eerste initiatief veeleer bij Crena de
Iongh, (toen president van de Handel-Maatschappij) gelegen, die reeds
in  1936 met Gelissen en Oud sprak over exportfinanciering met staats-
garantie. In Crena's opzet zou daartoe een NV worden opgericht met
een bankenconsortium als aandeelhouder die, onder staatsgarantie,
exportkrediet met een maximum looptijd van vijf jaar zou geven. Hij
dacht aan een startkapitaal van bijvoorbeeld 5 miljoen, door de ban-
ken te verstrekken. Een regeringscommissaris zou het vetorecht krij-
gen op alle kredietaanvragen.

346

Oud zowel als Trip verzetten zich tegen het plan. 47 Uiteindelijk
zijn deze vooroorlogse pogingen geen enkel succes beschoren geweest.

In 1951 stichtte de Herstelbank samen met het particuliere bankwe-
zen de Export-Financiering  Maatschappij. Het geplaatste (niet volge-
storte) kapitaal was bij de oprichting f 15 miljoen, de rijksoverheid gaf
een liquiditeitsgarantie van 50 miljoen gulden.348 Eind 1952 stond al
47,5 miljoenaan kredieten uit. 49 Voor investeringsfinanciering speelde
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de Export-Financiering Maatschappij uiteraard geen directe rol.
Alles bijeen hebben de verschillende instrumenten voor langlo-

pende financiering die na de Tweede Wereldoorlog ontstonden in de
wederopbouwfase een aanzienlijke betekenis voor de financiering
van investeringen gehad, hoewel, en dat is wellicht het meest opval-
lende, die betekenis bescheiden is vergeleken met de investeringen
die de overheid rechtstreeks financierde. In zijn boek De Industriali-
satie  in   Nederland   na 1945 geeft de toenmalige ambtenaar van Eco-
nomische zaken W Brakel een balans van financieringsbehoeften en
-middelen in de jaren 1948-51. Hij stelt de totale investeringen op 6685
miljoen gulden, waarvan 5185 miljoen in vaste activa. Daarvan werd
gefinancierd uit: afschrijvingen en reserveringen f 3920 miljoen, emis-
sies en dergelijke f 800 miljoen, kapitaal van de overheid f 1000 mil-
joen (men bedenke dat de overheid ook zelf van jaar op jaar grote

investeringen doet, met name in de elektriciteitsopwekking). Herstel-
bank en Nederlandsche Middenstandsbank (ook toen al ingeschakeld
voor kredierverlening met zekere staatsgaranties aan het midden- en
kleinbedrijf) samen f 258 miljoen, andere banken f 200 miljoen. De
restpost  van  f 507 miljoen omschrijft Brakel als 'intering liquiditeits-
reserve'.350 De totale Marshallhulp in deze drie jaar bedroeg volgens
Brakel cira 1 miljard dollar;351 zonder die hulp zou het onmogelijk
zijn geweest in deze omvang te investeren.352

Wellicht ook door de economische bloei, die in 1952-3 inderdaad
leidde tot het opheffen van het gevreesde betalingsbalanstekort, ver-
slapte de aandacht voor de financiering, voor de gerichte industriali-
satie in het algemeen. Het Industrieel Garantiefonds - in een andere
opzet dan aanvankelijk gedacht - kwam in 1955-6 alsnog tot stand,
op grond van een voorstel van de Hoofdcommissie voor de Industri-
alisatie; in dezelfde tijd had men zich, in Kvp-kring, nog eens het353

hoofd gebroken over de vraag of de voorziening van het bedrijfs-
leven met risicodragend kapitaal wel voldoende was. 54 Maar wat in
de jaren dertig brede kringen van geinteresseerden had beroerd, trok
nu alleen nog de aandacht van wat specialisten. In 1962 werd de Her-
stelbank, oorspronkelijk opgezet voor de duur van vijfentwintig jaar,
gereorganiseerd tot 'Nationale Investeringsbank', met gelijktijdige
reductie  van het kapitaal  rot floo miljoen. Het handelsbankwezen
was zich toen al begonnen te interesseren voor de verstrekking van
middellang krediet. De Twentsche Bank had veel eerder zelfs getracht
een stap verder te gaan. Zij had in 1947 een participatiemaatschappij,
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de Twentsche Investerings Maatschappij TIM opgericht (zonder veel
succes, het experiment is na enkele jaren weer gestaakt). 55 Het jaar-
verslag van De Nederlandsche Bank over 1962 laat zien dat in dat jaar
de middellange kredietverlening van de banken (geldscheppende in-
stellingen) aan de private sector explosief begon te groeien - in 1960
f 120 miljoen op een totaal aan uitstaande vorderingen op de private
sector van f4690 miljoen; in 1961 f 270 miljoen, in 1962 f 630 miljoen.
Ook in de post onderhandse leningen - in 1962 opgelopen tot in totaal
f 1130 miljoen - waren langlopende kredieten van de handelsbanken
aan de particuliere sector verscholen.356 In 1970 was het middellange
krediet   aan de private sector opgelopen  tot  f 5513 miljoen, tegen
f 15 382 kortlopend krediet.357 Even  opvallend is de verschuiving van
de bancaire activiteiten van handel naar industrie. Nog in 1956 waren
de 'grote kredieten'  (f 500000  of meer)  van de 'representatieve han-
delsbanken' verstrekt aan de totale industrie f 609 miljoen groot, ter-
wijl de handel met  f 597 miljoen grote kredieten gefinancierd was. In
1970 Was het totale industriele grote krediet (nu van alle banken met
f 2,5 miljoen of meer eigen vermogen, het feitelijke verschil met de
eerdere definitie is gering) f 5 505 miljoen. Het krediet aan de handel

st:eeg slechts tot f 2 288 miljoen.358

12   De industrialisatie op gang

De exercitie van het maken van een Industrialisatie Nota beviel blijk-
baar goed. Zolang Van den Brink minister was, werd er ieder jaar een
geschreven. Ook in het persoonlijk optreden van directeur-generaal
Winsemius straalt iets van het oude elan dat Kohnstamm in zijn korte
departementale carritre had tentoongespreid. De boodschap is nog
steeds dat er geindustrialiseerd moest worden terwille van het wel-
vaartspeil, maar vooral van de betalingsbalans. De Tweede Nota359 be-
pleitte snelle produktiviteitsgroei om de aanbodprijzen ten opzichte
van het buitenland zo laag mogelijk te houden. Matiging was daar-
voor nodig: de stijging van de arbeidsproduktiviteit zal alleen het ge-
wenste verloop hebben 'indien de lonen en winsten niet in dezelfde
mate zullen stijgen.'360 De noodzaak tot exporteren was inderdaad
nijpender geworden. In september 1949 werd de gulden gedevalueerd.
De industriele produktie moest om die ruilvoetverslechtering op te
vangen 200 A 300 miljoen gulden opwaarts worden bijgesteld (in toe-
gevoegde waarde, prijzen van 1948).361
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In het instrumentarium verschuiven de accenten steeds meer van
detail-bemoeienis naar macro- en regionaal stimuleringsbeleid. De
Tweede Nota kondigt acht ontwikkelingsplannen aan om de 'eco-
nomische basis' van bepaalde regio's te verbreden. Het eerste zal en-
kele miljoenen uittrekken voor zuidoost-Drenthe, een regio die ook
Huysmans' en Kohnstamms aandacht al had gehad. 62 Nationaal
werkte het verlengen van de fiscale afschrijvingstermijn van compen-
sabele verliezen rot vier jaar, evenals het 'aanzienlijk' uitbreiden van
de ontwikkelingsfinanciering van overheidswege, de 'actieve voorlich-
ting' en de vergroting van de mogelijkheden om deviezen over te
schrijven, een maatregel die vooral bedoeld was om meer Amerikaanse
investeringen aan te lokken.363

De handelspolitieke richting werd ook opnieuw bepaald. 'als alge-
meen beginsel' verwierp de regering 'bescherming als middel tot het
instandhouden van nationale industrietakken. Evenwel meent zij,
dat hiermede niet mag worden afgezien van aflopende, tijdelijke
beschermingsmaatregelen, welke nieuwe industrien in staat stellen
de moeilijkheden der aanloopperiode te overwinnen.,364

In de Derde Nota werd het tijd de balans op te maken. Het eind-
jaar van Kohnstamms berekeningen uit 1947 was nu vlakbij gekomen.
De gewenste resultaten waren grotendeels bereikt. Het was nog slechts
zaak, de gang erin te houden. De toon van de nota is waarschuwend:
'Het zou [...] geheel onjuist zijn, wanneer men zich zou blindstaren op
de bereikte resultaten, hoe verheugend deze laatste ook zijn als symp-
toom van de krachten welke in ons volk aanwezig zijn. Men dient het
industrialisatievraagstuk te bezien in het kader van de zorgelijke om-
standigheden waarin Nederland thans [het was de tijd van de Korea-
oorlog, die ernstige economische gevolgen had - D H] verkeert.3365

Dergelijke gedachten bepaalden het beleid nog enkele jaren, maar
de industrialisatie als groots doel begon haar positie te verliezen.

Van den Brink vertrok in 1952 naar het bankwezen. Dr. J. Zijlstra,
voordien hoogleraar aan de Vrije Universiteit, AR-lid, volgde hem op.
De frequentie waarmee de industrialisatie nota's werden gepubliceerd
nam nu weldra af. De Vierde Nota verscheen nog in maart 1953, maar
hij was opgezet als een vijfjarenplan voor de periode 1952-7. De Hoofd-
commissie voor de Industrialisatie werd allengs minder ingescha-
keld 366

Er komen nog wel grote projecten tot stand: Breedband, de staal-
walserij die Hoogovens met Marshallhulpgelden bouwt, daartoe nog

288



onder Van den Brink besloten,367 Zijlstra is in 1954 betrokken bij de
oprichting van de sodafabriek in Delfzijl, een gezamenlijk project
van de Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie (KN Z), Staatsmijnen
(twee bedrijven dus die al voor 1940 interesse hadden in soda-fabri-
cage) en Ketjen in Amsterdam.368 De grote drijfkracht uit de voor-
gaande jaren lijkt echter verdwenen. De industrialisatie, waarvan het
ministerie aanvankelijk meende dat die het bedrijfsleven met man
en macht moest worden aangepraat en door een krachtig wervings-
beleid voor buitenlandse industrievestigingen moest worden gefor-
ceerd vindt steeds meer autonoom plaats. Het departement trekt
zich terug achter de schermen, op het vertrouwde terrein van de dis-
crete bijsturing. Slechts het regionale beleid blijft een spectaculair
beleidsonderwerp. De Vijfde Nota, die een zeer succesvolle industriele
ontwikkeling registreert als Zijlstra hem eind 1955 uitbrengt, best:eedt
er uitgebreid aandacht aan.369

Deze Nota geeft duidelijk de richting waarin de minister en zijn
staf op dat moment denken ten aanzien van het nationale industri-
alisatiebeleid. Nederland, heet het, moet zich vanwege de opkomst
van nieuwe industrielanden meer richten op 'die goederen, waarvoor
de internationale concurrentie zich minder scherp doet gevoelen.
Nieuwe artikelen moeten aan het assortiment worden toegevoegd.
Daarnaast is in vele gevallen verbetering van de kwaliteit gewenst [...]'
waarvoor diepteinvesteringen worden aanbevolen.

Het instrument van de ontwikkelingskredieten wordt nog eens
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Er is sinds 1954 een fonds
van 20 miljoen gulden voor beschikbaar, gefinancierd uit de 'tegen-
waarderekening' van de Marshallhulp. In het algemeen hoeft het ge-
steunde bedrijf het krediet alleen terug te betalen, als'het betrokken
project vruchten oplevert.'370 Deze regeling bestond overigens al sinds
1949. Er is, erkent de Nota,'nog maar weinig gebruik van gemaakt.,371

In 1958 publiceert minister Zijlstra een Zesde Industrialisatienota,
opnieuw met een als 'taakstellend omschreven vijfjarenplan. De,372

opzet wordt echter vergeleken met de vorige plannen globaler. Inves-

teringen zijn niet meer uitgesplitst naar sector, noch naar uitbreiding
en vervanging. 73 Hoewel diverse wenken worden gegeven - de che-
mische industrie moet zich toeleggen op verdeling;374 er wordt een
toenemend gebruik gemaakt van technische keramiek;375 in het kader
van de net-opgerichte E E G denkt de minister aan vestiging van basis-
industrieen bij de havens376 - is het tentoongestelde instrumentarium
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heel mager. De nota staat vol aanmoedigingen aan het industriele be-

drijfsleven. Dat moet flexibel zijn, aan research doen, efficient met
toeleveranciers werken, zich specialiseren, een goede exportorganisa-
tie opbouwen. De overheid lijkt daarnaast alleen in het regionale be-

leid een belangrijke eigen taak te zien,
Nog twee nota's volgen. De Zevende werd door Zijlstra's opvolger

drs. J. W. de Pous pas op verzoek van de Tweede Kamer uitgebracht, in
1960.377 Het is een verslag van de eerste twee jaar van het industrialisa-

tieschema 1957-62, en vooral een uitvoerige nadere beschouwing over

ha regionaal beleid. 78
De achtste en laatste industrialisatienota bevestigt de vottooiing

van de 'industrialisatie' (1963). In de tekst is dan ook iedere pretentie
zelfs van indicatieve planning verdwenen. Grote nadruk ligt op de be-
vordering van het industriele klimaat.379

Dat was in de eerste helft van de jaren zestig, toen de hoogconjunc-

tuur nauwelijks te breken leek. Het ministerie van Economische zaken

had zijn positie gevonden. Het voerde op tal van terreinen een beleid,
maar een echt industrialisatiebeleid - behalve het regionale industria-

lisatiebeleid - was daar niet bij. Her en der een helpende hand in de
richting van regionale overheden was gewoonlijk genoeg.

De omslag begon in de loop van de jaren zestig, toen de scheeps-

bouw (weer) in moeilijkheden raakte. Met aanzienlijke overheids-
steun  werd  in  1971 een fusie rot stand gebracht - afgedwongen  is

wellicht het betere woord - tussen de twee grootste werfcombinatics
van dat moment, Rijn-Schelde en Verolme Verenigde Scheepswerven.
De ernstige recessie die na 1973 steeds manifester werd, riep alle bijna
afgestorven stimulerings· en ordeningsactiviteiten  weer tot leven -

daarbij ongetwijfeld gesteund door een departementale reorganisatie,
waarbij het eerst een apart directoraat-generaal voor de industrie is

ontstaan (1973). De geldmiddelen zijn oneindig veel groter; de funda-
mentele opvattingen lijken sinds de jaren dertig weinig veranderd.

Opnieuw is het beleid zuiver reactief begonnen, wat wil zeggen

dat enkele aanzetten tot geordende herstructurering die in de jaren

zestig gemaakt werden terzijde werden gesteld voor een veel haasti-

ger beleid van steun waar dat nodig werd geacht. Pas na enkele jaren
is het streven uitgesproken een einde te maken aan de ad hoc aan in-
dividuele bedrijven verleende  hulp, en allerwegen  over te gaan tot

generieke maatregelen. De verwezenlijking van dit voornemen laat

nog op zich wachten.
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Hoofdstuk zeven Evaluatie

1   De invloed van Hirschfeld

'Toen ik minister werd,' hoorde ik eens een oud-minister van Econo-
mische zaken uit het tamelijk recente verleden zeggen, 'waarde de
geest van Hirschfeld nog altijd rond in het ministerie. '1

De machtige directeur-generaal, later secretaris-generaal van Han-
del en nijverheid is ongetwijfeld geen moment weg te denken uit de
ontstaansgeschiedenis van het ministerie van Economische zaken.

In een van Hirsch felds na-oorlogse gedenkschriften, Herinneringen
uit de bezettingstijd, is een bijlage te vinden die zijn economisch-
politieke credo perfect lijkt weer te geven. Enkele uitvoerige citaten
uit deze Notulen van de vergadering van de secretaris-generaal met
de Directeuren der Rijksbureaux van 30 juni 1944, gewijd aan 'de toe-
komstige economische politiek' zijn hier op hun plaats.

Het probleem van de economische politiek is, aldus Hirschfeld,
'niet zozeer de verhouding ambtenaar-ondernemer, maar de verhou-
ding overheid-volksgemeenschap [...]Wie zozeer de nadruk legt op de
tegenstelling ambtenaar-ondernemer overschat [...] de positie van
beide. Hij overschat met name ook de positie van de ondernemer,
omdat deze een andere zal zijn dan de positie van vroeger, vooral van
v66r de eerste wereldoorlog.'

In de negentiende eeuw is men de vrije verkeershuishouding 'als
de beste vorm der samenleving en als het eerste doel der economische
politiek gaan zien [...] Vooral in leidende ondernemerskringen leeft,
veelal onbewust, de gedachte dat de economische wetenschap zou
hebben aangetoond, dat de vrije verkeershuishouding de beste vorm
van behoeftenbevrediging zou zijn.,2 Tussen 1920 en 1940 zijn met het

staatsingrijpen fouten gemaakt, maar 'de economische wetenschap
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heeft wel degelijk wegen aangewezen voor een rationale economische
politiek.' Hirschfeld citeert daarop Von B6hm Bawerk uit diensMacbt
oder Oekonomiscbes Gesetz van 1914: de 'natuurlijke economische
tendenzen' laten 'een brede marge' voor 'machtsinvloeden zonder dat
de feitelijke economische wetmatigheid wordt gestoord.,3

Hirschfeld gaat dan verder: 'De grote kunst van de economische
politiek is I.] om naast evenwichtsverstoringen, dodelijke of hinder-
lijke verstarring te voorkomen. Een economische politiek van staats-
inmenging kan alleen tijdelijk ingrijpen in alle economische daden,
zoals samenwerken met alle groepen van het economisch leven, die
op hun beurt doordrongen van het gemeenschapsbeginsel, die be-
weeglijkheid moeten bevorderen.,4 Dit wat men zou kunnen noe-
men verlichte liberalisme (het accepteert de vrije verkeershuishou-

ding als basis, maar wil ongewenste ontwikkelingen corrigeren) is het
wezen van het economisch beleid, waarin begrepen het industriebe-
leid, zoals dat in Nederland na, maar ook al v66r de Tweede Wereld-
oorlog is gevoerd. Op het terrein van de industriepolitiek is dit het
beleid, dat Hirschfeld organisatorisch vorm gaf, en dat door Verschuur

en Steenberghe (veel minder, lijkt mij, door Gelissen) politiek is ge-
dragen. Na de Tweede Wereldoorlog is het, toen de beroering om
de pBo was weggeebd, door Van den Brink en diens opvolgers voort-

gezet.

2   Een departement van het bedrijfsleven

Dat deze grote continuiteit in het industriebeleid zou bestaan was een

veronderstelling- gebaseerd op een eerste, oppervlakkige indruk van
de materie - bij de aanvang van deze studie. Naar mijn mening is zij
door het voorgaande ten volle bevestigd.

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog is nog wet eens de in-

druk gewekt dat de 'actieve economische politiek' een curiositeit uit
de jaren dertig was die geen speciale relatie had met het na-oorlogse
beleid.5 Juist voor de industriepolitiek was dit een onjuiste indruk.
In het financieel-economische beleid, voor de oorlog bepaald door het
concept van de sluitende begroting (hoe weinig daar ook in de prak-
tijk van terecht kwam), na de oorlog door min of meer Keynesiaanse

opvattingen, had een radicale breuk plaats. Dat moet hebben bijgedra-
gen tot de idee dat in het hele economische overheidsbeleid opnieuw
werd begonnen. In feite was het vooroorlogse industriebeleid echter
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al een modern beleid, dat alleen reeds om die reden na de oorlog is
blijven doorwerken.

De breuk in het industriebeleid ligt, evenals in de handelspolitiek,
even na 1930. Anders dan in het financieel-economische beleid is de
breuk niet bepaald door belangrijke nieuwe theoretische inzichten,
die ook nog praktisch succes bleken te hebben, maar door maatschap-

pelijke veranderingen. De ontstaansgeschiedenis van het economische
departement weerspiegelt die veranderingen. Nederland was, in de
jaren v66r  1930, na een trage aanloop, vooral vlak voor en tijdens de
Eerste Wereldoorlog een industrieland van enige betekenis geworden.

Dat was, meer dan de crisis van 1929 en volgende jaren, het bepalen-
de gegeven. De wens om tot een actiever economisch beleid te komen
was de fundamentele aanleiding voor de instelling van het economi-
sche departement. Die wens leefde in sommige kringen, vooral die
van de industriele ondernemers in het zuiden, al enige tientallen jaren.
De industriele opbloei tijdens de Eerste Wereldoorlog, die plaatshad
in een situatie van vergaand isolement, een uiterst ongewoon gebeuren
in het vrijhandelsland Nederland, breidde de kring van belangheb-
benden bij een actief economisch overheidsbeleid nog meer uit. De
verklaring voor het feit dat de vormgeving van dat beleid zo lang op
zich heeft laten wachten, kan wellicht in drie oorzaken gezocht
worden:

1 Na de voor die tijd vergaande overheidsinterventie tijdens de Eerste

Wereldoorlog was er ook bij het industriele bedrijfsleven een groot
verlangen naar herstel van de eigen vrijheid van handelen. Na de
Tweede Wereldoorlog heeft zich iets soortgelijks voorgedaan. De
dieperliggende wens van een actief economisch beleid heeft daardoor
waarschijnlijk minder aandacht gekregen.

2  Het in de Eerste Wereldoorlog opgezette speciale ambtelijke apparaat
was vooral door tijdelijke krachten bemand, die na het einde van de
oorlogstoestand snel werden teruggevloeid naar het particuliere be-
drij fsleven. Er was dus geen ambtelijk apparaat van enige omvang om
een nieuwe conceptie voor een actieve economische politiek vorm te
geven.

3 Nederland orienteerde zich vanouds heel sterk op Groot-Britannit,
zoals Blaisse ook signaleert.6 Juist de conservatieve Britse regering die
omstreeks het midden van de jaren twintig optrad (met Winston Chur-
chill als minister van Financien) probeerde- met desastreuze gevolgen
- zoveel mogelijk de vooroorlogse economische situatie te herstellen.
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De kortstondige gunstige conjunctuur na het einde van de depressie

die op de Eerste Wereldoorlog volgde maakte in Nederland een actief
economisch beleid schijnbaar minder urgent.

Voegt men daarbij de klaarblijkelijke onzekerheid op economisch
gebied van de confessionele kabinetten die vanaf 1919 regeerden,
waardoor lange tijd t6ch geen gevolg werd gegeven aan verlangens uit
een deel van de eigen achterban (namelijk de R K S P), en het beeld is ta-
melijk compleet. Zuiver persoonlijke factoren speelden in het geheel
naar het zich laat aanzien, zeker een rol. De met de leiding van Land-
bouw, handel en nijverheid, en later van Arbeid, handel en nijverheid
belaste ministers waren of weinig krachtig, of vooral geinteresseerd
in sociale zaken. Het ambtenarenkorps voor de industriele sector was
klein, en klampte zich vast aan de oude traditie van distantie-bewaren
tussen overheid en bedrijfsleven. Zoals geschetst werd er niettemin al
in de jaren twintig op bescheiden schaal steun verleend aan industriele
ondernemingen in moeilijkheden,  in  dat  opzicht  was  er toen reeds

sprake van een breuklijn met de hoogtijjaren van liberale politiek.
Overziet men nu de situatie van 1930-1 dan is er a een opkomende

economische noodtoestand - al wordt door weinigen de omvang en
duur van de crisis onderkend - en b een ruime hoeveelheid schetsen
voor het inwerkingstellen van stukken actief economisch beleid ten
behoeve van de industrie: het TNO-plan, de rapportage over de han-
delspolitiek en de economische voorlichtingsdienst, de industrie-
bankprojecten, allemaal produkten van de tweede helft van de jaren
twintig, en c een vastberaden minister met enige visie op de mogelijk-
heden van een actief economisch beleid, en de bereidheid voor dat
beleid een hooggekwalificeerd ambtelijk apparaat te laten opbouwen.
Dieperliggende oorzaken zijn enerzijds het con fessionele karakter van
de regering, die daardoor alleen al bloot moet hebben gestaan aan een
voortdurende druk uit het (katholieke) bedrij fsleven om nu eindelijk
eens tot actie over te gaan; anderzijds het grote wantrouwen bij de ge-
vestigde liberale ondernemers in dit en de voorgaande confessionele
kabinetten, en in de hoofdambtenaren op economisch terrein, voor
wier optreden weinig waardering bestond, terwijl optreden tegelijker-
tijd onmisbaar was, omdat buiten de kleine kern van Westeuropese

landen die nog de vrijhandel aanhing, protectie allerwegen in opkomst
was. De crisis heeft in het proces ongetwijfeld de rol van katalysator
vervuld, niet die van werkelijke aanstichter. Hiermee is volstrekt niet
in strijd dat het beleid van het nieuwe departement aanvankelijk zeer
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tastend was, zeker waar het verder zou moeten gaan dan handelspoli-
tieke afscherming. Er was immers niet de minste ervaring; het duurde
enige jaren voordat het directoraat-generaal voor Handel en nijverheid
enigszins adequaat bemand was. Ook Verschuur en Hirschfeld hebben
niet direct ingezien dat naast de contingentering andere steunmaat-

regelen onvermijdelijk waren. De conclusie dat het actieve beleid sim-
pelweg een produkt is van de crisis, waaraan pas na verloop van enige
jaren vorm werd gegeven, lijkt mij echter pertinent onjuist.

Uit mededelingen van Verschuur blijkt, dat hij 66k voor de na-
crisistijd een actief economisch beleid in gedachten had. Zo meende

hij dat de oprichting van een industriebank in de crisisjaren niet zo
urgent was, maar daarn:i wel gewenst.7

Van de aanvang af is het nieuwe departement vooral gezien als het
departement van het bedrijfsleven. Het verzet van werkgeverszijde
tegen het afsplitsen van het sociale beleid illustreert dit. Nadat de
departementale leiding haar positie ten opzichte  van het bedrij fs-
leven bepaald had, is het departement ook geleid als een departe-
ment van het bedrijfsleven: het trad op in samenwerking met en ten
behoeve van de bedrijven. De industriele ondernemers hebben daar-
van in ruime mate kunnen profiteren. Hoe innig de samenwerking
op het einde van de jaren dertig was, is gesignaleerd.

Deze intieme relatie met het bedrijfsleven beperkte - en, waag ik
te veronderstellen, beperkt - de bewegingsvrijheid van het departe-
ment. Maatregelen die de departementale organisatie te zeer van het
bedrijfsleven zouden vervreemden, waagt men niet te nemen. Dat
blijkt al uit de zelfbeperking die v66r 1940 in de ordening in acht is
genomen - terwij 1, zoals geschetst, er wel stemmen opgingen die veel
verder zouden willen gaan. Tenslotte is in het begin van de Tweede
Wereldoorlog, toen de omstandigheden en de wens van de Duitse be-
zetter kras overheidsingrijpen in de economie onvermijdelijk maak-
ten, zelfs voor de begeleiding van dit ingrijpen nog in zeker overleg
met het bedrijfsleven de organisatie-Woltersom opgezet.

Deze relatie met het bedrijfsleven verklaart meteen waarom orde-
ning en planning in de economie slechts mogelijk zijn geweest in de
betrekkelijk korte perioden waarin ook het bedrijfsleven daarin uit
zelfbehoud was geinteresseerd. Zodra deze interesse wegebde, kon
het economische departement niet veel anders doen dan bijsturen
wat er op de vrije markt gebeurde. Ruimte voor een verdergaand,
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minder marktconform, dus autonomer overheidsbeleid was - en is -
er niet, op straffe van verlies van vertrouwen. Binnen dit kader waren

overigens niet te onderschatten mogelijkheden voor beinvloeding.
Het eerste kenrnerk van het gevoerde industriebeleid is, geheel in

overeenstemming met de achting voor het bedrijfsleven, discretie.
Het beleid was niet klassiek liberaal, en wilde dat ook niet zijn. Het
richtte zich dus niet op het tot het uiterste laten doorwerken van het
marktmechanisme - dat is, op zijn hoogst, het scbijnbare wezen van

de off'iciele aanpassingspolitiek van de achtereenvolgende kabinetten-
Colijn - het richtte zich aanvankelijk op het begeleid laten doorwer-
ken van het marktmechanisme, en trad later ook buiten die grenzen
om een actieve industrialisatie na te streven.

Van het feit dat de begeleiding verstarrend werkte, was men zich
ook in de jaren dertig wel bewust. Mede op initiatief van Hirschfeld
werd de industrialisatie-dimensie in de tWeede helft van het decen-
nium aan het beleid toegevoegd, een dimensie die uiteraard juist dyna-
misch zou moeten werken. De verdere verwezenlijking van dit beleid
- politiek geintroduceerd en gepopulariseerd door Gelissen - is aan-
vankelijk voornamelijk het werk geweest van mn E. D. M. Koning, de-
partementaal ambtenaar en clvi-directeur; later, na de Tweede We-

retdoorlog, is dit werk voortgezet, aanvankelijk nog onder Konings
leiding, in het kader van de industrialisatiepolitiek. Een verdergaande
planning is nooit tot stand gekomen. Daaraan is voor 1940 slechts door

een enkeling in de departementale organisatie aandacht besteed - en
dan nog priv6.8 Op zijn best kan men Koning enige affiniteit met de
plan-gedachte toeschrijven op grond van zijn eerste industrialisatie-
voorstellen. Na de oorlog stuitte het organisatorische kader dat minis-
ter Vos voor de planning had willen creeren echter op onoverkome-
lijke bezwaren.9

De industrialisatiepolitiek die onder, maar voornamelijk nd Vos
werd gevoerd, is daardoor slechts zeer partieel in een planmatig kader
geplaatst. Het departement wist na enkele jaren tasten ten naastenbij
wat het wilde. Het had echter, zowel wat Vos' opvolgers als ook wat
de meeste ambtenaren betreft, uit overtuiging de instrumenten uit
handen gegeven om deze doeleinden rigoureus na te streven.

Het succes van de na-oorlogse industrialisatie is daardoor eerder het
gevolg van het gunstige psychologische klimaat, gecombineerd met
een aantal externe stimulansen. Aan het klimaat heeft het ministerie
zeker bijgedragen vanaf het moment dat het een vooral ook propagan-
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distisch ondersteunde industrialisatiepolitiek ging voeren. De externe
factoren waren de Marshallhulp en vervolgens de Europese 'eenwor-

ding'. De bijdragen van de instrumenten die binnenslands beschikbaar
waren - Herstelbank, regionaal beleid, aanvankelijk ook het bedrijfs-
vergunningenbeleid - zijn nitist deze externe invloeden moeilijk in te
schatten. Een stimulerende werking kan zeker niet ontzegd worden
aan dat stuk industrialisatiebeleid waarop het ministerie zijn meest
directe invloed heeft gehad - buiten de bovengenoemde instrumen-
ten - namelijk het beleid ten opzichte van de basisindustrieen en de
werving van buitenlandse vestigingen.

Toch geldt ook hier dat daar waar het m66sturen met de min of
meer autonome ontwikkelingen die op de Nederlandse overheid af-
kwamen tot spectaculaire resultaten kidde, het ombuigen en afleiden
van een ontwikkeling veel minder succes had.

Breedband en de petrochemische industrie aan de Rijnmond, beide
ontwikkeld met hartelijke steun van de overheid op plaatsen waar-
van de kwaliteit als vestigingsplaats buiten kijf stond, zijn aanzienlijk
effectievere motoren voor de materiele welvaart gebleken dan de ge-
isoleerde Sodafabriek bij Delfzijl. Dit kan opnieuw worden toege-
schreven aan de 'liberaliteit' van het industriebeleid, dat de open
volkshuishouding als gegeven aanvaardde en nooit de instrumenten
had om aan een vestigingsplaats zodanige impulsen te geven dat er een
krachtige autonome groei ontstond, terwijl die anders uitgesloten zou
zijn geweest. Het tweede kenmerk van het beleid is de beperkte plan-
matigheid.

Het derde kenmerk is de zwakke theoretische onderbouwing. Wat
er aan onderbouwing bestaat, is veeleer ideologisch dan economisch-
theoretisch van aard. Dat geldt met name voor een centraal thema als
de 'ordening' dat in het vooroorlogse zowel als in het aanvankelijk
na-oorlogse beleid gewoonlijk het achterdoek voor de industriepoli-
tieke handeling was. De keuze voor ordening werd het eerst en her
meest krachtig gemaakt met ideologische motieven. De katholieken
streefden er hun harmonische maatschappijmodel mee na, de sociaal-
democraten wilden er de greep van de overheid mee versterken (en
aldus evengoed tot een harmonischer samenleving komen). Beide
keuzes verdroegen zich slecht met het bestaande, een liberale markt-
economie.

Voorzover het ordeningsstreven gezien kan worden als de wens
individuele ondernemingen tot samenwerking te bewegen (het hield,
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in zijn ideologische vorm, veel meer in), verdroeg het zich echter uit-
stekend met een krachtige tendens binnen de Nederlandse volks-
huishouding, een tendens die in alle kapitalistische industrielanden be-
stond: die tot schaalvergroting, concernvorming en vooral kartelvor-
ming. De Nederlandse overheid had zich daar al nooit tegen verzet. Na
het uitbreken van de economische crisis werd het bevorderen van kar-
tels officieel beleid.Voorbeelden daarvan zijn in het voorgaande ruim-
schoots gegeven. De oogmerken waren voorkoming van vernietigende
onderlinge concurrentie en het versterken van de positie van Neder-
landse bedrijven ten opzichte van het buitenland. Zowel de contingen-

teringsregelingen als de financiele steunregelingen zijn aangegrepen
om kartelvorming te stimuleren; na enkele jaren kwamen daar formele

bevoegdheden bij op grond van de wet op de ondernemingsovereen-
komsten (niet toevallig gewoonlijk aangeduid als 'Ordeningswet') en
de Bedrij fsvergunningenwet. Door hun opzet waren beide wetten ech-
ter nog steeds zwakke instrumenten - ze konden slechts op verlangen
van het bedrijfsleven in werking worden gezet. Pas in de oorlogsjaren
trok de overheid op dit terrein autonome bevoegdheden aan zich. Na
het mislukken van de plannen om een publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisatie in te voeren naar sociaaldemocratisch model zijn deze bevoegd-
heden weer buiten gebruik gesteld. De ordening, in de zin van bevorde-

ring van kartelvorming en concernvorming, die zich na de eerste oor-

logse jaren heeft voorgedaan, is opnieuw mede door de overheid afge-
dwongen met behulp van handelspolitieke- en subsidie-instrumenten.

Dit alles bevestigt dat de ordeningsideologie inderdaad niet meer
dan een achterdoek is geweest bij de handeling; geen - althans zelden
een - basis voor het handelen. Ook de achtereenvolgende R K S P/K V P-
ministers hebben zich in de praktijk geen enthousiaste aanhangers van
de meest vergaande, maatschappijvormende ordeningsconcepties uit
hun kring getoond. In de kringen van de katholieke werkgevers, waar-
mee Steenberghe, Gelissen, Huysmans en Van den Brink - die overi-

gens ook adviseur van de katholieke vakbeweging was geweest - hun
relaties hadden, leefde de ordeningsgedachte in zijn radicale vorm

waarschijnlijk het minst. De schets die Hirschfeld geeft van Steenber-

ghes instrumentenkeus voor de industriepolitiek bevestigt dit beeld:
'[ik zoul op de voorgrond willen stellen, dat Steenberghe zich tot
doel gesteld had ons industriele leven te versterken door een matige

protectie van de industrie en door het ordeningsstreven meer op de
voorgrond te stellen. Het laatstgenoemde doel kwam tot uitdrukking
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in een meer actieve toepassing van de Wet op de Ondernemingsover-
eenkomsten en de Vestigingswet Kleinbedrijf [...] Her belangrijkste
was echter de industriepolitiek te steunen door invoerrechten. Om dit
te kunnen doorvoeren waren tevens de handelspolitieke besprekingen
weer belangrijker geworden.'10 Dus wel war meer ordening, maar voor-
al een actieve handelspolitiek - verdere uitvoering van de oude wens
van de Zuidnederlandse industrielen.

Hoewel zij vaak dankbaar gebruik hebben gemaakt van de mogelijk-
heden van het aldus vernieuwde beleid, ging het volgens hun herhaal-
de  verklaringen de liberale werkgevers verenigd  in  het V NW in feite
te ver. Noch zij, noch een tegenstander als Zaalberg zijn echter bij
machte geweest een bruikbaar alternatief voor te stellen.

Het enige alternatief dat zich op basis van een klassiek liberale be-

nadering denken liet, zou onverkorte 'aanpassing' zijn geweest. Voor
de vreeswekkende consequenties van dit vrije spel der maatschappe-
lijke krachten is men echter teruggeschrokken. Het alternatief van
een stimulerend macro-economisch uitgaven- en belastingbeleid werd
in het kader van de vrijwel algemeen gehuldigde opvattingen over
begrotingsevenwicht ten stelligste verworpen.

De werkelijke ordening in de jaren dertig (en ook na het einde van

de oorlogs- en wederopbouwsituatie) overziend, dringt de gedachte
zich op dat het gerealiseerde nog het dichtst komt bij de wensen die
leefden  in de linkervleugel  van  de  CHU. CHU-ers hebben een bedui-
dende rol gespeeld in de economische beleidsvorming voor 1940. Van
Rhijn was secretaris-generaal van het departement (al ging zijn interes-
se uit naar de landbouw), de hoogleraren mr. R Lieftinck en mr. E de
Vries speelden een prominente rol in adviescommissies op ordenings-
terrein - De Vries is tenslotte nog na 1945 voorzitter van de Sociaal-
Economische Raad geworden. Ook een A. Groothoff, die op de ach-
tergrond van nogal wat informeel overheidsingrijpen in het bedrijfs-
leven opereerde, gold als CH u-sympathisant.

De ordening die van deze kant werd voorgestaan had eerder een

praktische dan een ideologische lading, al was de ideologische com-
ponent  bij een centrale figuur als mr. G. E. van Walsum zeker aanwe-
Zig.11 Het ging erom - E de Vries heeft dat ook wel uitgesproken, al
in  de jaren twintig - de geconstateerde oligopolie- en monopolievor-
ming in het particuliere bedrijfsleven in goede banen te leiden.12 Bij
De Vries en Lieftinck,en ook de SDAP-er Kuin - econoom en departe-

mentsambtenaar - in zijn proefschrift Ordening als Maatscbappelijk
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Verscbijnsel, wordt de ordening niet (alleen) ideologisch, maar vooral
vanuit een waargenomen slecht functioneren van de markteconomie
benaderd. De praktische conclusie was niet verwerping van de vrije
markteconomie, maar ingrijpen - in de context van de jaren dertig
bijvoorbeeld om de produktie te verdelen, of overinvestering te voor-
komen. Ordening in deze zin was een instrument van economische
politiek, niet in de laatste plaats van industriepolitiek. Maar waar het
een instrument was, was het uiteraard niet tevens de theoretische basis
van het beleid. De werkelijke theoretische basis - hoe smal ook - was
de conclusie dat de overigens nog niet verworpen orde van de vrije
ruilverkeershuishouding zonder overheidsingrijpen onaanvaardbare
feilen vertoonde. 'Verspilling' (waarmee dan werd bedoeld overinves-
tering)13 en werkloosheid waren de voornaamste klachten in brede
kring. Daaraan kon nog worden toegevoegd de verstarrende werking
van oligopolies en vormen van monopolistische mededinging op de
markten. Op deze grondslag kon - zoals ook Hirschfeld dat doet -
ingrijpen van de overheid in de economie op allerlei niveaus worden
gerechtvaardigd. De plaats en de vorm van het ingrijpen werden er nog
niet door bepaald. Zo valt op, dat aan het versterken van de concur-
rentie als ordeningsmechanisme in toonaangevende kringen zelden is
gedacht, althans niet in de jaren van neergang en 'overproduktie' waar-
in een dergelijke conceptie moeilijk aanvaardbaar zou zijn te maken
(zelfs in de Verenigde Staten is tijdens de crisisjaren het concurrentie-
bevorderende kartelbeleid opgeschort14). Maar ook in de na-oorlogse
jaren van opgang is er niet vaak over gesproken, hoewel het feitelijke
beleid zich een tijdlang wel in de richting van minder bescherming,
meer concurrentie heeft bewogen.ls Dat overheidsingrijpen steeds

samenwerking en samenbundeling van bedrijven zou moeten mee-
brengen is geen theoretisch inzicht, maar een in de praktijk gegroeide
opvatting die zowel in Nederland als in andere Westeuropese landen
grote kracht en aanhang heeft. De oorsprong van deze populariteit
moet gezocht worden in het grote economische succes van de eerste
trusts, waarbij vergeleken de prestaties van kleinere bedrijven ver-
bleekten. Deze mythe van de trUSt leeft nog steeds voort.

3   Nederland is niet uniek

De opkomst van een gerichte industriepolitiek had in de jaren dertig in
Nederland plaats tegen de achtergrond van een krampachtige deflatie-
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politiek die de achtereenvolgende kabinetten Ruys de Beercnbrouck
en Colijn trachtten te voeren om met handhaving van de goudpariteit
van de gulden toch een economisch herstel te bewerkstelligen. Zoals
bekend stond Nederland in dat streven niet alleen. Andere goudblok-
landen als Frankrijk en Belgie voerden op grond van dezelfde overwe-
gingen een soortgelijk deflatoir beleid met, uiteindelijk, even weinig
succes. Belgie verliet de gouden standaard in het voorjaar van 1935,
Frankrijk in september 1936, waarop het goudblok verdween. De vraag

ligt voor de hand o f in deze naburige goudbloklanden een soortgelijke
industriepolitiek werd gevoerd als in Nederland, en of de Nederlandse

industriepolitiek wezenlijk afwijkt van het beleid dat buiten het goud-
blok werd gevoerd. Volledige beantwoording van deze vragen zou een
gedetailleerde vergelijkende studie vergen. Op grond van een summie-
re literatuurstudie kunnen echter wet enkele voorzichtige conclusies

getrokken worden.
In het begin van de jaren dertig had Nederland een achterstand in

industriepolitieke bewerktuiging. Die achterstand gold ongetwijfeld
die landen waar, als in Belgie en Frankrijk, het protectionisme van-
ouds sterker was geweest, en waar dus handelspolitieke maatregelen
al eerder tot een min of meer intensief contact over vragen van eco-
nomische politiek tussen overheid en bedrijfsleven hadden geleid.
Merkwaardig is in dit verband dat Van der Valk, kenner van de toen-
malige moderne ontwikkelingen in Belgie, stelt dat Nederland na de
volte face van 1931 een krachtiger protectionistisch beleid heeft ge-
voerd dan Belgie. In dat land liep de deflatie vlotter dan hier en in
Frankrijk, en speelde contingentering mede als gevolg daarvan een
kleinere rol.16 Ook Frankrijk, waar weldra wel met kracht gecontin-

genteerd werd, kende aanvankelijk een veel minder ingrijpende wijzi-
ging in de relatie overheid-bedrijfsleven omdat de crisis er dankzij de
te laag vastgestelde goudpariteit van de frank pas vertraagd door-
drong, en de eerste tijd vooral werd opgevangen door een afwenteling
van het werkloosheidsprobleem in de industrie naar het buitenland
en naar het plat:teland. Pas de Volksfrontregering van 1936 lijkt ingrij-
pende wijzigingen in de relatie overheid-industrie te hebben willen
aanbrengen, waarvan enkele nationalisaties van sleutelindustrieen
(vliegtuigbouw) de aanzet vormden. Het Volksfront kwam te snel ten
val om hieraan een vervolg te hebben kunnen geven. 17

Maar ook in een land met liberale handelspolitieke tradities als
Groot-Brittannie is de omslag na de invoering van een protectionis-
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tischer beleid in 1931 blijkbaar minder ingrijpend geweest dan in Ne-
derland. De Britse overheid had al voor en tijdens de Eerste Wereld-

oorlog medeverantwoordelijkheid genomen voor de oplossing van
problemen als industriele herstructurering en vooral het instellen van
een apparaat om research en ontwikkeling in de industrie te bevor-
deren. Na het einde van de oorlog was dit apparaat blijven voortbe-
staan.18 Groot-Brittannie kende ook al van v66r de Eerste Wereld-

oorlog een afzonderlijk ministerie van Handel (Board of Trade - een
ministerie van Economische zaken daarentegen is pas in de jaren zestig
tot stand gekomen).

De eerste indruk is, dat wat in Nederland vrijwel van de grond af
moest worden opgebouwd vanaf 1931,2 in deze qua politiek regime

vergelijkbare landen - de Nazi-economic is zozeer een apart geval
dat vergelijking daarmee mij wcinig zinvol  lijkt19 - tenminste voor
een deel al aanwezig was.

In de jaren dertig was Nederland althans qua richting van de ont-
wikkeling van de industriepolitiek geen uitzondering. Ook de schijn-
baar zo typisch Nederlandse ordening is in genen dele een uniek ver-
schijnsel - zelfs  niet  in de ideologische lading die eraan gegeven
wordt. Katholieke auteurs over het corporatisme konden met reden

teruggrijpen op buitenlandse ideeen en modellen. Het sociaaldemo-
cratische Plan van de Arbeid had zijn (oudere) parallel in de opvattin-
gen van de vooraanstaande Belg Hendrik de Man. En het simpele
praktische ordeningsdenken bij het economische departement en in
grote delen van het bedrijfsleven is in verschillende landen terug te
vinden. Opvallend duidelijk zelfs in elementenvan de New Dealmen
in de linkervleugel van de Britse Conservatieve partij, waar de na-
oorlogse Conservatieve leider Harold Macmillan als een voorman van
dergelijke ideeen gold.21 Een ordeningspraktijk bestond ook in de v s
- het feitelijk niet-uitvoeren  van de anti-trust-wetten werd al ge-

22noemd - en in Groot-Brittannie en Belgie.
Is de verdere ontwikkeling in Nederland dus niet uniek te noemen,

zij was wellicht intenser. Het denken in Nederland en zelfs de beleids-
voorbereiding was in de laatste paar jaar voor de oorlog wellicht
nader tot een vorm van planeconomie gekomen dan in de niet-fascis-
tische buurlanden of de Verenigde Staten. Na de oorlog heeft Neder-
land zijn oorlogseconomie ook langzamer afgebouwd. In de eerste
jaren van het Benelux-contact met Belgie viel op dat de Belgische
economic aanzienlijk minder 'geleid' was dan de Nederlandse. In die
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periode na de oorlog is er kennelijk verwantschap met de ontwikke-
ling in Frankrijk, waar een uitgebreid systeem van op de bedrijfstak-
ken georienteerde (dus niet slechts globale) indicatieve planning werd
opgezet. Na de eerste na-oorlogse periode werd de ontwikkeling in
Nederland echter teruggebogen naar het meer algemeen in West-Euro-
pa gangbare, terwijl Frankrijk zijn planningsysteem zelfs nu nog in
verzwakte vorm handhaaft. Op het einde van de jaren vijftig is daar
zelfs nog enige tijd een intensivering van de planning doorgevoerd.23

4   Industriepolitiek en theorie

'De term herstructurering; schreef de socioloog Ad Teulings een paar
jaar geleden terecht, 'kent geen wetenschappelijk sluitende of logische
definitie. De betekenis ervan is ontstaan uit de praktijk - en verschuift
regelmatig op basis van ontwikkelingen in de praktijk.,24

Wat hier gezegd wordt over 'herstructurering', een 'moderne' term
die activiteiten dekt welke ook al in de jaren dertig bedreven werden
in het kader van de industriepolitiek, geldt voor de industriepolitiek
als geheel evenzeer. De mensen die de basis legden voor het industrie-
beleid werden, zoals betoogd, gedreven door een in hun ogen onbevre-
digende werking van een economisch stelsel - de vrije ondernemings-
gewijze produktie - dat zij soms op hoofdpunten verwierpen (de
sociaaldemocraten en de ordeningsgezinde katholieken), maar veelal
ook op hoofdpunten als wenselijk beschouwden. Tenslotte dicteerde
niet de theorie, maar de praktijk de vanuit die totaal verschillende in-
valshoeken gezamenlijk bereikte conclusie dat de overheid op micro-
en mesoniveau (dus het niveau van de individuele besliseenheden res-
pectievelijk de bedrijfstak) niet van ingrijpen in de gang van zaken

mag afzien.
Ook al eerder is betoogd dat deze conclusie in weerwil van de

naar zoveel mogelijk staatsonthouding neigende officiele ideologie
van die tijd al v66r de grote crisis van de jaren dertig is getrokken. In
de depressie van de jaren tWintig iS immers al op enige schaal steun

aan bedrijven en bedrijfstakken in nood verleend.
De economische wetenschap leverde weinig basismateriaal voor het

micro- en mesobeleid. Terwijl het macro-economische beleid, dat pas
in en na de jaren dertig werkelijk tot ontwikkeling kwam, inmiddels
kan terugvallen op een indrukwekkende, bij de praktijk aansluitende
theoretische basis, is dat voor het micro- en mesobeleid nog altijd
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rnaar in beperkte mate het geval. WeI heeft de theorie op het gebied
van markten en prijsvorming, en ook op dat van de opkomst en sta-
bilisatie van nieuwc produkten en bedrijfstakken ('Concentratietheo-
rie'),25 onmiskenbare vorderingen gemaakt. Het beleid lijkt daar niet
veel mee te (kunnen) doen. Wellicht heeft een beleid dat al sinds vij f-
enveertig jaar en langer oligopolies waarderend tegemoet treedt en
concentratie toejuicht weinigboodschap aan theorieen die de werking
van deze verschijnselen trachten te begrijpen en verklaren - minder

boodschap dan een inti-trustbeleid, dat een economie met zoveel
mogelijk concurrentie tracht te verwezenlijken. De theoraische basis
voor de overheidsinterventies komt zodoende niet veel verder dan de
bijdragen uit de jaren omstreeks 1930.

Het algemene fundament voor ingrijpen bieden de 'welfare-eco-
nomics'. In economische termen gesproken richt het industriebeleid
zich op de investerings- en produktiebeslissingen van de afzonderlijke
ondernemingen. Het tracht investeringen in bepaalde regio's te be-
vorderen, ze op bepaalde produkties te richten, en soms tegelijker-
tijd de investeringen in andere regio's of van andere goederen af te
remmen. Voor het regionale facet, dat in het kader van de na-oorlogse
industrialisatie zeer veel aandacht heeft gekregen, is intussen wel een
wetenschappelijk kader ontwikkeld.26 Voor het zuiver industriepoli-
tieke kiezen tussen verschillende produkties is het kader nog even
indrukwekkend afwezig als in de formatieve jaren.

Toch moet er een uitgangspunt zijn voor het ingrijpen - de al eerder
genoemde ontevredenheid over het functioneren van de markt als
besturingsmechanisme verschaft dat ukgangspunt. De overheid kan
zinvol ingrijpen, als zij erin slaagt te bewerkstelligen wat de aan zich-
zelf overgelaten markt niet kan: ondernemersbeslissingen meer opti-
maal richten op bepaalde maatschappelijk aanvaarde doelstellingen.

De doelstelling zou zich kunnen beperken rot het wrijvinglozer
laten voortgaan van de aanpassing aan vraagveranderingen op de af-
zetmarkten.

De consumentensoevereiniteit tout court blijft gehandhaafd.
Van de aanvang af is het industriebeleid verder gegaan door een,

allengs steeds sterker wordend, element van bevordering van de indus-
trialisatie te omvatten. Niet de simpele consumentensoevereiniteit
wordt dan als rechtvaardigingsgrond van het ingrijpen gebruikt,
maar de opvatting dat  een  land - in dit geval Nederland, maar de
methode is zeker niet origineel - te weinig industrie heeft. De argu-

304



menten daarvoor zijn niet aan de crisis ontleend. Ze zijn al v66r 1930 te
vinden, en gebaseerd op de bevolkingsontwikkeling. Nederland had
een snelgroeiende bevolking. De landbouw zou volstrekt niet in staat
blijken die bevolkingsgroei Op te vangen. Industriele expansie diende
daarom te worden nagestreefd alleen al om het bereikte welvaarts-
peil in stand te houden en terwille van de werkgelegenheid. Aan de
rol van de dienstensector als werkgever, laat staan die van de overheid,
werd in deze argumentatie geen aandacht besteed. Dat is nog zo als
na de Tweede Wereldoorlog deze benadering wordt vervolmaakt, eerst
door Kohnstamm, en vervolgens in de Industrialisatienota's. In deze
nota's is weldra het regionale facet (betere spreiding van de industrie)
aan het geheel toegevoegd.

Deze keuze voor industrialisatie vond al v66r 1940 in brede kringen
aanhang. De industrie, die in de nabijgelegen buurlanden verder was
ontwikkeld dan in Nederland, leek veelbelovend, terwijl de landbouw,
de handel en de scheepvaart, de drie oude steunpilaren van de Neder-
landsevolkshuishouding, in het nationalistische economisch-politieke
klirnaat dat van de Eerste tot de Tweede Wereldoorlog heerste steeds
meer bedreigd schenen. Ook in Nederland vond dit economisch natio-
nalisme aanhang. Het contingenteringsbeleid heeft voor een aantal be-
drijfstakken (de wollenstoffenindustrie is een spectaculair voorbeeld)
de graad van zelfverzorging belangrijk opgevoerd. In sommige indus-
triale kringen liet men zeer openlijk blijken verder op deze weg te

willen gaan, zoals uit een enkel hiervoor gegeven voorbeeld zal zijn ge-
bleken. Ook buiten industriele kring vond deze gedachte weerklank.
Blaisse signaleert het op meer zelfvoorziening aandringende pre-advies
voor de Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, dat de SDAP-ge-
zinde hoogleraar Van Gelderen in 1939 schreef.27

Na de Tweede Wereldoorlog was aan het argument van de bevol-
kingsgroei de dringende noodzaak toegevoegd om de welvaart van
het verarmde Nederland tenminste op vooroorlogs peil te herstellen
met gelijktijdig herstel van het betalingsbalansevenwicht. In een vroeg
stadium - al  voor de publikatie van het Marshallplan - kwam daar
de Amerikaanse druk bij om tot een grotere economische eenheid in
Europa te geraken. Alle aandacht verschoof naar het tot het uiterste
stimuleren van de export. Aanvankelijk is daarbij - evenals voor 1940
- vooral aan gebieden buiten Europa gedacht. Pas in de jaren vijftig
zijn de geweldige mogelijkheden van de binnen-Europese markt ten
volle gebleken.
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Al deze overwegingen leverden zoiets op als een maatschappelijke
welvaartsfunctie, waarin bevordering van de industrie een grote plaats
innam. Economen leverden na de Tweede Wereldoorlog methoden om
deze problematiek op nationaal niveau te kwantificeren. In de studie
van Brake128 blijkt telkens weer hoezeer de methode zich tot natio-
nale, tot macro-gegevens beperkt. Er wordt gerekend vanuit het ar-
beidsaanbod, met d6 investeringsbehoefte. De instrumenten, behalve
in de regionale politiek, zijn daar ook op afgesteld: fiscale maatregelen
ter bevordering van de investeringen, het beschikbaar stellen van extra

financieringsmiddelen, het in de hand houden van de loonontwikke-
ling. Zodra het crop aankomt de gewenste industrialisatie nader rich-

ting te geven met een bedrijfs- en bedrijfstakgerichte industriepolitiek
is het beleid weer het van voor 1940 vertrouwde praktijkbeleid. Be-
windslieden, ambtenaren en adviseurs baseerden zich niet op bijvoor-
beeld een exacte vergelijking tussen bedrij fstakken, maar op hun eigen
praktische inzichten en een steeds toenemende praktijkkennis van het
bedrijfsleven. Dit is de continuiteit in het beleid ongetwijfeld zeer ten
goede gekomen; vanuit de overheid immers werden weinig experimen-
ten  geinitieerd - de totdat D A F, een particulier bedrijf, erbij betrok-
ken raakte, vruchteloze plannen voor een nationale auto-industrie zijn
een uitzondering, en dan nog een die samenhing met de particuliere
interesse van de hoofdambtenaar Koning. Op het meso- en microni-
veau richtte de overheid zich, met andere woorden, naar het bedrijfs-
leven - niet omgekeerd. Waar een schets moest worden gegeven van
de gewenste invulling van de met macrogegevens berekende industria-
lisatienoodzaak werd ook vooral doorgerekend vanuit bestaande be-
drijfstakken - hoelang is de textielindustrie niet beschermd, en ook
daarna nog officieel als vatbaar voor uitbreiding beschouwd, terwijl
steeds stelliger beredeneerd kon worden dat die bedrijfstak in de Ne-
derlandse verhoudingen weinig toekomstperspectief had? Typerend
is ook dat op het terrein waar het industrialisatiebeleid wellicht het
meest succesvol is geweest - dat van de opbouw van de basisindus-
trie - een vooroorlogs fundament van enige degelijkheid bestond. De
grote projecten die na 1945 op dit terrein verwezenlijkt zijn door Ne-
derlandse bedrijven - Breedband bij Hoogovens, de sodafabriek bij
Koninklijke Zout, de chemische bedrijven van DSM/Staatsmijnen, de
uitbreiding van de Shellraffinaderij te Pernis - zijn stuk voor stuk tot
in de jaren dertig te traceren, en genoten toen al de belangstelling van
de overheid.
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Waar dergelijke binnenlandse plannen en kennis zwak waren, zoals

in de kapitaalgoederenindustrie en de produktie van meer ingewik-
kelde consumptiegoederen buiten de al krachtige elektrotechnische
sector, is het succes van het beleid veel minder opvallend geweest -
nog steeds loopt Nederland op deze terreinen bij zijn buurlanden uit
de pas. Hier wreekt zich dat de overheid wel de lacunes had geinventa-
riseerd, en zich bewust was van de mogelijkheden, maar geen ander
instrument had tor realisatie van die mogelijkheden dan het scheppen
van een gunstig industrieel klimaat en het werven van buitenlandse
vestigingen. Dan n6g moet worden vastgesteld dat her verlangen tot
uitbouw van de kapitaalgoederenindustrie eerder gebaseerd is op de
geconstateerde lacunes dan op een analyse waarin deze sector (dan
waarschijnlijk te verdelen in subsectoren) vergeleken werd met andere
opties voor verdere industrialisatie. In de jaren vijftig was, moet men
constateren, in wezen iedere industrievestiging welkom - anders dan
in de jaren dertig, toen er een heilige angst was voor'werkverplaatsing'
(de Mavif was het zelfs verboden daaraan met kredieten mee te wer-
ken) binnen een bedrijfstak, en voor de kwalijke gevolgen die buiten-
landse concurrentie zou kunnen hebben voor prille industriele initia-
tieven (na de Tweede Wereldoorlog is over opvoedende bescherming
wel gesproken, maar er is weinig aan gedaan).

De veranderingen komen voort uit de totaal gewijzigde conjunc-
tuur en de veranderde economische situatie. Hiermee wordt nog eens
benadrukt hoezeer het economisch beleid, ook waar het bestempeld
is als een 'actieve economische politiek' toch vooral r6-actief is. Een
vergelijking tussen de meest recente ontwikkelingen in de industrie-
politiek  en die in de voorgaande decennia illustreert dat: het nieuwe
element, namelijk dAt de overheid zich mag bemoeien met het be-
drijfsleven, is eenmaal geintroduceerd, omstreeks 1930. Eerder is de
crisis als katalysator van deze ontwikkeling bestempeld. Met andere
woorden, ook zonder de schokkende economische ontwikkeling van
de jaren dertig zou de wens een actieve economische politiek tot stand
te brengen die rekening houdt met de opvattingen binnen het bedrijfs-
leven wel een keer gehonoreerd zijn. Het beleid had dan wellicht van
de aanvang af een veel betere opzet kunnen krijgen dan het pakket
noodmaatregelen waaruit in de loop van enkele jaren een industrie-
beleid opgroeide. Dit verwijt treft de regeringen. Niet, zoals meestal
wordt gesteld, in de eerste plaats de kabinetten die tijdens de crisis
regeerden, en door de ontwikkelingen overvallen werden, maar vooral
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hun voorgangers uit de jaren daarvoor: het kabinet Ruys de Beeren-

brouck dat het oude departement van Landbouw, handel en nijver-
heid ophief, het kabinet-De Geer, dat ijverig liet studeren op de pro-
blemen van een moderner economisch beleid, maar aan de uitvoering
niets deed. Aangezien er nog wel wat continuiteit zit tussen de pre-
crisiskabinetten en de crisiskabinetten, heeft her ongetwijfeld bete-
kenis gehad dat nu juist voor de weinige cconomische zaken die al
voor de crisis overheidstaak waren een krachtige minister was opgetre-
den. Maar 66n minister had zonder steun van het relevante deel van
de publieke opinie - ondernemers-politici - nooit de basis voor een
nieuwe opzet kunnen leggen. In 1930-1 is vooral door de handelspoli-
tieke problemen die steun enorm aangezwollen. Blaisse spreekt van
een 'eenheidsfront', dat in de zomer van 1931 ontstond, toen zowel
in Groot-Britannie als in Duitsland het protectionisme toesloeg.29 De

belangstelling ging vervolgens vooral uit naar het micro- en mesoeco-
nomische niveau. De macroeconomische discussie betrof aanvankelijk
de monetaire problemen: devaluatie of niet. Een afstappen van de po-
litiek van sluitende begrotingen werd niet overwogen (ook al kwam er
in de praktijk niets van sluitende begrotingen terecht). Deze micro- en

mesobelangstelling lag in feite voor de hand. In iedere crisis worden
bepaalde bedrijven en bedrijfstakken het meest getroffen. Dat zijn
de plekken waar de herstructurering al autonoom begint. Nieuw was

de overheidsbemoeiing.
Succesvol is deze microbenadering al door tijdgenoten nauwelijks

gevonden. De na-oorlogse kritiek erop was zeer scherp. Toch is er,
vooral gedurende de eerste na-oorlogse jaren, maar ook daarna, zoals
kort hiervoor beschreven, steeds ook een beleid op dit niveau gevoerd,
dat qua benadering niet fundamenteel afweek van dat in de jaren der-
tig. De hoogconjunctuur, en het succes van het macroeconomische
beleid waarin dit industriebeleid nu enigszins werd ingepast, hebben

het zicht op de continuiteit blijkbaar wat verduisterd.
Pas toen, eind jaren zestig, het macroeconomische beleid niet meer

voldoende bleek om de problemen van de economische structuur op
te vangen, herleefde de belangstelling. De laagconjunctuur die in het
begin van het volgende decennium opkwam heeft de discussie uit de
jaren twintig en dertig, en evenzeer het beleid uit die jaren, verder la-
ten herleven. Tot nu toe met weinig vrucht. De economen in de jaren

dertig vonden op de crisis een antwoord dat nauwelijks rekening hield
met de structurele achtergronden van het gebeuren (relatieve positie-
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verschuivingen tussen de bedrijfstakken, vraagveranderingen) en zich

geheel richtte op de financieel-economische overheidspolitiek. Nu dit
middel bij zijn zwaarste test sinds de uitvinding niet afdoende blijkt
te functioneren, is herbezinning op het industriebeleid nog dringender
geboden. Voordat de reactiecyclus alweer een stap verder is, en de aan-
dacht opnieuw in een zich herstellende conjunctuur doorschiet naar
de macroeconomische kant.

5   De plaats van het departement

Behalve een schets van de ontwikkeling van de industriepolitiek in
haar formatieve jaren bevat het voorgaande ook, vanwege de onlos-

makelijke verbondenheid, enige gegevens over de organisatorische
veranderingen die daarmee gepaard gingen. De 'actieve economische
politiek' bracht immers de oprichting mee van een in wezen nieuw
departement, bemand met een nieuw soort specialisten (economen).
Economische zaken is in de jaren dertig waarschijnlijk dc grootste
concentratie van economisch geschoolden in Nederland geweest. Zo-
als iedere nieuwvorming in een bestaand patroon heeft het departe-
ment zijn positie moeten vinden. Dat het die gevonden heeft, dat er
een begin kon worden gemaakt met de opzet van een krachtig, ge-
specialiseerd economisch departement, hangt direct samen met de
zwakte op dit terrein van de bestaande, oudere departementen.

Tekenend voor de situatie gedurende de jaren dertig is, dat in 1935-6

het wetsontwerp op de Maatschappij voor Industriefinanciering ge-
heel doorHandel en nijverheid is voorbereid, terwijl toch voor de hand
zou hebben gelegen dat een zo puur financiele zaak op zijn minst in
nauwe samenwerking met het departement van Financien tot stand
zou zijn gekomen. In feite werd Financien met een complete eerste

opzet geconfronteerd, die daarop pas op aandringen van het oudere

departement gewijzigd werd. Dat wil zeggen, Financien beperkte zich
ertoe de werking van de nieuwe maatschappij zoveel mogelijk te be-
knotten. Het oudere departement bleef daarmee trOUW aan de rol die
het  in de hele periode tussen beide wereldoorlogen heeft gespeeld:
die van representant van een conservatief liberaal economisch beleid,
waarvoor het steun kon vinden bij De Nederlandsche Bank en het
bankwezen, of althans een groot deel van het bankwezen. De achter-
eenvolgende vooroorlogse ministers van Financien hebben deze taak-

opvatting steeds van harte gesteund. De veronderstelling is het over-
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wegen waard, dat het economische departement nooit zo'n betekenis
had kunnen krijgen - misschien zelfs niet tot stand zou zijn gekomen
-als Financien minder star-conservatief was geweest, en daardoor zijn
greep op het economisch beleid voor jaren uit handen gaf. Opnieuw
tekenend is, dat de na-oorlogse opvolger van Mavif, de Herstelbank,
geheel een schepping van Financien is geweest, tot stand gebracht in
een tijd waarin dit departementonder leiding was gesteld van een eco-
noom die ooit ambtenaar bij Economische zaken was, Lieftinck.

Behalve tegenover Financien moest het nieuwe departement ook
zijn positie bepalen ten opzichte van Buitenlandse zaken. Verschuur
heeft daarvoor de nodige afspraken gemaakt die jarenlange, en na de
komst van Hirschfeld nog verhevigde, wrijvingen tussen de twee met
handelspolitiek belaste departementen althans tot acceptabele pro-
porties terugbrachten.30

Na de instelling van de Economische Voorlichtingsdienst (1936)
heeft de directeur van die instelling, dr. I R van der Kooy, getracht de
wrijvingen verder te verminderen.31

Tot na de Tweede Wereldoorlog heeft Economische zaken het han-

delspolitieke beleid vrijwel onbetwist geleid. Daarna zijn de relaties
opnieuw geregeld in afspraken tussen beide betrokken ministers, die

32de kenmerkende naam 'concordaat' dragen.

6  Slot

Economische zaken is het produkt van een heel speciale cornbinatie
van ordeningsdenken, moderne economische kennis en goede relaties
met het bedrij fsleven (bedoeld is hier: de werkgevers). Zeker in het ver-
leden waren de retaties met de vakbeweging van beperkte betekenis.

In de industriepolitiek vloeide daaruit in de beschreven periode
de kracht en de zwakte van het departement voort. De enige poging
tot een wezenlijke doorbraak, in 1945-6 tijdens het ministerschap van
Vos, liep jammerlijk vast op groot verzet uit juist die kringen waarop
het departement placht te steunen: gematigd ordeningsgezinde poli-
tici en ondernemers. Een zddr gematigd ordeningsgezinde, de Leidse
hoogleraar Weststrate, schreef in de jaren van de grote PBO-discussie:
'De eigenschappen der industrie maken haar over het algemeen tot
een ongeschikt object voor ordening. Van de vier speciale punten, die
wij onderzochten, komen het monopolie, de overbezetting en het
euvel van de veelheid van modellen enz., voor zekere, maar geen radi-
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cale ordenende maatregelen in aanmerking. Zulke maatregelen, waar-
bij de overheid trouwens ook nog de noodige terughoudendheid en

omzichtigheid moet betrachten, beteekenen natuurlijk geen volledige
ordening van de industrie [...] Zij is een compromis tusschen het ideaal

en de weerbarstige practijk [...],33 In die zin is Economische zaken or-

deningsgezind.
Het had anders kunnen lopen. Het  door Vos politiek voorgestane

ordeningsmodel van De Jongh getuigde van een visie op de functie van
Economische zaken als opperste leider van het bedrij fsleven, veelmeer

dan de meestuurder die het departement was geweest en opnieuw
werd. Het belangrijkste gebrek van het model was waarschijnlijk zijn
merkwaardige steriliteit - die  van een studeerkamerprodukt, des te
merkwaardiger  bij een praktisch ervaren ambtenaar. Voor De Jongh

stond vooraf vast dat ingrijpende ordening gewenst was; aan een mo-
tivering van dat uitgangspunt heeft hij geen enkele aandacht besteed

- wat overigens gezien de nogal summiere motiveringen in vooroor-
logse discussies  niet zo vreemd was. Was er van het ontwerp wel iets
terecht gekomen, dan had de industriepolitiek over een instrumenta-
rium kunnen beschikken dat veel meer risico's mee zou hebben ge-

kregen dan de werkelijk bestaande instrumenten, maar ook een veel
grotere kracht had kunnen verschaffen, en een veel systematischer
inzicht in het bedrij fsleven. Merkwaardigerwijs heeft de discussie over

de ordening in de late jaren veertig zich echter vooral gericht op het
organisatiemodel, en veel minder op de instrumentele, de inhoudelijke
kanten van de zaak. Nu de ordeningsdiscussie herleeft in het kader van

de huidige industriepolitieke vraagstukken moet aan deze instrumen-
tele kant het eerst aandacht worden besteed om te voorkomen dat de

behandeling door dezelfde steriliteit overvallen wordt. Aan de orde
zouden dienen te komen vragen als:

Welke kriteria kunnen worden geformuleerd om bedrijfstakken
te stimuleren, respectievelijk in hun groei af te remmen?

Welke waarde wordt gehecht aan de consumentensoevereiniteit en
het verschaffen van produkten tegen de laagste prijs, vergeleken met
behoud van werkgelegenheid in bepaalde regio's en voor bepaalde
types werknemer?

En  dan  pas, na beantwoording van  die en dergelijke vragen: welke

ordening hoort hierbij?
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lieke werkgevers, mr. B. J. M. van Spaendonck. Vglk. De Nederlandse
/ndustrie  1899-1959.  In  het  D B  van  de  R K S P  komt  in  1929  de klacht
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en 1914, in Algemene Gescbiedenis der Nederlanden,dl.xi, p.280.
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tegen behalve de politieke zwaargewicht Kortenhorst, toekomstig
Kamervoorzitter, ook een Steenberghe, directeur bij Van Puijenbroek
in Goirle en toekomstig minister, opbrengen. Arch. EZ 942/1.
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51 Idem, vooral p. 14-5.
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teerde Th. van Welderen baron Rengers, de Rotterdamse ondernemer
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54 Vglk.de notulen van de Nijverheidsraad (voorzover aanwezig) in Arch.
E Z 942,943. Vglk. ook Heldring op tal van plaatsen.

55  Vglk. W. de Vries Wzn., De invloed van werkgevers en werknemers op
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land.

56  Doelmatige Overbeids-Bemoeiing, p. 17-9
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e.v.
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105 Idem.
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114 Staatscommissie, ingesteld  bij  K B  van 11 maart  1920, nr. 56, 'met op-
dracht te onderzoeken door welke wettelijke maatregelen de voort-
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nam. Vglk. Keesing, p. 77.

124 Keesing, tabellen op p. 29 en p. 75.
125  Keesing, p. 61.
126  Keesing, p. 74-5.
127  R W Klein wijst hierop in 'Depressie en beleid', in Lof der Historie.
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een soortgelijk advies gegeven. Vglk. Archief E Z 992/5.
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137 Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek,p.31.
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139  Roeterink, p. 16-7.
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152  Idem, p. 1069.

Hoofdstuk twee

1  J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914,
p. 331 e.v.
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Commissie voor de Economische Politiek. Vglk. Arch. E Z 996/2.

34  Opgericht bij K B van 26 oktober 1917, nr. 74.
35  Opgericht bij KB Van 27 april 1891, nr. 21.Vglk. Arch. EZ 996/2.
36 Handelingen Tweede Kamer 1917-8, p. 1283. Vglk. Arch. E Z 996/2.
37 Idem.
38  De rede is afgedrukt  in het Tijdscbrift der *faatscbappij van Nijver-

beid, jrg. 1917, p. 57 e.v. Treub was overigens op dat moment geen mi-
nister. Na een jaar onderbreking trad hij op 22 februari 1917 weer op.

39  Ontwerp van juli  1917  in Arch. E Z 996/2.
40 Genoemd werden in een notitie van 4 juli 1917, in volgorde: het Ko-

ninklijk Nederlandsch Landbouw Comitd (toen in oprichting), Alge-
meene Nederlandsche Zuivelbond; Nederlandsche Tuinbouwraad;
Maatschappij van Nijverheid; Vereeniging van Nederlandsche Werkge-
vers; in afwachting van de oprichting van een Vereniging van Kamers
van Koophandel werden de voorzitters van de Amsterdamse en de
Rotterdamse Kamer genoemd. Arch. EZ 996/2.

41  26 oktober 1917, afgewezen 5 november 1917. Arch. EZ 996/2.
42 Notitie Everwijn, 21 oktober 1917, Arch. EZ 996/2.
43 Handelingen Tweede Kamer 1917-8, p. 510 (28 november 1917, bij de

behandeling van de begroting 1918).
44 Een daarvan was een nieuwe commissie voor de Handelsverdragen.

Een nog op te richten commissie zou zich met de economische voor-
lichting omtrent het buitenland gaan bezighouden,  Arch.  E Z  996/3.
Vglk. hierna, par. 8.

45 Vglk Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer 1918-9,204 (16 januari
1919).

46  Notulen  in Arch. E Z 997/6, Waar ook de notulen van andere vergade-

ringen van de Commissie aanwezig zijn.
47 Een ambtelijke notitie van 1927 vatte de vergaderingen na de installa-

tie in 1919 tot 1927 als volgt samen: 27 januari 1919 over crisismaatre-
gelen; 31 oktober 1919 naar aanleiding van een brief van de Nijverheids-
raad over invoerverboden; 26 november 1921 over hetzelfde onder-
werp, en over kredietverlening aan de Nederlandse industrie, waarvoor
een subcommissie werd opgericht. 18 februari 1922 om het rapport
van de Subcommissie te behandelen. Arch. EZ 993/1. De vier vergade-
ringen tijdens Verschuur hadden plaats op 14 juli 1930 (crisisverschijn-
selen, waarmee bedoeld werd het herlevende protectionisme); 19 sep-
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tember 1930 (handelsconventie, een vervolg op 14 juli, aan de hand van
het advies van een Subcommissie bestaande uit Heldring, Kortenhorst
en Josephus Jitta); 8 januari 1931 Chet 'Suikerwetje'); 16 mei 1931. No-
tulen in Arch. E Z 997/6,994/4.

48 Notulen zowel in Arch.  E Z  994/4 als 993/4. Interessant is dat Guapin,
toen voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid en Handel, subsi-

dies bepleitte als een beter alternatief.
49 Vglk. G. Puchinger, Colijn en bet einde van de coalitie, p.73.
50  Idem, p. 92, Citaat van Lohman.
51  Idem, p. 92-3.
52  Idem, p. 93. Bron is het Arch. Nolens.
53 Idem, onder andere p. 73.
54 Prof. mr. D. R D. Fabius, 18 augustus 1923, geciteerd bij Puchinger,

p. 406, noot 84.
55  Te weten de Staatscommissie Nolens. Vglk. het eerste hoofdstuk, noot

115-6.

56  Oud I, p. 183.
57  Vglk. rede bij de 250-ste vergadering, 19 april 1940, Arch. EZ 943/6.
58 Vglk. Brief van 18 januari 1919 van Th. Delprat, voorzitter van de

commissie, aan Van Usselsteijn, in Arch. E Z 942/1.
59  Antwoord aan Delprat, 28 januari 1919, Arch. EZ 942/1.
60  KB van 4 september 1919, nr. 49. Vglk. Arch. EZ 942/1.
61 Van Leeuwen. Vglk. de rede van dr. R E. Posthuma bij het tienjarig be-

staan van de Raad, 25 januari  1929. Arch. E Z 942/4. Posthuma noemde
als voorbeelden de beperkte invoer, de regelingen van de Nederland-
sche Uitvoer Maatschappij, de gevolgen van de kolendistributie en de
ingewikkelde pas-formaliteiten.

62 Heldring schreef op 31 juli 1921 naar aanleiding van deze benoeming:
'Een meer ongeschikte man [...] is moeilijk denkbaar' (Heldring,
p. 415). Toen Everwijn een jaar later bij de Handel-Maatschappij werd
benoemd, tekende Heldring aan (p. 446): 'De benoeming [...] verwekte
algemeene verbazing en lachlust.'

63 Memorie van Toelichting op art. 2 Hoofdstuk x Rijksbegroting 1921.
Ook: Gribling, PJ, M. Aalberse, p 379-80.

64 vv bij Hoofdstuk x Rijksbegroting 1921, november 1920.
65 Vglk. Handelingen Tweede Kamer 1919-20, p. 1274-308. 1657-752, en

Oud 1, p. 184.
66 Puchinger, Colijn en  bet einde van de  coalitie, p. 195. Bron is Arch.

Nolens.
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67  Idem, p. 216 en 267-8.
68 Aldus Oud 11, p. 33.
69 Namelijk bij de CHU,vglk Puchinger p. 282.
70 Zie voor deze reorganisaties ook de Staatsalmanakken 1923 en 1924,

resp. p. 549 en 618, 708.
71 Puchinger, Colijn en bet einde van de coalitie, p.267-8.
72 Oud Il, p. 33.
73  E K. J. Heringa in Gedenkboek Aalberse,p.87-8.
74 In een adres aan de al bijna afgetreden Van Usselsteijn (bijlagen No-

tulen Ministerraad 1922, 194). Op 11 januari 1923 schreef Heringa voor
Aalberse een uitvoerige nota over bescherming van industrieen. Alleen
voor de schoenindustrie adviseerde Heringa maatregelen, bij voorkeur
een invoerverbod (bijlagen Notulen Ministerraad 1923).

75 Heringa in Gedenkboek Aalberse,p.93-4.
76 Idem, p. 93. Blaisse slaat de betekenis van de maatregel niet zo hoog

aan, wat aan het organisatorische succes van Heringa niet af hoeft te
doen.

77 Vglk. bijvoorbeeld Staatsalmanak 1922.
78  Heldring, p. 619 (12 augustus 1925).
79  In een gesprek op 5 juli 1977.
80 Heldring, p. 852.
81 Rom Colthoff gebruikt hier een onjuiste functieaanduiding. In de ja-

ren twintig was er immers geen DG van Handel en nijverheid.
82 Uit De Nederlandse  Industrie  1899-1959, p. 52.
83 Mondelinge mededeling A. A. van Ameringen, 14 april 1978.
84 Heringa in Gedenkboek Aalberse, p.103. Vglk. de diverse Staatsalma-

nakken uit deze periode.
85  Staatsalmanak 1930, p. 732 e.v.
86 Cijfers verzameld door het Centraal Overleg in Arbeidszaken, rapport

in Arch. E Z 993/1 (ten behoeve van de Subcommissie).
87 Gedenkboek Aalberse,p.293.
88  Vglk. Gribling, P J M Aalberse, p 417-29.

89 Oud Ill,p.82.
90 Zo Op 20 juli 1928 bij Slotemaker de Bruine, waarna de al sinds 1922

verslechterde verhouding met het departement in de ogen van de Raad
- althans van zijn voorzitter Posthuma - weer wat beter werd. Vglk.
de rede van Posthuma bij het tienjarig bestaan van de Nijverheidsraad,
Arch .E Z  942/4. Het conflict tussen Heringa  en  de  Raad, dat betrek-
king had op volgens de Raad eigenmachtig optreden van Heringa bij
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handelsbesprekingen met Spanje, leverde een dossier op in Arch. EZ
942/3.

91   Vglk. de stukken in Arch. E Z 942/4 met die in 992/5.
92 In de jaren 1928 en 1929 in de reeks Verslagen en Mededelingen van

de Afdeeling Handel en Nijverbeid.
93  Memorie van Antwoord Hoofdstuk L Rijksbegroting 1927, p. 23.
94 Vglk. Arch. EZ 999/2.
95 Van Usselsteijn werd in zijn plaats benoemd. Een ander lid, prof. R A.

Diepenhorst, trad eerst toe nadat zijn geestverwant Colijn hem had
overgehaald. Vglk. Arch. E Z 999/2.

96   Notulen in Arch. E Z 997/6.
97 De Kamervragen werden beantwoord in de Memorie van Antwoord

op  Hoofdstuk  1  Rijksbegroting 1927. Vglk. Arch. E Z 999/2. Onder de
vier R K S p-Kamerleden die protesteerden  was  ook  C. J. Kuiper, die
vervolgens als werknemersrepresentant in de Subcommissie werd be-
noemd.Vglk. Arch. EZ 993/2. Zie noot 46.

98 In Arch. EZ 993/5.
99 Arch. EZ 994/3. Brief van 17 mei 1929 en notitie van 18 juni 1929.

100 Arch. EZ 999/2.
101  Per 22 juli 1935,Arch. EZ 999/2.
102  A. F. Kamp, 'Invloed en contact', hoofdstuk Iv van de Tecbniscbe Ho-

gescbool Delft 1905-1955,p.105.
103 Vglk. Memorie van Toelichting Hoofdstuk x Rijksbegroting 1919, afd.

Iv (Handel), p. 18 en Kamp, p. 105-6. De medewerking van Everwijn
wordt hier geroemd.

104 Staatsalmanak 1922, p. 645 e.v.
105 Th. J. van Kasteel, 'Voorgeschiedenis', in Een kwart eeuw TNO, p. 9
106  Kamp, p. 109, noemt DeVooys ten onrechte voorzitter. Vglk. Kasteel,

p. 10.

107  Memorie van Toelichting art. 2 Hoofdstuk x Rijksbegroting 1921. Vglk.
ook: L. G. Kortenhorst, 'Welvaartspolitiek als probleem van organisa-
tie'. Prae-advies 1925, p. 53.

108 Kasteel, p. 11.
109  Kasteel, p. 19.
110  Guljd, p. 11. Pas n:i de Tweede Wereldoorlog werd TNO een organisatie

van werkelijke betekenis.
111  Kamp, p. 109.
112 Ook in de jaren dertig nog. Vglk. Hirschfeld, Actieue economiscbe

politiek, p.40-2.
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113 Vglk Heldring; Rom Colthoff, p. 52.
114 31 oktober 1919 in de Commissie voor de Economische Politiek ver-

worpen. Notulen in Arch. E Z 997/6. Everwijn,de ambtelijke voorzitter
van de Nijverheidsraad, verdedigde de noodzaak van invoerverboden
met kracht.

115 Notulen in Arch. EZ 997/6. V66r het scheppen van de mogelijkheid
invoerverboden zonder voorafgaande parlementaire goedkeuring in
te stellen waren: Kortenhorst, Kuiper, Stenhuis, Treub, Verschure,
Vliegen en Smeenk. Het rapport van de Subcommissie-Van Usselsteijn
bevindt zich in Arch. EZ 997/5, relevante notulen in 997/5 en /6.Vglk.
ook  B. J. M. van Spaendonck, 'De handelspolitiek van Nederland in
verband met de handelspolitiek van andere landen', in Prae-aduiezen
voor bet lust™mcongres der ARKW V  over Toelvaartspolitiek, P.29.

116 Van Spaendonck, p. 30.
117 'Valutaconcurrentie', Verslagen en Mededelingen van de Afdeeling Nij-

verbeid en Handel, 1928, nr. 6, p. 23.
118 Bijlagen Notulen Ministerraad 1922, nr. 1940.
119 Aldus de Maasbode in 1931. Vglk. Roeterink, p. 15 noot 2.
120 Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek, p. 28. Jaarverslag VNW

1928-9, p. 46-8.
121  Roeterink, p. 21 e.v. Roeterink schetst in zijn boek ook de parlemen-

taire discussie over de economische voorlichting en detail.
122 Vglk. 'Verslagen van de Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van de

Nijverheid', in  de reeks Verslagen en Mededelingen van de Afdeeling
Handel en Nijverbeid, mn. 1934, nr. 4, p. 9, waar een historisch over-
zicht wordt gegeven.

123  Arch.  E Z 1394/1. Van enige reactie blijkt niets. Kennelijk was een der-

gelijke vraag van een nijverheidsconsulent ongebruikelijk. Er is geen
ander voorbeeld uit deze periode aanwezig.

124  Z. W Sneller noemde in 1925 dit argument al met betrekking tot de
industrialisatie in de tweede helft van de negentiende eeuw -'De ont-
wikkeling der Nederlandsche exportindustrie', rede, gecit. bij Brandes

de Roos, p. 3.
125  Vglk. het ongepubliceerde rapport  dat  dr.  ir. B. B6lger in 1929-30

schreef voor de Subcommissie van de Comrnissie voor de Economi-
sche Politick: 'Het Werkloosheidsvraagstuk in Nederland sinds 1914',
concepten in Arch. EZ 992/4, p. 7.

126  Kortenhorst, 'Welvaartspolitiek als probleem van organisatie', in Prae-
adviezen  voor  bet  lustnim-congres  der  ARKWV  over  Welvaartspoli-
tiek, p. 61.
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127  B. B6lger, zie noot 125, p. 11.
128 Eerste Verslag Rijkscommissie (1922-7) Bijlagen Notulen Ministerraad

doos 35.
129  K B  Van 19 december 1922. Vglk. voor de Rijkscommissie: R de Rooy,

Werklozen,org en werkloosbeidsbestrijding 1917-1940.
130  Kortenhorst, p.61. Blijkens het tweede Verslag van de Rijkscommissie

is de omvang in 1929-30 groter gemaakt. Er zijn dan telkens drie werk-
gevers en drie werknemers, bovendien het Kamerlid Vos en ook He-
ringa aan toegevoegd.

131 Commissie-Van den Tempel, ingesteld door SDAP en NVV: Rapport
Bedrijfsleven en verruiming der arbeidsmarkt in Nederland. Vglk. voor
Gerritsz: De Rooy, p. 22.

132  Kortenhorst, p. 58-60.
133 KB Van 28 mei 1926.
134  Bolger, zie noot 125, p. 51-2.
135 Het tweede Verslag van de Rijkscommissie Werkverruiming (januari

1927-juni 1930) spreekt teleurstelling uit over het doorgaan van over-

heidsopdrachten naar het buitenland, die 'door de eigen industrie op
bevredigende wijze kunnen worden uitgevoerd' (gecit. door Meyer de
Vries in het Tijdscbrift van de Nederlandscbe Werkloosbeidsraad, jrg.
14-1931-p. 5).

136  Bolger, zie noot 125, p. 65.
137  Idem, p. 62.
138 Bijlagen Notulen Ministerraad 1923.
139  Idem, 25 oktober 1923.
140 Bolger, zie noot 125, p. 64. Dit beeld wordt bevestigd in de verslagen

van de Rijkscommissie (Bijlagen Notulen Ministerraad 1930, doos 35),
en in het overzicht van hoogtepunten van de ambtelijke bemoeienis
met steun aan het bedrijfsleven van 2 januari 1931. Bijlagen Notulen
Ministerraad 1931, nr. 50. Het 'eerste verslag' van de Rijkscommissie
meldt overigens dat in twee gevallen krediet is verleend.

141  Idem, p.48.
142  Kortenhorst, p. 42-3.
143 Idem.
144 Gedenkboek Aalberse,p. xvii.

145 11 en 12 maart 1925, Handelingen Eerste Kamer 1924-5, p. 531 e.v.,
537 e.v.

146 30 april 1925, antwoord op interpellatie van Stenhuis, Handelingen
Eerste Kamer 1924-5, p. 831.
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147  De Raad zag deze centralisatie het liefst onder de minister-president.
Adres in Tijdscbrift van den Nederlandscben Werkloosbeidsraad,jrg.
8-1925- p. 393 e.v.

148  Zaalberg bij zijn aftreden aan Ruys, 30 maart 1933. In Bijlagen Notulen
Ministerraad 1933, doos 54.

149 Vglk. Kortenhorst, p. 61.
150  Advies in Arch. E Z 999/2.
151 Arbeid, handel en nijverheid kreeg een afschrift van de notitie. Arch.

EZ 999/2.
152  Kortenhorst, p. 38.
153  Oktober 1925. Vglk. Arch. EZ 999/2.
154   Zie  par.  7.

155  Kortenhorst, p. 38. Zoals bleek had Treub als minister een modernere

opvatting voorgestaan.
156  Notulen 31 oktober 1919, p. 10, in Arch. E Z 997/6.
157 Oud IV, p. 30.
158 Vglk. R. van Seenus, Bankpolitiek en conjunctuu,; p. 142 en 144, waar

vergelijkende cijfers van de industriele produktie worden gegeven.
159  Keesing, p. 150.
160 1 augustus 1930, vglk. Blaisse, p. 129-31.

161   Namelijk  van  Du Croo en Brauns, leverancier van smalspoormaterieel
vooral ten behoeve van suikerplantages, vglk. Arch. EZ 1409/4. Zie
het derde hoofdstuk, par. 1.

162 Voorlopig Verslag Hoofdstuk x Rijksbegroting 1930, p. 1.
163  14 juli 1930, notulen in Arch. E Z 997/6.
164 Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek, p. 31. In de Bijlagen Notu-

len Ministerraad is alleen (1930, nr. 366) een op 4 oktober gedateerd
voorstel 'over een in te richten Economischen Dienst aan mijn De-
partement' aanwezig.

165 19 september 1930, notulen in Arch. EZ 997/6.
166 Ia.p.,p. 24.
167 Bijlagen Notulen Ministerraad 1930, nr. 366.
168  Heldring, p. 891.
169 Vglk. D. A. Piers, Wisselend Getij, onder meer p. 36.
170 Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek,p. 32.
171 13 november 1930, t. a. p.,p. 25.
172  Heldring, p. 897.
173  25 juli 1930, Heldring, p. 880.
174 Heldring, p. 891.
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175 Heldring, p. 904, n,a.v. een gesprek met Verschuur op 19 december
1930.

176  Heldring, P. 908.
177  Heldring, P. 904.
178  Heldring, p. 908, 14 januari 1931.
179  Heldring, p. 921, 27 april 1931.
180 Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek,p. 35.
181 Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek,p.26.
182  Namelijk  f 12000 's jaars. De DG van de Arbeid verdiende f 10 000. De

Geer verzette zich hier fet tegen. Bijlagen Notulen Ministerraad 1931:
80.

183 Bijlagen Notulen Ministerraad 1931: 80.
184 Arch. EZ 998/3.
185  Heldring, p. 934-5.
186 Notitie Scholtens 27 juli  1931, Arch. E Z 998/3.
187 13 juli 1931, vglk. Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek, p. 35; Roe-

terink, p. 28-47.
188 Zie voor de Kamerbehandeling: Handelingen Tweede Kamer 1931-2,

t.e.m. p. 232.

189 Heldring, p. 935,12 augustus 1931.
190 A. C. de Bruijn op 12 september 1931 in het DB Van de RKSP, Arch.

RKSP 38, p. 288-9, en de reactie van partijvoorzitter Goseling aldaar.

Kortenhorst, bijvoorbeeld in zijn rede bij de behandeling van de be-
groting van Verschuur 1 december 1932, Handelingen Tweede Kamer

1932-3, p. 853.
191 15 oktober 1931, Handelingen Tweede Kamer 1931-2, p. 96 e.v.

192  Bedrilisleven en vemtimingderArbeidsmarkt, p. 111. De passage werd
instemmend geciteerd door G. M. Verrijn Stuart in E-SB, 24 septem-
ber 1930, p. 849. Vglk. echter Fr. de Jong Edz., Om de plaats van de
Arbeid, p. 244. In 1925 publiceerden NVV en SDAP al het rapport
Werkverruiming en Industrialisatie.

193 Vglk. Borrie, p. 211, 213.

194  Hirschfeld, p. 153.
195  Keesing, p. 157.
196 Idem.
197 Memorie van Antwoord Hoofdstuk x Rijksbegroting 1931, p. 25.

198 De crisisinvloed op bet bedrijfsleven, CBS-onderzoek, gepubliceerd
I oktober 1931, Den Haag 1931

199 Witte Stukken Tweede Kamer 1931-2, 290.4 van 4 maart 1932 en 290 5
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van 12 april  1932. C. J. Kuiper, R K S p-arbeidersafgevaardigde, probeer-
de tevergeefs de deskundigen dan tenminste evenredig uit werkgevers-
en werknemerskring te laten kiezen (Amendement in Witte Stukken
1931-2. 290.7 en 9). Kortenhorst stelde zich geheel achter Verschuur
(4 mei 1932, Handelingen Tweede Kamer 1931-2, p. 2336).

200 Memorie van Antwoord Witte Stukken Tweede Kamer 1931-2, 290.5,

P. 8.

201 Bierens de Haan had via Heringa in november-december 1931 voor-
inzage in het ontwerp. Vglk. corr. in Arch. Mij. Nijv. en Handel, inv.
p. 119, doos 7.

202 Kort vers|ag 16de vergadering, 14 juli 1934, Arch. Groothoff, doss.
nr. 92.

203 Vglk. brief Nijv. Raad inzake het ontwerp Ec. Raad 20 november 1931,
Arch. EZ 998/3.

204 Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek, p. 49-50, vglk. Steenberghes
installatierede voor de nieuw samengestelde Economische Raad,
4 maart 1938, in de Korte Verslagen van de Raad, Arch. EZ 1000/4.

205 Handelingen Tweede Kamer 1932-3, p. 853, bij de behandeling van de
begroting 1933.

206  Staatsblad nr. 346.
207  Heldring, p. 1007 (12 november 1932).
208 De Vooys bevestigt dit in de 43ste vergadering, 30 januari 1937. Vglk.

Korte Verslagen  in  Arch.  E Z 1000/4  en Arch. Groothoff, doss. 91/92.
De dagboeken van Heldring getuigen herhaaldelijk van zijn teleurstel-
ling over de invloed van de Raad en de geringe bereidheid van de
regering om te luisteren.

209 Al in 1925 schreef hij in het jubileumnummer van het Technisch
Weekblad 1/raag en Aanbod, dat de staat geequipeerd moest zijn voor
een 'scheppende welvaartspolitiek, die alles samenvat wat staat en
regeering kunnen doen om het streven der bevolking naar meer wel-
vaart te bevorderen, te steunen en zelfs te leiden.' Door angst zowel
bij politici als bedrijfsleven, duurde echterde oude politiek van staats-
onthouding voort. Gecit. bij Kortenhorst in Van Spaendonck en Kor-
tenhorst, p. 40-2.

210  In 1937, toen de Raad moest worden herbenoemd, noemde Hirschfeld
tegenover Heldring De Vries als kandidaat-voorzitter van de nieuwe
Raad. Heldring noteerde: 'Ik zou de benoeming van deze bekwamen
maar dweepzieken drijver op het gebied van ordening een onheil ach-
ten!' (Heldring, p. 1239). De Vries werd in 1951 de eerste voorzitter van
de Sociaal-Economische Raad.
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211 Als mede-opsteller van het Socialisatie-rapport van de SDAP bijvoor-
beeld. Vglk. het eerste hoofdstuk, par. 3

212  Voor een advies over de draadindustrie. Arch. EZ 1409/6.
213 Kort Verslag 8 juli 1933 in Arch. Groothoff, doss. nr. 92.
214  Dat zag men in de Raad ook in. Vglk. de rede van voorzitter De Vooys

bij de installatie  op 4 maart  1938  van de vernieuwde  raad, Arch. E Z
1000/4, waar hij sprak over een verschuiving van algemene lijnen naar

'begrensde concrete onderwerpen'

Hoofdstuk drie

1 Brief van Du Croo en Brauns aan Rijkscommissie Werkverruiming
21 februari 1930. Bijlagen Notulen Ministerraad 1930, nr. 157.

2  Brief van in  E. A. du Croo aan mr. J Gerritsz, 1 februari 1930. Bijlagen
Notulen Ministerraad 1930, nr. 157.

3 Advies Rijkscommissie Werkverruiming 25 februari   1930.  Arch.  E Z
1409/4.

4  Idem, vglk. het tWeede hoofdstuk, par. 8.
5 26 februari 1930 rapporteerde Heringa aan Verschuur; zie Arch. EZ

1409/4, waar ook de door Du Croo ingebrachte stukken te vinden zijn.
6 In Bijlagen Notulen Ministerraad 1930, nr. 157.
7  Arch. E Z 1409/4.

8  Brief 7 mei 1935, nr. 3956 afd. H & N. Arch. E Z 1409/4.
9 Beschikking van 11 juli 1930, nr. 8086, afd. H & N, vglk. de Nota van

De Geer, beide in Arch. E Z 1409/4.
10 Gemeenteblad Amsterdam 1930 I 1631-2, ook 2409 (6 november 1930),

2901.

11 Gemeenteblad Amsterdam 1930 II, 2122-5 en 3138.
12  Heldring over Zaalberg: Heldring, p. 982 (16 juli 1932).
13 2 januari 1931. Bijlagen Notulen Ministerraad 1931 nr. 50.
14 Idem.
15 Vglk.Arch. EZ 1420/2/3/4.
16 Memo van Zaalberg aan Hirschfeld, 24 januari 1933, Arch. EZ 1420/6,

over de'hypotheekhulp' in de scheepsbouw
17 Memo aan Verschuur 26 november 1931 en vervolgstukken in Arch.

E Z 1384/3.
18   Eveneens 26 november.  Arch.  E Z 1384/3 bevat het concept. Witte

Stukken Tweede Kamer 1931-2.

19  Vglk. het onder  noot 16 vermelde  memo  uit  Arch.  E Z 1420/6. Aan

dir stuk zijn ook de details van de regeling ontleend.
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20  Nota 21 juli 1933, Arch. EZ 1420/6.
21   Arch. E Z 1420/5 bevat diverse gevallen.
22  Brieven van Hirschfeld, 27 december 1932, Arch. EZ 1420/6.Trip liet

de agent van de Nederlandsche Bank in Groningen rapporteren. Stuk-
ken gedateerd  1 en 3 januari 1933 eveneens in Arch. E Z 1420/6.

23 Arch. EZ 1420/6.
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26 Zie Industriepolitik der Niederloindiscben Regiemng, Kieler Vortrag

14 januari 1936, Jena 1936, p. 7.
27  A. de Graaff, p. 37. Vglk. ook Derde Contingenteeringsnota, p. 16.
28 Vglk. Blaisse, p. 179
29 Tweede Contingenteeringsnota, p. 11.
30 Vglk.J.W Aarts, Antitrust policy versus economic  power, p. 134-5.
31 Zie hiervoor, het tweede hoofdstuk, par. 4.
32  Ontwerp in Arch. E Z  993/4. Vglk. ook Bijlagen Notulen Ministerraad

1931, nr. 89 (14 april 1931).
33 Stukken in Arch. EZ 1610/2.
34 Witte Stukken Tweede Kamer, 1931-2,184.
35 Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek,p.63.
36 Arch. EZ 1610/2.
37  Memorie van Antwoord 184.5
38  Nota van Wijzigingen, Witte Stukken 1931-2, 184.6

39 Vglk. Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek,p.68.
40 Staatsblad nr. 535.
41  Vglk. Oud iv, p. 198, en Hirschfeld,Actieve economiscbe politiek,p.78.
42  De commissie bestond in 1931 - KB van 30 december - uit de leden:

K. Honig Mzn.; prof. H. A. Kaag, M. A. van Loon ('oud-industrieel'),
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43  Te weten voor: Vis; Vlees en paarden; 'ongesmolten dierlijk vet', dit
wil zeggen zuivel; Meel, brood en rijst.

44  Vglk. over de uitvoering 'Uiteenzetting van het systeem van uitvoering
der crisisinvoerwet', gestencilde brochure van de afdeling Nijverheid,
Bureau Contingentering, uit de late jaren dertig.  Arch. E Z 1611/2.
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46 Wijzigingsvoorstel: Witte Stukken Tweede Kamer 1933: 253; 1933-4:

94. Wet van 17 novernber 1933, Staatsblad 596.
47 Vglk. Derde Contingenteeringsnota (1936),p. 13.

48 Arch. EZ 1610/6.
49 Tweede Contingenteeringsnota (1934),p. 11
50   v Nw  Economiscbe  Crisismaatregelen, Den Haag 1934, p. 14.
51  Derde  Contingenteeringsnota,p. 17.
52 Vglk. Eerste Contingenteeringsnota, p. 10-1.
53  Derde Contingenteeringsnota,p.17.
54 Vierde Contingenteeringsnota. Ook bij Blaisse, p. 166.
55  Blaisse, p. 7.9.
56   Derde  Contingenteeringsnota,p. 23-4.
57 Memo G. J. Teppema, Arch. EZ 1638/4.

58 Arch. EZ 1638/2.
59 Memo G. J. Teppema, zie noot 57
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Arch. EZ 1638/03.
61  Arch. E Z 1638/03.
62 Stukken in Arch. EZ 1638/4.

63  Arch. EZ 1693.
64  8 april 1940, Arch. E Z 1658/5.

65 Vglk. onder  meer de notitie aan Hirschfeld, 25  mei 1939, in Arch. E Z
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69 Vglk Vierde Contingenteeringsnota, p. 14,15.
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71  Sneller, p. 200, Kroese, p. 218-54.
72 Jaarverslag 1937 van de Vaste Commissie (Lieftinck) ex art. 8 van de

wet op de verbindend en onverbindend verklaring van ondernemers-
overeenkomsten, p. 12. De aanvraag werd tenslotte toch ingetrokken.
Vglk. hoofdstuk 5, par. 4.
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74 Vglk. Puchinger, Colijn en  bet  einde van de  coalitie, p. 101-2.

75 Notulen DB RKSP, Arch. RKSP 38, p. 288-9.
76  Gribling,  P J M. Aalberse, p. 450. Aalberse schreef hierover aan het

RKsp-Kamerlid Van Wijnbergen op 4 oktober 1931.
77  Gribling, P J M. Aalberse, p. 452.
78 Aldus Oud IV, p. 376.
79 Oud IV, p. 380.
80 Handelingen Tweede Kamer 1931-2, p. 96 e.v. (15 oktober 1931).
81  Vglk. J. C. N. Blom, De muiter# op de Zeven Provincitn; reacties en
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82 Blom, p. 150-2.
83  Oud V, p. 16-7.
84 Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek, p.86.
85 Geciteerd bij Hirschfeld, Actieve economiscbe  politiek,p. 85.
86 Keesing, p. 193. Vglk. de inleiding van W Veerman op het door hem

samengestelde Inventaris  van  bet  arcbief van bet Werkfonds  1934 en
de Interdepartementale Commissie Werkloosbeidszorg de Commissie
Hacke ['H']. Den Haag 1970.

87 Wetsontwerp 339 van maart 1934.
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89  Concept van 25 februari 1934, Arch. Werkfonds 50. Dat Zaalberg zich

persoonlijk bond aan de naam Werkfonds blijkt uit zijn aantekening
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dienst in 1932 nog de commissie blijven voorzitten.
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teur-generaal van de Arbeid;leden: de directeur-generaal van Handel
en nijverheid (Hirschfeld); de directeur-generaal  van de Waterstaat;
de directeur-generaal Werkverschaffing en Steunverleening; de direc-
teur van de Rijksdienst Werkvoorziening en Arbeidsbemiddeling; de
thesaurier-generaal. De leden lieten zich gewoonlijk niet vervangen.
Alleen Hirschfeld week geregeld van die gedragslijn af.

92 Arch. Werkfonds 41, notulen 19 juli 1933.
93 De formulering is van minister Slotemaker de Bruine, Arch. Werk-

fonds 41, notulen van 26 januari 1934.
94  Notulen in Arch. Werkfonds 41.
95  Brief in Arch. Werkfonds 46.
96  Vglk. ook W. J. Wieringa en R. Zijp,'Het Werkfonds 1934', in R W Klein

en G. J. Borger (red.), De jaren dertig.
97  Th. A. Stevers, 'Begrotingsnormering 1814-1939', in Economiscb- en

sociaal-bistoriscb jaarboek, 39ste deel, Den Haag 1976, tabel 2, p. 128.
98 Het bestede bedrag is te vinden bij Wieringa en Zijp, p. 90.
99  Oud V, p. 130, schrijft: 'Stellig heeft mede een rol gespeeld, dat in het

katholieke kamp de bezwaren tegen de economische politiek van het
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Blomjouws is de minister al enige malen in minder aangename discus-
sie gewikkeld geweest.' Deze veronderstelling wordt echter nergens
bevestigd.

100  Aldus Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren  1933-1939,p. 53.
101 R.van Seenus, Bankpolitiek en conjunctuur, geeft de volgende cijfers
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102 Hirschfeld, Herinneringen, p. 55 en bijlagen IV-V.
103 Het Kamerlid De Wilde werd eind 1931 benoemd. Welter volgde hem

in 1933 op, toen De Wilde minister van Binnenlandse zaken werd.
Welter werd op zijn beurt in 1937 minister van Kolonien, waarop
Kortenhorst voorzitter werd.
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Ministerraad 1933, nr. 91.
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110 Aldus Hacke, notulen 19 september 1933, Arch. Werkfonds 41.
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Stukken Tweede Kamer zitting 1933-4, 339. VV pag. 9.
113  Memorie van Toelichting Rijksbegroting 1935, Hoofdstuk x, p. 9. Me-

morie van Antwoord idem p. 25.
114 Memo Bureau Nijverheid aan de minister van Economische zaken in

verband met nog verder overnemen werkzaamheden DG van de Arbeid
door het Bureau Nijverheid, 25 september 1935, Arch. EZ 1384/3.

115  Arch. EZ 1384/4.

116 Onder Lieftinck's bewind; Het financieel-economiscb beleid na de
OOrlog, pag. 52.

117  Ia. p., hoofdstuk  x,  voor de afdeling Landbouw was uitgetrokken
f 7323 988.

118  Arch.  E Z  1384/3.  De 'zeer grote' orders werden geplaatst bij R Smit Jr.
en de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij. De subsidies buiten
het westen waren als volgt verdeeld: tien in het zuiden; elf in noord
en oost samen. Waarom het totaal niet klopt blijkt niet uit het betref-
fende overzicht.

119  Arch. EZ 1417/7, notavan 9 november 1935 van de ambtenaar J. A. La-
gas aan Hirschfeld.

120  E-SB 1939, p. 674.
121 Ontwerp Algemeene regels inzake werkverruimingssubsidien, bijlage

bij brief van de minister van Financien van 17 april 1934 aan de Rijks-
commissie van Advies  voor de Werkverruiming, Arch. E Z 1384/3. De
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1398/1405.

122 Vglk. Arch. EZ 1417/7. Ook: Arch. Groothoff, brief Centraal Bureau
cw (producentengroep Baggermateriaal) aan Rijkscommissie, 25 juli
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1935

123  Geleidelijkaan nam her Bureau Nijverheid steeds meer controle over,
vglk. noot  114. Voor de uitvoeringspraktijk: Arch. E Z 1398/1405.

124 Notitie van 21 november, als alle stukken betreffende deze zaak in
Arch. EZ 1398/1.

125  Brief van minister (dir. H & N) 10 januari 1936, Arch. E Z 1398/1.
126 Deze en alle voorgaande stukken in Arch. EZ 1398/1.
127  Arch. E Z 1460/1 bevat hierover uitvoerige gegevens; vglk. hierna.
128   In 1924 verwierf de  B PM de overgrote meerderheid van de aandelen.

Vglk. W. Visser, Man een balf tot drieduizend pK,De Steeg 1956,p. 150
129 De vier andere leden van de groep waren: Bolnes, Boot/Industrie,

J. & K. Smit en Smit & Co. Arch. E Z 1417/7

130  Resume van J. A. Mijnlieff, samen met J. Goedkoop bestuurder van de
Groep, van een audientie bij minister Gelissen op 30 september 1935,
Arch. EZ 1417/7.

131  Vglk. J. C. Westermann, Kagen, clippers, werven en motoren, p 273-4.

132  Nota van J. A. Lagas, 6 augustus 1935, Arch. EZ 1417/7.
133 R6sume audientie 30 september 1935, Arch. E Z 1417/Z
134  Op 29 oktober 1935 waarschuwde VNW-secretaris Molenaar alvast na-

mens een  bij  het V NW aangesloten scheepsbouwer tegen de gevolgen
van contingentering van scheepsdieselmotoren voor de toch al zwakke
concurrentiepositie van de scheepsbouw. Arch. E Z 1417/7.

135  Notitie 21 oktober 1935, Arch. EZ 1417/7.

136   Rapport over de situatie in de scheepsbouw ; Arch. E Z 1421/5.

137 Arch. EZ 1417/7.
138  Vglk. de achtereenvolgende Rijksbegrotingen, steeds Hoofdstuk x.
139   Gerritsz had zich tegen de verhuizing verzet. Hij overleed kort daarop.

Vglk. E. E E. Bongaerts, De Rijkscommissie van advies voorWerkver-
ruiming, in E-SB 1939 (13 september), p.674 e.v,

140  Dr. R Kuin, verteld in een gesprek op 23 mei 1978.
141  Staatsalmanak 1930, p. 732 e.v.
142  Staatsalmanak 1936, p. 807 e. v.
143  R Kuin, in het onder noot 140 aangehaalde gesprek.
144 Gesprek op 14 april 1978.
145   Bijvoorbeeld Arch. E Z 1384/7 en /9
146  Brief van Hacke, als voorzitter Commissie 'H' aan Colijn, 5 juli 1933,

Arch. Werkfonds  39
147 31 december 1936, Arch. EZ 1384/9.
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148  Heldring, p 1095-6.
149  Zelfs de contactman  met de Rijkscommissie Werkverruiming, ir. F. I

Mesdag, was tijdelijk ambtenaar.
150 Dr. R Kuin vertelt dat hij - op dat moment adjunct-accountant bij

Financien- naar het Bureau Betalingsverkeer van Economische zaken
kwam nadat zijn vriend  R R van Berkum, die bij hetzelfde bureau
werkte, hem erop had geattendeerd dat er wel plaats voor hem was.
Een gesprek met het hoofd van het bureau, I R van der Kooy - vanaf
1937  directeur  van de Economische Voorlichtingsdienst - was vol-
doende.

151  Gesprek op 15 maart 1979.
152  Aldus ook Van Ameringen, gesprek op 14 april 1978.
153 Kuin, gesprek op 23 mei 1978.

154  Vglk. H. Bornewasser, Katbolieke Hogescbool Tilburg 1927-1954.
155 Truyen promoveerde in 1940 bij Cobbenhagen op Rationalisatie en

Ordening, vglk. C. Weststrate, Ordening van bet economiscb leven,
p.  303 e.v. Bornewasser noemt de goede relatie Kaag-Hirschfeld als re-
den van de plaatsing van enkele Tilburgers ten departemente (p. 146).

156 Gesprek op 23 mei 1978.
157  Vglk. voor Van Spaendonck, G. C. R Linssen, Werkgeversorganisaties

in katboliek patroon 1915-1940, p. 110 e.v.
158 De vergelijking wordt door A. A. van Ameringen - gesprek op 14 april

1978 - toegeschreven aan Teppema. Hirschfeld vertelt een qua strek-
king vergelijkbaar verhaal over oud-minister Posthuma; vglk. Hirsch-
feld, Actieve economiscbe politiek, p.12-3.

159  A. Rom Colthoff, p. 53.
160 Kuin in gesprek op 23 mei 1978.
161  Aldus ook A. A. van Ameringen, gesprek op 14 april 1978.
162 16 maart 1934, stukken in Arch. Groothoff, Arch. EZ 1460/8-9.
163 De formulering is overigens van Groothoff zelf, uit het artikel 'Eenige

aanteekeningen over de taak van contactcommissaris', februari 1935,
in Arch. Groothoff.

164 Uit het onder noot 163 geciteerde artikel.
165   Brief van Groothoff  aan  het  Av N IJ-bestuur, 27 maart  1934,  Arch.

Groothoff.
166  Vglk. een concept van een blijkbaar verzonden brief aan J. A. Lagas,

31 mei 1934. De functie zou kennelijk te maken hebben met de be-
geleiding van de Werkfondskredieten. Arch. Groothoff.

167  In het meergenoemde - noot  163, 164 - artikel, dat werd toegezon-
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den aan de minister, aan Hirschfeld en aan de collega-contactcommis-
sarissen Kaag en Van Spaendonck.

168 23 april 1935, in Arch. Groothoff.
169 Aanwezig waren uit het bedrijfsleven: ir. F. W. H. van Beuningen

(R Smit Jr.); ir. M. H. Damme (Werkspoor); prof. in D. Dresden (Ma-
chinefabriek Jaffa); ir. D. C. Endert (Rotterdamsche Droogdok Maat-
schappij); J. Goedkoop (Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij);
ir. A. de Kanter (Wilton Fijenoord); ir. C. I Stork (Gebr. Stork & Co.);
en  H. C. Wesseling  (Kon. Mij. de Schelde). Het idee voor het gesprek
was ontstaan toen Colijn in het voorjaar van 1934 ad interim minister
van Economische zaken was. Het verslag van het gesprek bevindt zich
onder meer in het Arch. Groothoff, ook in Arch. EZ 1417/4.

170 Aldus een aantekening op een van Groothoffs kopiean van het ver-
slag, in Arch. Groothoff.

171  Nota in Arch. EZ 942/4.
172 Idem.
173  Brief 15 oktober 1934, 42203 AP H&N Arch. EZ 942/4.
174 Vglk. A. Rom Colthoff, p. 35. Blaisse, p. 335-6, wijst crop dat het be-

drijfsleven zelf ook wel het Centraal Instituut passeerde.
175  Jaarverslagen V NW 1936-7, p. 28-9 en 1937-8, p. 27.

176  Op 13 april 1935 nog bepleitten A KU, B PM (Shell),HK 1, Noury en van
der Lande, Philips, Unilever en de Vereenigde Chemische Fabrieken in
een memorandum aan Zaalberg een semi-officiele voorlichtingscen-
trale. Vglk. A. Roeterink, p. 181. Zaalberg leidde als voorzitter van de
vaste commissie uit de Economische Raad voor de economische voor-
lichting vanaf eind 1934 een enquEte binnen het bedrijfsleven over
dit onderwerp.

177 Vglk. correspondentie in Arch. Groothoff, als vermeld onder noot 166.
178 Idem.
179 Idem.
180  Op 20 maart 1933 - hij was al vertrokken als Directeur-generaal van

de Arbeid - kondigde Zaalberg zijn aftreden aan als voorzitter van de
commissie van advies voor de werklozensteun. Hij beriep zich op het
'uiteenvallen' van de commissie, met name omdat thesaurier-generaal
Van Doorninck officieel had laten weten de vergaderingen niet meer
te zullen bijwonen, en Hirschfeld, aldus Zaalberg, de vergaderingen 'te
tijdrovend acht in verhouding tot het nut, dat hij ervan kan hebben'.
Tenslotte stelt hij vast dat de belangrijke besluiten in de landbouw-
crisis buiten de commissie vallen. Arch. Werkfonds 1934, doss. 39.
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181  Bijvoorbeeld de brief van de thesaurier-generaal aan minister Oud van
29 mei 1934 naar aanleiding van Zaalbergs rede voor het Werkfonds
even eerder, Arch. Werkfonds, doss. 46.

182  Arch. E Z 942/4.
183 Van Leeuwen, directeur van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en

Spiritusfabrieken te Delft was vele jaren voorzitter van de Raad. Hij
werd in de Raad benoemd door het VNW.

Hoofdstuk vier

1 Vglk. J. A. de Jonge, p. 299 e. v.; p. 302
2 Vglk Brandes de Roos, p. 169 e.v.
3 Koninklijke Beijersch Bierbrouwerij - Brandes de Roos, p. 107; JA.de

Jonge, p. 303. De lening was f 700 000 groot.
4  Brandes de Roos, p. 107;JA.de Jonge, p. 303.
5  Vglk. J. A. de Jonge.
6  Brandes de Roos, p. 107. W Westerman, De concentratie in bet bank-

wezen, Den Haag 1919
7  Brandes de Roos, p. 111, noemt VandenBerghs Ltd., Stokvis Ltd. en de

Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek.
8  Een bekend voorbeeld is natuurlijk de oprichting van Philips Gloei-

lampenfabrieken met krediet van het ouderlijk bankiershuis in Zalt-
bommel  (vglk. R J. Bouman, Anton Philips, Amsterdam 1956). Ook
waar een familieband ontbreekt komen echter dergelijke kredieten
voor, onder meer bij het bankiershuis F. van Lanschot (vglk. H. E J. M.
van den Eerenbeemt, 'Kapitaal en industriele onderneming in Noord-
Brabant in de 19e eeuw', in Geld en ondememing, opstellen aangebo-
den aan prof dr. C. E Scbeffer. Van den Eerenbeemt wijst ook op de
plattelandsnotarissen als niet onbelangrijke verschaffers van lang kre-
diet of zelfs eigen vermogen).

9 Vglk. H. M. Hirschfeld, Het ontstaan van bet modeme bankwezen in
Nededand

10 Brandes de Roos, p. 172; G. M. Verrijn Stuart, Bankpolitiek, 7de druk,
Den Haag 1956.

11  Posthuma, 'Tien jaar Herstelbank', p. 7, en het daar geciteerde'Eind-
verslag van de Staatscommissie over Werkloosheid van 1909'.

12 Op 9 september 1915 werden de industriele waarden voor het eerst

afzonderlijk in een beursrubriek (van de Nieuvie Rotterdamscbe Cou-
rant) opgevoerd, aldus Brandes de Roos, p. 112. Behalve genoemde
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motieven voor de opbloei van de industriefinanciering noemI deze
auteur ook de introductie van het 'gezonde' preferente aandeel in

1910 en (p. 169 e.v.)de hogere rendementen die de nieuwe, groeiende
groep van kleine beleggers van zijn investeringen verwachtte, en waar-
aan de industrie beter kon voldoen dan meer traditionele beleggingen.

13  Vglk. D. C. Renooij, De Nederlandse Emissiemarkt van  1904-1939.Vo\-
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dener totaal aan emissies van het bedrijfsleven, een hoger percentage
(33,6) bereikt.

14  Brandes de Roos, p. 93.
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17  Brandes de Roos, p. 93.
18  Idem, en E de Roos en W J. Wieringa, Een balve eeuto rente in Neder

land, p 105-6 en 123-4.
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23  Brandes de Roos, p. 46, wijst hier al op, in navolging van J.G. de Jongh,
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E K. J. Heringa. Vglk. opmerkingen van Nolens in Handelingen Tweede
Kamer 1930-1, p. 582.
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86 l)e Telegraaf. 20 oktober 1930.

87 Gelissen, 'Industriemogelijkheden in Limburg', p. 63
88 Mondelinge mededeling, 5 juli 1977.
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103   Rapport inzake Industrie-Financiering in Noord-Brabant en  Limburg,

Tilburg-Maastricht nov. 1933, p. 9.
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115  Idem, p. 22-3.
116 Idem, p.23.
117  Snel, noot op p. 29-30. Vglk. Werk en Streven, p. 159 e.v.
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172 Adres van 29 mei 1933. In Bijlagen notulen Ministerraad 1933, doos

60. Colijn liet blijkbaar de minister van Economische zaken gddn af-
schrift zenden.

173  Vglk. G. J. Meijer, 'Het Plan van de Arbeici, Papers Congres Maatscbap-
pij Gescbiedenis 1977, gebundeld in De jaren dertig

174  Vanaf 1945 korte tijd minister van Economische zaken.
175  Het Plan van de Arbeid,p. 150.
176  Idem, p. 93.
177 Idem, p. 93.Vglk. p. 1Ole.v.
178  Idem, p. 151-3.
179  Idem, p. 79. Zie voor politieke reacties op Het Plan R J. Oud V, p. 287

en 297-9.
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180  Oud V, p. 37.
181  Oud V, p. 63, bij de indiening van de begroting 1934.
182   De S D A P aarzelde wel her meest. Fractieleider Albarda zei bij  de alge-

mene beschouwingen in de Tweede Kamer op 7 november 1933, Han-
delingen 1933-4, p. 198: 'Niemand zal beweren, dat in een tijd van
crisis als deze alle loonen en salarissen onaangetast kunnen blijven [...]
Echter kan niemand staande houden, dat de loonsverlaging het middel
is om de crisis te bestrijden.'

183 Vglk. Keesing.
184  A.C.de Bruijn, Pre-advies, in Industrialisatie (Werkberstel-Werkverrui-

ming), p. 111. Ook: E. Janssen, 'De Rooms Katholieke Staatspartij en
de Krisis, 1930-1940', in Arcbief voor de gescbiedenis van de katbo-
lieke kerk in Nederland, 1976.1, p. 51-2.

185 In Bijlagen notulen ministerraad 1933, doos 60. Directe steun aan be-

drijven in nood werd alleen 'in uitzonderingsgevallen' bepleit.
186 Vglk. hiervoor, noot 121.
187 Handelingen Eerste Kamer 1933-4, p. 459.

188 Men vergelijke de afhandeling van de plannen van Van den Tempel,
opmerkingen van Nolens, Kortenhorst, ook vv Rijksbegroting 1934
hoofdstuk I, p. 16  en de Memorie van Antwoord daarop, p. 36. Ook
de interpellatie-Kupers, 24 april 1934, Handelingen Tweede Kamer
1933-4, p. 1697 en de opmerkingen van Aalberse aldaar.

189 Persoonlijkbeden in bet Koninkrijk der Nederlanden in Woord en
Beeld, Amsterdam z.j. [1937] vermeldt dat Steenberghe voor zijn mi-
nisterschap directeur was van de NV Textielfabrieken H. van Puijen-
brock. In 1932-4 was hij ook lid van de Nijverheidsraad en van de

Hooge Raad van Arbeid. Volgens Hirschfeld, Herinneringen, p. 36,
heeft Colijn over de benoeming mogelijk geaarzeld 'omdat [Steen-
berghel naar zijn gevoel uit een iets te protectionistisch kamp kwam.'
Het citaat staat in Hirschfeld, Herinneringen, p. 52

190  Althans: her ETIL beroept er zich in een brief van 18 juli 1934, Arch.
E Z  1394/2, op, dat Steenberghe zijn sympathie voor het werk en stre-
ven van het Limburgse instituut had uitgesproken.

191  Memorie van Antwoord Hoofdstuk x Rijksbegroting 1935, 16 novem-

ber 1934, p. 17
192 Memorie van Antwoord Hoofdstuk 1 Rijksbegroting 1935,31 oktober

1934, p. 29.
193 Werkfonds-debat, Handelingen Tweede Kamer 1933-4, 27 april 1934,

p. 1809.
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194 Vglk. diverse hiervoor geciteerde redevoeringen. Gelissen sprak ook
uitvoerig over zijn ideeen op de Sociale Studiedagen in Seppe, septem-
ber 1934 (aldus Ch. Stulemeyer in pre-adviezen Industrialisatie, noot
p. 63). Het Limburgse project werd in deze tijd verwezenlijkt.

195  Oud V, p. 94-5.
196  Oud V, p. 92. Vglk. echter Guljd in het Verslag van bet Industrialisatie-

congres (Werkberstel-Werkverntiming), 9 21, waar het verwijt luidt

dat de keuze 'te hooi en te gras' is geschied, 'met voorliefde voor al
wat niet georganiseerd is'.

197  W J. Wieringa en R. Zijp, 'Het Werkfonds 1934; Papers Congres Maat-
scbappijgescbiedenis 1977. Oud V, p. 92-3.

198 Geciteerd in de toelichting voor Provinciale Staten van Zuid-Holland
op het SDAP-initiatief tot oprichting van een ETI, Arch. EZ 1502/6.

199 C. J. Ph. Zaalberg, Overbeid en bedrijfsleven. Rede voor de Vereeniging
Nederlandscb fabrikaat, Nijmegen 4 juli 1936.

200 Oud V, p. 91
201 Werkfonds: Eerste driemaandelijks verslag van de werkzaambeden,

t.e.m. 15 september 1934, p. 1.
202 Brief Hacke, 4 april 1934, in Arch. E Z 1457/1.
203 Brief 6 juli 1934, nr. 317 W, opgenomen in Eerste driemaandelijks

verslag, p. 2 e.v.
204  Idem, p. 6
205 De andere leden waren: Beyen, Van den Tempel, Crena de Iongh, Ge-

lissen, De Vooys, P. W. de Monchy sr., A. L. de Bruijn, Kessler en W Maas
Geesteranus (Notulen 27 april  1934, Arch. E Z 1457/5).

206  Idem, p. 6
207  Idem, p. z De brief was getekend door Zaalberg en zijn plaatsvervanger

Hacke, die, hoewel ambtenaar, dus toch in dit bestuur zat. Op 2 juli
1934 werd, blijkens de notulen in Arch. EZ 1457/5, in het bestuur al
uitvoerig gedebatteerd over de oprichting van een industriebank.

208  Notitie 29 mei 1934, in Arch. Werkfonds, dossier 46.
209 Handelingen Tweede Kamer 1933-4,27 april 1934, p. 180Z
210 Eerste driemaandelijks  verslag,  p.  9-11. De kleine commissie die zelf

projecten opspoorde droeg de 19 interessant bevonden projecten ook
voor advies over aan het Economisch-Technologisch Bureau van Eco-
nomische zaken (Tweede  d*emaandelijks verslag, p. 7-8). Onder deze
projecten waren: herstel van binnenschepen, bouw van hijs- en hef-
werktuigen, de vervanging van stoomketels, export van baggermate-
riaal.
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211 Wieringa en Zijp.
212 Stuk in Arch. E Z 1457/1.
213  Notulen in Arch. EZ 1457/1. Oud V. p. 91-2.
214 Werkfonds, Tweede driemaandelijks verslag, 15 september-15 decem-

ber 1934. Nog geen jaar later legde Beyen zijn functie neer wegens
vertrek naar het buitenland (brief aan Colijn 6 april 1935, in Arch. EZ
1457/2).

215  Oud V, p. 148.
216 Handelingen Tweede Kamer 1934-5, p. 168
217  Motie Van den Tempel, Albarda, Vlies, Drees,Van der Sluis, Handelin-

gen Tweede Kamer 1934-5, p. 191.
218 Handelingen Tweede Kamer 1934-5,13 november 1934, p. 223.
219 Handelingen Tweede Kamer 1934-5, p. 228.
220 Oud V, p. 150. Vglk. ook p. 148. Handelingen Tweede Kamer 1934-5,

p. 243.

221 Handelingen Tweede Kamer 1934-5. p. 314
222 Witte Stukken zitting 1935-6, 202.6. p. 20-1. Vglk. A. A. van Rhijn in

Liber Amicorum Gelissen, p. 14.
223 B. Btllger, 'De industriefinanciering door het Werkfonds', E-SB 1936,

p. 900.

224 Concept Memorie van Antwoord Mavif,  202.6   p.  9,   in   Arch.   E Z
1500/2.

225 Concept Memorie van Toelichting Wijziging hoofdstuk x Rijksbegro-
ting 1935, in Arch. EZ 1500/1.

226  Dit wil zeggen als maximaal op te nemen bedrag, vglk. eerste jaarver-
slagMaatschappij voor Industriefinanciering (1 oktober 1937), in Arch.
EZ 1501/2.

227  Idem, zie ook B. B8lger,'De industriefinanciering'.
228 Brief Bolger (Mavif) aan ministerie EZ 15 februari 1938, in Arch. EZ

1457/4. In afwijking hiervan werd tijdens een officiele persconferentie
in 1936 meegedeeld, dat de rente bij het Werkfonds varieerde van 4,5
tot 5 percent. Het overzicht van Balger laar overigens zien, dat zowel
tijdelijke renteloosheid voorkwam als koppeling aan het promesse-
disconto (namelijk dat disconto plus 1 percent).Ook koppeling aan
het rendement van de 3 percent nationale schuld is gehanteerd, maar
dan met een minimum van 4 percent (toegepast bij ASW-apparaten,
Arch. EZ 1457/4).

229  De Roos en Wieringa, p. 253, bijlage 111, 'rente lang krediet'.
230 Tijdens de in noot 228 genoemde persconferentie, Arch. EZ 1500/2.
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231 Handelingen Tweede Kamer 1935-6, p. 1879.
232 Notulen vergadering ETI's en CETI ten departemente, 8 mei 1936,

Arch. EZ 1502/6.
233 Onder meer gehanteerd bij Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek

en  A SW Apparaten. Een dividendverbod was opgelegd  aan  De Wit's
Dekenindustrie - vglk. notulen bestuursvergadering Mavif, 12 februari
1937, Arch. E Z 1501/1.

234  Wieringa en Zijp. Bij de subsidies via de Rijkscommissie voor de Werk-
verruiming is aan een dergelijke norm echter steeds tamelijk straf de
hand gehouden, vglk. de kredieteisen in Arch. EZ 1398-1405

235 Al werden later de lonen weer verhoogd, waI in het contract met de
door  de  RD M geleide wervencombinatie  die het schip bouwde  ook
niet was uitgesloten.Vglk. Arch. EZ 1272, 1273. In deze stukken wordt

merkwaardigerwijs de loonsverlaging niet aan de ordegesteld.Gelissen
bevestigde in de twee gesprekken die ik met hem had wei degelijk met
de betrokken vakbonden overeenstemming over het loonoffer te heb-
ben bereikt.

236 In 30 van de 411 eerder genoemde gevallen.
237  Vglk. C. J. Kuiper in Verslag van bet Industrialisatiecongres (Werkber-

stel-Werkverruiming), p. 29.
238 Vglk. de berekeningen van Wieringa en Zijp.
239  Memorie van Antwoord Mavif, Witte Stukken 1935-6,202.6, p. 21.

240 Verslagen en Mededelingen van de afdeling Handel en nijverheid van
het Departement van Economische zaken, jrg. 1934, nr. 4, p. 15-6.

241  Gulj6, p. 10
242  In Arch. Groothoff.
243 De zaak van de Weerter lucifersfabriek, blijkens Arch. Groothoff

25 september 1935 aan de orde, was van gewicht. Gelissen, inmiddels
minister, bemoeide zich er zelf mee. Het kartel had - aldus een mon-
delinge mededeling van Gelissen, 5 juli  1977, met enig effect gelobbied
tegen de oprichting onder de staf van zijn ministerie.

244 Handelingen Tweede Kamer 1935-6, 7 mei 1936, p. 1879.
245 De Industriebank in Limburg, Maastricht 1950, tabel p. 10.
246 Memo Gielen aan EZ van 3 januari 1934, Arch. EZ 1394/2, zie hier-

v66r.

247 Mondelinge mededeling Gielen 23 maart 1977. Vglk. ook wat er in de
Derde Contingenteeringsnota (1936), p. 23-7, wordt opgemerkt over
de noodzaak karteleffecten van de contingentering tegen te gaan via
het systeem van de 'Bijzondere Toewijzingen'.
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1 248 Bijvoorbeeld Charles Stulemeyer in zijn pre-advies voor het congres
Industrialisatie (Werkberstel-Werkvemtiming), p. 59 e.v.; nog feller in

zijn rede tijdens hetzelfde congres, zie hierna.Vglk. ook Guljd.
249  De R K Werkgever, 10 augustus 1934, nr. 32.
250 VNW:  Rede uitgesproken door den beer H. R Gelderman CMzn; Den

Haag 1934, p. 7
251 Vglk. de interesse van Zaalberg voor reorganisatie ten tijde van het

plan van de commissie-Stokvis, zie hiervoor, par. 4.
252  Rede Gelderman, zie noot 250, p. 7-8.
253  Zie par. 7, en noot 169.
254  Renooij, p. 117.
255 Van de grote banken heeft alleen de Nederlandsche Handel-Maat-

schappij in de crisisjaren ernstige verliezen geleden op bedrijfsfinan-
ciering, en dan nog buiten Nederland. Vglk. Van Seenus, onder meer
p. 132 en tabel p

256  Renooij, p. 60-1: 'Soutendijk [...] concludeert, dat het tengevolge van
het ontbreken van vergelijkbare cijfers bij geen enkele methode van
onderzoek mogelijk was om de tendens der besparingen in [1925-
1936] te bepalen.' Hij verwijst naar L.W. Soutendijk, Metboden tot
bet vaststellen van de ompang der besparingen, Haarlem 1938, p. 170.

257  De Roos en Wieringa, p. 199
258 Vglk. Keesing, tabel op p. 111 en 116.
259  De Roos en Wieringa, p. 199.
260 Van Seenus, p. 151-2.
261  Thurlings en Lubbers, p. 68.
262 Vglk. hiervoor. Op 6 augustus 1934 reeds verklaarde het bestuur van

het Werkfonds dat de ingediende lijst van industriele projecten 'op
enkele uitzonderingen na een voorbeeld [is] van datgene wat wij niet
als voorstellen moeten aanvaarden.' Het hoofdbezwaar was, dat het
vooral ging om krediethulp ter voortzetting van bepaalde bedrijven.
Arch.EZ 1457/1.

263 Vglk. Renooij, p. 47, waar hij gegevens citeert uit de CBS-Statistiek
der naamloze vennootschappen. De definitie van een 'besloten N V' bij
het CBS was: een NV waarvan de aandeelhouders alleen natuurlijke
personen zijn, die elkaar gewoonlijk kennen. Alle andere NV 's zijn als

'open' geklasseerd. Aan de beurs waren slechts ongeveer vierhonderd
Nv's.Vglk Renooij, p. 48.

264 VNW-secretaris Molenaar was lid van de commissie.
265 B. B6lger, Industrialisatie  en  Industriefinanciering, p. 5-6.
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266  Idem, p. 6-Z
267  Deze 200 miljoen  moet niet worden verward met de 200 miljoen aan

investeringsprojecten die Het Plan van de Arbeid noemt. Volgens Het
Plan zou er op grond van de bij het Werkfonds aanhangig gemaakte
projecten f 200 miljoen per jaar 'verwerkt' kunnen worden. Voor in-
dustritle projecten zou daarnaast geld op de vrije markt kunnen wor-
den aangetrokken. (Idem, p. 41.)

268  Idem, p. 10.
269  Idem, p. 11.
270 Vglk. zijn inleiding, Nederiand als vestigingsplaats der industrie voor

de afdeling Technische Economic van het K IV 1, Den Haag 3 oktober
1931. Overdruk uit De Ingenieur.

271 Werk en Streven, p. 132.
272 Idem, p. 133.
273 'Inleiding voor het Industrialisatiecongres (Werkherstel-Werkverrui-

ming)', Congresverflag, p. 53.
274 Snel, p. 34.
275  Plan van de Arbeid, p. 146.
276 De Overijsselse Commissaris van de Koningin bepleitte in januari 1935

een Centraal ETI, mogelijk te koppelen aan de TH Delft (De Telegraaf,
avondblad 11 januari 1935).

277  De door Colijn genoemde bezetting in een vergadering van het Werk-
fondsbestuur, notulen 9 juli 1934, Arch. E Z 1457/5.

278  Reactie van Economische zaken op een kritiek in de Limburger Koe-
rier van 26 april 1935, waarin het departement wordt verweten recen-
telijk aan de gemeenten te hebben laten verzoeken niet zonder overleg
bedrijfsvestigingen te steunen (circulaire Binnenlandse zaken 11 april
1935), terwijl Economische zaken voor de coordinatie van dergelijke
steunactiviteiten niet geoutilleerd zou zijn. Arch. EZ1384/6.

279 G. Brouwers, De Nederlandscbe crisismetgeving. Lezing voor de Ver-
eeniging van secretarissen van Kamers van Koopbandel. 1 maart 1935,
P. 6.

280 Idem.

281  Vglk. H. H.Vleesenbeek,'Overheid en mededinging', in Lof der Histo-
rie. Vglk. ook het debat over de interpellatie-Kupers, Handelingen
Tweede Kamer 1933-4. 24 en 27 april 1934, bijvoorbeeldVan den Tem-
pel op p. 1756, Engels, p. 1776.

282 Bijvoorbeeld Handelingen Tweede Kamer 1933-4, Aalberse op p. 1756.
Oud V, p. 204-5.
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283  Directeur van de Hollandsche Constructie Werkplaatsen en de Neder-
landsche Electrolasch Maatschappij.

284 Industrialisatie (Werkberstel-Werkverruiming), Prae-adviesen. Pre-ad-
vies De Bruijn, p. 112. Sterker nog in het Verslag van hetzelfde Indus-
trialisatiecongres, bij Gulj6, op p. 21.

285  Idem. Vglk. ook het pre-advies van Stulemeyer, p. 63 en 73, waar hij
bepleit, dat de Economische Raad optreedt 'als allerhoogste en Cen-
trale Raad van Commissarissen der Nederlandsche Ondernemingen.
Deze raad zal [...] vooral als steun bij de uitvoering dienen op Ie tre-
den.'

286  Pre-advies Kaag voor het Industrialisatiecongres, p. 119.

287 Stulemeyer in Industrialisatie (Werkberstel-Werkverruiming),p.63.
288 Gelissen in het Congresverslag, p. 53
289  Stulemeyer, p. 70, Kaag, p. 123-4. De Bruijn, p. 101, waar hij bepleit de

industrie in te stellen op 'nationale zelfvoorziening'. Zie ook Gulj6 in
het  Verslag, p.  14.

290 Vooral in het pre-advies van A. C. de Bruijn, p. 109.
291 Stulemeyer, Verslag, p. 72-3.
292 In Arch. Aalberse nr. 369c. Aldus E. Janssen, De Rooms-Katbolieke

Staatspartij  en de  Krisis, p. 56.
293 Par. 5 vv betreffende het Wetsontwerp tot verlaging der Openbare

uitgaven, 12 juni 1935. Witte Stukken zitting 1934-5. 362.

294  Vglk. het Verslag
295  Verslag, p. 99.
296  Verslag, p. 100.
297   Verslag,  p. 1 2 6. Vglk. echter De Bruijn, p. 116, die uk het Werkfonds

gelden voor de industriebanken verlangde.
298 Oud V, p. 204-5.
299 Idem.
300 Idem.
301 Handelingen Tweede Kamer 1934-5, 17 juli 1935, p. 2135. Oud V, p. 214.

Aalberse was enige tijd hoogleraar in Delft geweest, waar Gelissen zijn
opleiding ontving.

302 Tweede Kamer Witte Stukken 1934-5, 362.4, 25 juni 1935, met name op

p. 239-42.
303 Tijdens her Industrialisatiecongres van de katholieke sociale organi-

saties.
304 Aalberse, Handelingen Tweede Kamer 1934-1 17 juli 1935, p. 2135
305  Memorie van Toelichting wetsontwerp 362, p. 240.
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306 Handelingen Tweede Kamer 1935-6, p. 2136.
307 Oud V, p. 214.
308  Samenvatting van Oud V, p. 220.
309 Handelingen Tweede Kamer 1934-5, p. 2235.
310 Oud V, p. 222.
311  Vglk. ook Janssen,p. 57-8.
312 Notulen partijbestuur 15 december 1934, gecit. bij Janssen, p. 62. Vglk.

ook  Gribling,  P J M. Aalberse, p. 478. Eerdere discussies over een
'rooms-rode' samenwerking bij Gribling, p. 436-9.450,471.

313  Janssen, p. 63. Gribling, P. J. M. Aalberse, p 470-8.

314  Janssen, p. 64. Gribling, P. J. M. Aalberse,p.480.
315 Hirschfeld, Herinneringen, p.  55-6.Van Rhijn in Liber Amicorum Ge-

lissen, p. 112.
316 Hirschfeld, Herinneringen, p. 56. 'Bij Gelissen kwam er als bijzondere

moeilijkheid bij, dat hij op de taak, welke her ministersambt mee-
bracht, vrijwel niet was voorbereid [...]'

317 Mondelinge mededeling 5 juli 1977.
318  Oud v, p. 220 e.v. Een enigszins afwijkende lezing bij Gribling,PJ M

Aalberse, p.480.
319  NRC van 3 augustus 1935, avondblad.
320  Kopieen van de stukken voor Colijn in Arch. EZ 1500/1. Oud ontving

dezelfde  stukken. Vglk. Hirschfeld, Actieve economiscbe politiek,
p. 43, voor de Benas.

321  Brief 9 augustus 1935. Het plan voor een fonds is verwerkt in een con-
cept van 25 juli 1935, beide in Arch. EZ 1500/1.

322 Aantekeningen Juridische afdeling  H Ns, 28 augustus  1935, in  Arch.
EZ 1500/1.

323 Hierbijzal onder meer gedacht zijn  aan de benedengrens van 500 000
gulden geplaatst kapitaal die jarenlang voor beursnotering in Amster-
dam gegolden heeft.

324 Vglk. de werkdocumenten in Arch. EZ 1500/1.
325  Artikel Gelissen in MaandbladvoorAccountancy, gecit. inNRC, 21 fe-

bruari 1936, avondblad: 'Indien de [...1 bank levensvatbaarheid blijkt
te bezitten [kunnen] particulieren deze overnemen.' De taak van de
overheid is, benadrukt Gelissen hier, aanvullend.

326 Vglk. Witte St:ukken Twecde Kamer 1935-6, 202.6. Gewijzigd ontwerp
van wet, art. 3.

327 Brieven Ries van 9 augustus 1935 en 28 augustus 1935 in Arch. EZ
1500/1.
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328 De Raad van State wilde graag gesteld zien, dat het werkterrein van
de Maatschappij 'niet zozeer ligt in het streven naar de oprichting van
nieuwe fabrieken, dan weI in het mogelijk maken voor bestaande be-
drijven zich Uit te breiden.' Ook wilde de Raad 'bij niemand achter

blijven in achting voor den Nederlandschen ambtenaar, maar 66n qua-
liteit ontbreekt hem: hij is niet geschikt om zaken te doen [...]' Indien
de Mavif wordt beheerd door een bestuur, niet verantwoordelijk aan
een politiek orgaan als de Staten-Generaal, dan 'is eene objectieve
beoordeling veel beter verzekerd [...] Natuurlijk moet aan den Minister
een goedkeurings- of een veto-recht toekomen.' Advies Raad van State
van 10september 1935 in Arch. EZ 1500/1.

329 Brief Economische Raad in Arch. EZ 1500/1.
330 Tweede Kamer, Witte Stukken 1935-6, 202.5, 6 februari 1936.
331 Van denTempel herhaalde dit bij de plenaire behandeling in de Kamer,

Handelingen 1935-6, p. 1849.

332 Arch. EZ 1500/1
333 Tweede Kamer, Witte Stukken 1935-6, 202-3. Concepten in Arch. EZ

1500/2.

334 Idem.
335 Idem.
336  Arch.  E Z 1500/1. Als belangrijke elementen van een industriepolitiek

noemt Ries contingentering, handelspolitiek, kartelpolitick en een
conjunctuurpolitiek. In dezelfde zin als Ries liet zijn minister, Oud,
zich uit, in een brief aan Gelissen van 16 maart 1936 (Arch. E Z 1500/1),

r
al  erkent  hij:  'Ik  kan mij voorstellen  dat Uwe Excellentie huiverig is
om zich ten aanzien van onderdeelen van een te voeren industriepo-
litiek vast te leggen en dat Uwe Excellentie om die reden niet of niet
in den breede ingaat op de betreffende opmerking in het Voorlopig
Verslag.'

337  Memorie van Toelichting, Witte Stukken Tweede Kamer 1935-6, 202.3,

30 oktober 1935.
338  Memorie van Toelichting. Ook de Kamer viel over deze zinsnede: 'Ver-

schillende leden lezen in deze zinsnede een ernstige waarschuwing
om van industrialisatie geen hoge verwachtingen te koesteren,' aldus
het Voorlopig Verslag, Witte Stukken 1936-7,202.5,6 februari  1936.

339  Memorie van Toelichting.
340 Statuten NV Maatschappij voor Industriefinanciering, 30 september

341  Blijkens het Nader Rapport aan de Koningin, 24 oktober 1935. Arch.
1936 verleden.
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E Z  1500/1, en ook blijkens de Memorie van Antwoord, Witte Stukken
202.6, ingediend 6 april 1936.

342 Memorie van Antwoord.
343 Memorie van Antwoord, vglk. ook toetsingseis 3 in de Memorie van

Toelichting
344 In Liber Amicomm Gelissen, p. 116.

345 Handelingen Tweede Kamer 1935-6, 5 tot 7 mei 1936, p. 1839. Vglk.
voor Westermans politieke achtergrond A. A. de Jonge, Crisis en critiek
der democratie. lit 1937 was hij korte tijd lid van de NSB.

346 Handelingen, p. 1840-1.

347  Handelingen, p. 1852-3.

348  Oud V, p. 387.
349 Hirschfeld, Herinneringen, p.72
350 Oud V, p. 307.
351 Brief Commissie-Trip aan minister  HN S. 20 september 1935, Arch. E Z

1501/2.

352  Echter naar inzicht van het bestuur van de Mavif nog onvoldoende.
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180 De Graaff, p. 184.
181 De Graaff, p. 180.
182 13 september 1933, aan Binnenlandse zaken, Arch. EZ 1435/5
183 De Graaff, p. 196-7.
184 De Graaff, p. 107-9.
185   Request  AVN IJ aan Economische zaken om erkenning te krijgen als

contactorganisatie van de overheid voor de Uzergieterijen, 20 januari
1934, in Arch. Groothoff. Ook hier zette het departement de outsi-
ders, onder meer de Etna en Vulcaansoord, onder druk - aantekening
lode vergadering Contactcommissie Uzergieterijen -AVN U. 12 april
1934, in Arch. Groothoff.

186 De projecten waren een draadwalserij in Utrecht (Demka) gecombi-
neerd met rationalisering van de draadindustrie; een buizengieterij in
Umuiden; een blikwalserij; uitbreiding van de produktie bij de Demka-
staalfabriek; rationalisatie  van de IJzergieterijen. Arch. Groothoff
921.11/1.

187  7 september 1934, Arch. Groothoff.
188 Vglk brief 8 oktober 1934 van J. B. Giljam aan A. Groothoff, in Arch.

Groothoff.
189  Aantekening 24 april 1934, Arch. Groothoff.
190 Idern.

191 De Nederlandsche Vereenigde Scheepsbouwbureaux werd op 21 no-
vember 1934 opgericht.Vglk. P.J. Bouman, Gedenkboek Wilton-Fijen-
oord, Schiedarn 1954.

192 25 september 1934, antwoord Colijn 26 september  1934,  Arch.  E Z
1417/4.

193 Aantekening van de audientie in Arch. Groothoff. De door Smit en
Stork geleverde aantekening voor dit gesprek geeft een blik op de
grootte-verhoudingen van de vijf betrokken bedrijven en combinatie.
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In 1930, het laatste normale jaar voor de grootmetaalindustrie, ver-
loonden zij de volgende bedragen, in miljoenen guldens:

'Inkavos-blok': combinatie  N SM 3,81-Werkspoor 4,21; combinatie
R DM 3.8-Nieuwe Waterweg  1.92; De Schelde 3,98; Wilton-Fijenoord
3,35.

Daartegenover: R Smit Jr. 3,33-Gebr. Stork & Co. 3.38.
194  Brief in Arch. Groothoff.
195 Stukken in Arch. Groothoff.
196 Toezegging, namens het kabinet gedaan door het departement van

Defensie, 5 december 1934, zoals geciteerd door de Stork-directie in
een brief van 2 april 1935, Arch.EZ 1417/4. De toezegging werd vooral
door Stork aangegrepen toen het bouwen, met enorme Werkfonds-
steun, van een zusterschip voor de Statendam (de Nieuw Amsterdam)
aan de orde kwam. Vglk. ook het memorandum van Stork voor een
gesprek ten departemente op 3 mei 1935, Arch. EZ 1417/4.

197 Richtlijnen als uitgewerkt 1 juni 1935, rapport-Groothoff (concept)
over de samenwerking   in de grootmetaal, december   1936;   Arch.
Groothoff.

198 28 april 1936, brief aan in A. de Kanter, directeur van Wilton-Fijen-
oord en voorzitter van de Vereeniging van Metaal-Industrieelen. Arch.
Groothoff.

199 Aantekening in Arch. Groothoff 27 april 1936. Zie ook Arch. EZ
1399/5.

200 De leden waren  de  R DM (Nieuwe Waterweg), De Schelde, Van  der
Giessen,  N SM,  R  Smit Jr., Gusto en Wilton-Fijenoord. Arch. Groot-
hoff.

201 Brief van De Kanter aan Groothoff, 18 mei 1936. Groepsvoorzitters
waren Marine A: De Kanter; B: Giljam; Scheepsbouwbelangen en -con-
ferentie:  ir. W H. Verloop, De Kanters collega bij Wilton-Fijenoord;
Ketelbouw: in W Maas Geesteranus van Werkspoor; Motoren: in J. A.
Mijnlieff van Thomassen; Polderbemaling: J. A. Av6res van Stork;
Bruggenbouw:  ir. M. H. Damme van Werkspoor; Hijswerk: ir. F, C. Du-
four van Figes. In een notitie van Groothoff gedateerd 10 oktober
1935, naar aanleiding van inlichtingen van Putman Cramer, worden
nog enkele groepen genoemd: locomotieven (klein materieel); pijp-
leidingen; plaatwerk; wisselfabrikanten, verder de COOPR A, een in-
kooporganisatie waarin ook bedrijven deelnamen (vglk. Arch. E Z
1417/5, aantekening Bureau Nijverheid van 5 juni 1935, naar aanlei-

ding van een artikel in Volk en Vaderland), een groep voor Rusland
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en een groep voor werken in graanexporterende landen, Nedonmet
- Arch. Groothoff.

202  Antwoord van ir, Mijnlieff, voorzitter van de groep Motoren, op de en-
qutte die Groothoff hield naar de samenwerking in de metaalindus-
trie. Arch. Groothoff. Vglk. aantekening 7 december 1936 naar aanlei-
ding van een door Drakenburgh gevraagde subsidie, Arch. EZ 1401/1.

203 Brief van de Rijkscommissie aan Bureau Nijverheid, 12 september
1935, Arch. E Z 1402/1

204 Concept-rapport Groothoff, december 1936, Arch. Groothoff.
205  Nota voor de Internationale Kamer van Koophandel, 28 september

1937, in Arch. Groothoff 928.1. Daar bevindt zich ook relevante cor-
respondentie met de Duitsers en het 'Plan zur systematischen Gemein-
schaftsarbeit der europiiischen Industrie', gedateerd November 1935,
van dr. Salinger.

206  Nota 28 september 1937, Arch. Groothoff.
207  24 juli 1936. Arch. Groothoff 928.1.
208 Volgens een brief van Groothoff aan de leden van de Nederlandse

commissie  voor het plan-Salinger  van 11 februari  1937. Arch. Groot-
hoff 928.2.

209  Vergaderingsverslag van 2 april 1937. Arch. Groothoff 928.2.
210 Idem.
211 Het Verband organiseerde bedrijven in Duitsland, Tsjecho-Slowakije,

Hongarije, Zweden en Finland. Arch. Groothoff 928.1.
212 Vglk. zijn 'Memorandum betreffende het bevorderen van de export

van de Nederlandsche Industrie', januari 1939. Arch. Groothoff 928.2.
213 Idem, p. 4.
214 Voor het neutraal centrum wordt in het Plan-Salinger van 1935 ge-

kozen om de 'speciale neutraliteit' van de ring-centrale van nationale
kartels te kenmerken.'Aan een dergelijk neutraal bureau bestaat reeds
heden een sterke behoefte bij de bestaande Europeesche kartels,' on-
der meer als scheidsgerecht, bemiddelingsbureau, neutrale controle-
rende instantie en neutraal initiatiefbureau (p. 6-7 van de Nederlandse
vertaling van het stuk van Salinger, in Arch. Groothoff).

215  E de Vries, Eenige opmerkingen.

Hoofdstuk zes

1   Resumd van de situatie,gegeven door de gemeente Amsterdam, 17 juni
1933,Arch. EZ 1417/4.
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2  Vglk. het derde hoofdstuk, par. 1.

3  Arch. E Z 1417/4.
4 Arch. E Z 1417/4.
5  Brief 7 augustus 1933, Arch. EZ 1417/4.
6 Een dan recent opgericht overheidsorgaan.
7  Brief ;ian drs. M. de Bloeme, hoofd van de Crisis Accountantsdienst,

Arch. EZ 1417/4.
8  Rapport  van 11 september 1933 - dus reeds na negen dagen uitge-

bracht. Arch. EZ 1417/4.
9 Arch. EZ 1417/4.

10  Vglk. Van Oss, Effectenboek, d\. Binnenland 1935, p. 846 e.v. In 1933

werd op de verstrekte kredicthypotheek f 1 miljoen opgenomen, in
1934 nog eens f 2 miljoen. Op 8 januari 1934 werd de aanvraag door
de gemeente Amsterdam als afgedaan gearchiveerd. Stukken in Gem.
Arch. Afd. Fin. 1934. 1610.

11  2 september 1935, brief in Arch. EZ 1421/2.
12  11 april  1935, na een verzoek van Economische zaken van 2 april 1935.

Arch. EZ 1384/5.

13  Vglk. het derde hoofdstuk.
14  Heldring, p. 1188, 18 juni 1936.
15 Heldring, p. 1230,25 juni 1937. Ook de wijze waarop Hirschfeld over

Gelissen schrijft lijkt niet van grote waardering te getuigen. Vglk.
Hirschfeld, Herinneringen,p. 56.

16  Gesprek met A. A. van Ameringen, 14 april 1978.
17 Geciteerd in Ch. Stulemeyer, pre-advies Industrialisatiecongres 1935,

p. 63, noot 1.
18 Vglk. ook het vierde hoofdstuk.
19 Op 11 januari 1936 vroeg Gielen de minister een nader initiatief te

nemen, zonder succes, Arch. E Z 1502/5.
20  Memorie van Antwoord Wetsontwerp Openbare Uitgaven,Witte Stuk-

ken 1934-5, 362.
21  Vglk. her derde hoofdstuk, par. 5.
22  Al op 30 september 1935, in een brief van Gelissen aan het provinciaal

best:uur van Zuid-Holland, waar in november 1934 enkele vooraan-
staande SDAP-ers oprichting van een ETI hadden bepleit. Arch. EZ
1502/5.

23  Arch. EZ 1502/5.
24 Concept Memorie van Toelichting wijziging hoofdstuk x van de Rijks-

begroting, nooit gepubliceerd. Arch. EZ1500/1.
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25 Arch.EZ 1502/5.
26 Vglk. Guljd.
27 In Accountancy, jrg.

34, januari 1936, zegt Gelissen zelfs, het 'niet zoo

noodig' te vinden, dat elke provincie een industriebank krijgt, p. 2.
Vglk. het vierde hoofdstuk, noot 142.

28  Geciteerd in het debat over de Mavif in de Tweede Kamer door Van
der Putt, Handelingen 1935-6, p. 1869.

29 Witte Stukken Tweede Kamer 1935-6, 202.3, p. 4. De voorgeschiedenis
in Arch. EZ 1500/1.

30 Blijkbaar uit 1935 dateert een rapport van een Commissie-Teppema
over de samenwerking tussen de Op te richten centrale en de ETI's.
Onder meer werd een maandelijkse rapportering van het te verrichten
onderzoek bepleit, waarbij de centrale een oordeel zou geven over de
plannen en die zou coardineren. Volgens deze lijnen trachtte het de-
partement inderdaad te werken. Rapport in Arch. EZ 1502/5.

31 Gelissen, Het CIVI,  economiscb  regionalisme  en  de  industrialisatie
van Nederland. Overdruk uit Electrotecbniek 40 I1962] (9) 199, p. 7.

32 Idem.
33 Idem.
34 Nota inzake de industrialisatie. Bureau Industrialisatie van de Afdee-

ling Nijverheid, departement van Economische zaken, 1938, p. 9.
35 Limburg, Overijssel, Zuid-Holland/Zeeland/Utrecht, Noord-Holland,

Noord-Brabant, Drenthe/Groningen. Friesland had nog geen echt ETI.
Besluit van de minister nr. 40495 N. Dir. v. Handel en nijverheid.

36 Te weten in E H. E. Gulj6 van de AKwv en C. J. R Zaalberg, overigens
in zijn functie van voorzitter van de Nijverheidsorganisatie T N 0.

37  Namelijk van het Bureau Industrialisatie. Vglk. ook de toelichting op
de  werkwijze  van  het  ctv i  die  aan de Tweede Kamer werd gegeven
in de Memorie van Antwoord op het wetsontwerp werkverruimings-
krediet, Witte Stukken zitting 1939-40,61.1,7 oktober 1939.

38  28 juli 1939, tekst in Arch. Groothoff, dossier 926.1, map 1.
39  Vglk. de discussie  in de tweede vergadering  van  her clvi-bestuur,

10 januari 1940. Notulen in Arch. Groothoff, dossier 926.1, map 1
40   Nom  inzake  de  Industrialisatie, t.a.p., vglk. p. 2. Deze nota werd met

nadruk gepresenteerd als niet-beleidsmatig, hij 'prejudicieert niet op
de inzichten van den minister'. Veel summierder is een en ander uit de
nota terug te vinden in het artikel van E. D. M. Koning, 'Taak en struc-
tuur van het Centraal Instituut voor Industrialisatiet in E-SB, 30 augus-

tus 1939, p. 640 e.v.
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41   Nota  inzake  de  Industrialisatie, p. 3.
42 Idem.
43  Idem, p. 8.
44 Idem.
45  Idem, p. 9.
46  Idem, p. 10.
47  Arch. EZ 1458/3. Behalve de hoogspanningsleiding is geen van deze

plannen gerealiseerd.
48   Werk en Streven, p. 289.
49  Arch. EZ 1430/3. Ook dit was niet de eerste lijst van zijn soort. In het

Staatsblad nr. 427, besluit van 24 juli 1935, is ook al een lijst opgeno-
men van 'niet of niet noemenswaard [in Nederland] voortgebrachte
producten met afzetkansen'.

50 52515 N dir. H en N, Arch. EZ 1430/3.
51 Idem, p.4.
52  Idem, p, 5.
53  Op. cit., p. 12-4. Tekst in Arch. Groothoff.
54  Vglk. ook hiervoor, het vijfde hoofdstuk, par. 6.
55 Rapport van 6 juli 1936, Arch. EZ 1657/6. De Commissie van advies

voor de Crisisinvoerwet vond'in dit geval' de vraag'rijkelijk ver' gaan.
56  Hearing 16 september 1937, Arch. EZ 1624/6.
57  Nota inzake de Industrialisatie. Vglk. ook Witte Stukken Tweede Ka-

mer 1939-40, 61.1.
58  Vglk. voor de geschiedenis van Wilton-Fijenoord: R J. Bouman, Ge-

denkboek Wilton-Fijenoord.
59  24935 dir. H en N, verzonden 10 mei 1935, Arch. EZ 1421/6.

60  Geheim Litt N 79, Arch. E Z 1421/6, vglk. Arch. Groothoff.
61 Notitie Lagas aan Hirschfeld, 15 augustus 1935, in Arch. Groothoff.

Vglk.'Kort Chronologisch Overzicht der belangrijkste feiten...', van de
directie van Wilton-Fijenoord, d. d. 18 maart 1938, in Arch. Groothoff.

62 Kort Chronologisch Overzicht, vglk. ook andere stukken in Arch.
Groothoff.

63 Nota inzake de aanvraag Wilton-Fijenoord tot verstrekking van een
bedrijfscrediet uit her Werkfonds (geschreven door Lagas), 26 maart

1936, Arch.EZ 1460/1.

64  Vglk. Arch. Groothoff.
65   Plan in Arch. Groothoff. Vglk. Kort Chronologisch Overzicht.
66  Brief van HAL-directeurDe Monchy aan Wilton-Fijenoord van 16 sep-

tember 1935. Vglk. Arch. Groothoff.
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67  Notitie aan Hirschfeld 15 augustus 1935, Arch. Groothoff.
68  Nota van 26 maart 1936, Arch. EZ 1460/1, p. 1
69 Idem.
70 Kort Chronologisch Overzicht in Arch. Groothoff. Vglk. ook de stuk-

ken en verslagen aldaar.
71  Nota van 26 maart 1936, Arch. E Z 1460/1.
72 Idem.
73 Idem.
74 Idem.
75 Kort Chronologisch Overzicht. Arch. Groothoff.
76  R J. Bouman, Gedenkboek Wilton-Fijenoord, p. 159.
77  Alleen  ir. J. H. H. Verloop speelde een rol in de financiele problemen.

De andere directieleden waren W Wilton en C. H. Teschmacher. Vglk.
R J. Bouman, Gedenkboek Wilton-Fijenoord.

78 Nota in Arch. EZ 1421/6.
79 Idem.
80 Brief Gelissen aan Colijn en de ministers van Binnenlandse zaken,

Sociale zaken en Verkeer en waterstaat, Arch. EZ 1421/6.
81 Stukken in Arch. EZ 1460/1.
82 Brief 25616 dir. H en N in Arch. EZ 1421/6.
83  Vglk. de vele bedrijfsdossiers uit deze periode in Arch. E Z.
84 Vglk. het derde hoofdstuk, par. 5
85 Conceptbrief gemaakt door Crena de longh na een bespreking met

Hirschfeld, notulen 7de vergadering Raad van Bestuur Mavif, 12 janu-
ari 1937, Arch. EZ 1501/1.

86  Balans per 31 december 1936, Arch. EZ 1501/1. De kredietlimiet blijkt
bij M. B. C. M. Coopmans, p. 42, noot, die zijn gegevens ontleent aan
mededelingen van Mavif-directeur B6lger.

87  Vglk. de balanssamenvattingen bij G. M. Verrijn Stuart, Bankpolitiek,
p. 235.

88 Coopmans.
89  26 januari 1937, Arch. EZ 1501/1.
90 Concept-jaarverslag Mavif over de periode 1 0ktober 1936-1 januari

1937, Arch. EZ 1501/1.
91 Vglk Notulen 11 mei en 21 mei 1937, Arch. EZ 1501.
92 1juni 1937, Arch. EZ 1501.
93 16 november 1938,Arch. EZ 1501.
94 Concept-jaarverslag 1937, p. 2, Arch. EZ 1501/1.
95  J. E Posthuma in 'Tien jaar Herstelbank', p. 17. De Mavif-notulen geven

weinig inzicht in de kredietvoorwaarden.
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96 Arch. EZ 1501/1
97 Vglk. concept-jaarverslag 1937, ook. J. F. Posthuma in 'Tien jaar Her-

stelbank', p. 15.
98  G. M.Verrijn Stuart, Bankpolitiek, p. 278.
99  Vglk. De Roos en Wieringa, p. 204-8.

100 Aldus oud-ambtenaren van het departemen:. De toon van de enkele
in Arch. EZ bewaard gebleven brief van Steenberghe aan Hirschfeld

wijst ook wel in die richting.
101  25 juli 1939 tot 10 augustus 1939, vglk. L. de Jong, p 599-603.

102 Hirschfeld, Herinneringen, p. 110.
103  Witte Stukken Tweede Kamer 1938-9. De wet werd in 1939 van kracht.

Vglk. Jaarverslag VNW juli 1938-juli 1939, p. 27
104 Arch. E Z 1485/4. De conventie werd op 30 oktober 1937 verbindend

verklaard bij besluit Nr. 42055/JA/N  Dir.  H  en  N.  Vglk. voor Romme

als  werkgeverssecretaris:  G. C. R Linssen, Werkgeversorganisatie in
Katboliek patroon,p. 120 e.v.

105  Vglk. De Rooy, p. 181.
106 Witte Stukken Tweede Kamer 1938-9,367,6 april 1937, Memorie van

Toelichting.
107 Idem.
108  De Rooy, p. 181.
109  L. de Jong, p. 598-9.
110 Witte Stukken Tweede Kamer 1939-40, 61.1, Memorie van Antwoord,

7 oktober 1939.
111 Brief Sociale zaken aan Economische zaken, 5 april 1940, Arch. E Z

1457/4.

112  In de jaren '20 - Arch. EZ 1427/1/3, en in  1934-5 was al, beide keren
zonder resultaat, steun voor Fokker  aan  de orde geweest,  Arch.  E Z

1460/5. De verhouding Fokker-KLM  was eind jaren dertig zeer slecht.
Vglk. Arch. E Z 1427/6.

113  Brief 5 april 1940. Arch. EZ 1457/4, p. 4.
114  Beknopt  overzicht  van de werkzaamheden  van  het  Clv 1, juli  1939.

Arch. Groothoff doss. 926.1, p. 6
115  Brief CIVI aande ETE's,20 mei 1939, Dir. H en N 23056 N, Arch. Groot-

hoff 926.1.
116  v v Wet verhoging krediet werkverruiming, Witte Stukken Tweede

Kamer 1938-9, 367
117  Rijksbegroting 1940, hoofdstuk x. 7,25 oktober 1939.
118  L. delong, p. 583
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119 L. delong,p. 585.
120 Hirschfeld, Herinneringen, p. 108.
121   De latere directeur van de Herstelbank, drs. J. E Posthuma, leidde deze

Anic. Daarvoor was hij plaatsvervangend'leider' van het Crisis Invoer
Bureau. Vglk. Heldring, p. 1412 (24 oktober 1939) en 1413 (25 okto-
ber 1939), alsmede Joh. de Vries in de aantekeningen bij Heldring,
p. 1782.

122  In 1941 gingen de vezel-, rubber-, klei- en keramische instituten over,
in 1942 het instituut voor de leder- en schoenindustrie. Vglk. Kasteel
in Een kwart eeuw TNO, p. 24.

123   Vglk. de folder over Organisatie TNO van  1943, Arch. E Z 1449/3.
124  Notulen 4 april   1940   van de Centrale Organisatie  TN 0,  Arch.  E Z

1449/5.

125 Gelissen, Het civt, p. 10. Vglk. de verslagenuit 1941 en 1942 in Arch.
Groothoff 926.1.

126 Vglk. Financieel verslag 1940 en Begroting 1941. Arch. Groothoff
926.1.0ok de CIVI-statuten werden in 1941 gewijzigd.

127  Vanaf 21 september 1942. Arch. EZ 1501.
128  De Raad van Bestuur bestond in april 1941 uit Hirschfeld, Van Door-

ninck, dr. I R van der Kooy - de plaatsvervanger van Hirschfeld in
deze jaren - Schellens, Gelissen en mr. H. Albarda, bankier.

129 Bestuursnotulen Mavif 8 april  1940, Arch. EZ1501. Helaas is deze serie
notulen incompleet.

130 De Nederlandsche Vlasspinnerij trachtte al jaren, zeker al sinds de
crisis van de jaren twintig, overheidshulp te krijgen. Vglk. bijvoorbeeld
Arch. EZ 1384/2.

131  Onder meer: H. M. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd
132 Behalve wellicht bij degenen die een langdurige'vervlechting' van Ne-

derland en Nazi-Duitsland voorstonden. Dat leidde tot een conceptie
van ordening, echter niet tot een speciaal industriebeleid, vglk. D. Bar-
nouw en R. Stellinga, Ondernemers en ordening in bezet Nederland.

133  Barnouw en Stellinga, p. 14.
134 Idem, p.21.
135  Idem, p. 21-5. J. E de Jongh, De organisatie der sociaal-economisibe

ordening, p. 26 e.v.
136  Barnouw en Stellinga, p. 50.
137  Op 22 november 1940 diende Van Spaendonck over deze materie een

nota in. Vglk. Barnouw en Stellinga, p. 53.
138 Kartelbesluit, oktober 1941, vglk. het art:ikel 'Kartelproblemen' in
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Economiscbe Voorlicbting, 4 juni 1942, in Arch. Groothoff, dossier
928.1.

139  Barnouw en Stellinga, p. 57.
140  J. E de Jongh, p. 35.
141  Idem, p. 36.
142  Geciteerd bij Barnouw en Stellinga, p. 65.
143  J. E de Jongh, p. 44.
144 Idem.
145  Idem, p.45.
146 1dem.
147 Idem.
148  Barnouw en Stellinga, p. 66, p. 71.
149  Dr. R Kuin in gesprek 1 december 1978.
150 Vglk. voor de organisatie in en na de oorlog: Bestuursalmanak voor

het bezette Nederlandsche gebied 1942-3, respectievelijk Staatsalma-
nak 1946.

151 Vglk. Barnouw en Stellinga, p. 13.
152 Op 2 december 1940 schreef het Bureau Organisatie van de afdeling

Nijverheid aan Hirschfeld dat het op verzoek van Duitse zijde werkte
aan een algemene regeling voor bedrijfsvestiging. Arch.  E Z 1433/10,

naar aanleiding van de Gresbuizenconventie.
153  In een uitvoerige notitie van drs. G. A. Kohnstamm: 'De achtergrond

van  het  werk  van de Afdeling Technisch-Economische Vraagstukken
op het gebied der Industrialisatie in de periode  1  September 1945 -
1 Augustus 1947', waarvan ik een kopie uit particuliere handen kon
lezen, wordt op de organisatie ingegaan (p. 2-3). Koning schreef over

de organisatie een Nota aan Vos, 22 augustus 1945.
154  Gesprek met dr. G. A. Kohnstamm, 12 december 1978.
155 Idem.
156  E J. M.  Duynstee  en  J.  Bosmans, Het kabinet Scbermerborn-Drees,

24 juni 1945- 3 juli 1946, p. 85
157  Duynstee en Bosmans, p. 133, p. 406-7.
158  Vglk.voor dit centralisme de Memorie van Antwoord op de Miljoenen-

nota 1945 (3 april 1946), waaruit Duynstee en Bosmans, p. 353, citeren
dat een geleide economie ook voor normale tijden moest worden
aanvaard.

159  J. E Posthuma, 'Tien jaar Herstelbank'.
160 Idem.
161  Idern, p. 19.
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162 Idern, p. 11.

163  Idem, p. 9
164 J. F. Posthuma in De Industne, orgaan van de Hoofdgroep Industrie,

15 maart 1946, p. 3 e. v.
165  Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel. Jaarverslag

1948.

166  Arch.  E Z 1995/5.  De  Nota werd, deels herschreven, in mei  1946 gepu-
bliceerd.

167 In de Memorie van Toelichting op het Voorontwerp van Wet op de
Bedrijfschappen, p. 25.

168 Arch. EZ 1995/5. Een opvallende afwijkende visie verwoordde de
toenmalige hoofdcommies bij het Centraal Planbureau drs. H. J.Witte-
veen - de latere minister en president van het IM F - in De Industrie
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Summary

The present book deals with the development of an industrial policy
in the Netherlands from its inception in the early nineteenthirties up
to about 1950, with the exception of war-time policies during the Ger-
man occupation. It also provides some information on the foundation
ofthe modern ministry of Economic Affairs, founded by the Ruys de
Beerenbrouck catholic-protestant coalition government in 1931, main-
ly at the prompting of the then minister of Labour, Commerce and In-
dustry, mr. T. J Verschuur, who became the first minister of Economic
Affairs.

The background of the development is the Dutch interbellum. Hol-
land remained neutral throughout the First World War, and as a con-

sequence was forced to develop manufacturing industry as fast as pos-
sible, which though still rather backward was able to replace foreign
made industrial goods now no longer available. Much of this newly
developed industry survived the post-war depression. The war also
stimulated for the first time the government - the last government up
to the present day to rule the Netherlands without Christian Demo-
crats - to involve itself more closely with developments in manufac-

turing industry.
Immediately after the war the government supported the founda-

tion of Holland's first modern blast furnaccs, Hoogovens at Umuiden.
The Dutch banks, hitherto mainly interested in commercial dealings,

also involved themselves heavily in industrial financing.
After the war all this disappeared. Economic leaders demanded and

got a swift retreat of the government from economic affairs. The de-
pression of the early twenties for some time forced the government
to take new measures in support of manufacturing industry, but these

were withdrawn again as soon as possible.
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The same depression shook several Dutch banks, and frightened lea-
ding bankers enough to retreat from the field of industrial financing.
Moreover, the introduction of general suffrage for men and women
after the war meant a political upheaval. The so-called 'leftist' parties
(social-democrats and various liberals and non-denominational con-
servatives) were no longer able to gain a majority in parliament. The
three leading Christian Democrat parties  AR  and  CH U (protestant)
and  R K S P (roman-catholic) formed all governments of the twenties
and were, in spite of important differences in outlook and policies,
able to continue dominating the governments even after non-chris-
tian-democrat parties were admitted to the coalition.

These three parties lacked contacts with the predominantly liberal
economic establishment of the day.Only the RKS P had an industrial
wing, supported by industrialists in the southern provinces Noord-Bra-
bant and Limburg, where labour-intensive industries had developed
that had an interest in a fairly radical change in economic policy -
from the free trade that used to benefit the old establishment busi-
nesses in the west to a moderate protection against foreign competi-
tors paying lower wages than prevailed in the prosperous country that
Holland was. The liberal businessmen of the west feared a change of
direction in this sense, but also felt that the new political leaders were
unreceptive to the needs of business in general - in this complaint
they were joined by the southern industrialists, who did not make any
headway in spite of politically friendly governments.

A slow and long-winded debate during the twenties finally brought
agreement among nearly everybody involved in business, including
the trade-unions, that government action was necessary - also in view
of foreign protectionism - and that the government apparatus extant
lacked both the quality and manpower to perform this task.

Verschuur, a member of the catholic party R K S P, who became min-
ister in 1929, took the initiative to reforrn his ministry soon after this
view had become generally accepted. Of course the great depression,
though it only hit the Netherlands in the course of 1930, greatly stimu-
lated the new development.

Verschuur brought in as his new director-general of commerce and
manufacturing industry (Handel en nijverheid) a professional, univer-
Sity trained economist, still a rarity in Holland in those days, dr. H. M.
Hirschfeld. Hirschfeld got great freedom to man his bureau and design
new trade and industrial policies and policy instruments. From the
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very start Hirschfeld was swamped by the problems the great depres-
sion generated, problems that were very severe in Holland, as the
country depends largely on exporting both industrial and agricultural
products - exports, international trade in general, were particularly
hard hit during the depression - and as the successive governments of
the thirties, after Ruys de Beerenbrouck allled by dr. H. Colijn of the
protestant  A R party, pursued a course of deflation  as  the best answer
to the economic contraction.

The first and in practice the most important new policy instrument
to be developed was a regulation and limitation of imports by the
imposition of contingents. This instrument of trade policy was also
used to exercise influence on the sectors of manufacturing industry
thus protected. In cases where protection was either impossible, insuf-
ficient or deemed undesirable because of possible adverse effects on
exports (other countries could retaliate against Dutch import curbs)
Hirschfeld's new department of trade and manufacturing industry in
due time developed other policy instruments, all designed to regulate

private industry - e.g. the imposition  by law of privately concluded
cartel-agreements on unwilling industrialists and even the closing of
an industry for new entrants, except where the ministry of Economic
Affairs gave a permit.

As all these additional instruments could only be implemented on
demand of the parties concerned the interpenetration of industrial
organizations and the ministry of Economic Affairs developed apace.
The main organization of Dutch industrialists, the  V NW (Union  of
Dutch Employers) at first showed much mistrust towards the inten-
tions of the ministry. Perhaps there was a feeling that the government
competed here with private initiative - the VNW was the result of a
merger of three organizations in the twenties and its bureau aspired to
achieve a central position in industrial affairs. Gradually a symbiosis
got under way. By 1939 officials of the department of Manufacturing
Industry, part of Hirschfelds directorate-general, sometimes even par-
ticipated in the talks on private cartel agreements.

In the meantime a movement had grown to speed up industrializa-
tion. Both the Social Democrats - the biggest opposition party - and
the  catholic  R K SP favoured rapid further industrialization, to make
Holland less dependent on foreign imports and foreign trade, and to
provide jobs for the hundreds-of thousands that had been thrown out
of work during the depression. The movement got under way in the
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province of Limburg as the result of local initiative, stimulated by
some professors of the recently founded Roman Catholic School of
Economics in Tilburg, foremost among them prof. Gelissen.

The proponents of this movement founded a provincial Economic-
Technological Institute (ETI), aimed at furthering industrialization by
taking new initiatives, encouraging entrepreneurs and providing, via a
provincial Industrial Credit Bank, some finance, as in spite of growing
criticism in industrial circles, the big banks in Holland still kept to
the lines pursued since the crisis of the early twenties, and were very
unenthusiastic about long term credits for manufacturing industry.

A serious disagreement in cabinet about the policy of deflation and
maintainance of the gold parity of the Dutch guilder led in 1935 to
the resignation of Verschuur's successor as minister of Economic Af-
fairs, Steenberghe. A cabinet crisis developed, in which it became clear
that the catholic party was very discontented with the economic and
industrial policies of the government. But as the catholic party was
not yet ready to govern with the Social Democrats who had much the
same outlook, Colijn was able to reconstruct his cabinet. He brought
in Gelissen as the new minister of Economic Affairs.

The result was a further strengthening, not of the initiatives that
in the meantime had stimulated the foundation of Economic-Tech-
nological Institutes in several provinces, but of an industrialization
policy at national level. Gelissen also initiated a national bank for in-
dustrial credit, the Mavif, virtually financed by the treasury.

Though Gelissen was, after the depreciation of the Dutch guilder,
again replaced by Steenberghe, new designs for a policy of state-sup-
ported industrialization were made shortly before the Second World
War. Moreover, in 1939, the last Colijn cabinet was replaced by a coali-
tion government of Social Democrats, catholics and the protestant
CHU, led  by  De Geer, in which Steenberghe retained his portfolio of
Economic Affairs. War intervened before a new industrialization had
started.

After the war a Social Democrat, ir. H. Vos, became minister of
Economic Affairs - the first such minister who was not a member of
the catholic party. He devoted much time to establishing a planned
economy, but before his ideas, that met with strong opposition, could
be tested in practice he was replaced again by a catholic minister; the
industrialization policy that was successfully pursued from 1949 on-
wards fulfilled the promises of the late nineteenthirties.
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It also retained another feature of the thirties, the close coopera-
tion between ministry and industrial organizations, that has made the
ministry of Economic Affairs the special link between industry and

government in Holland.
In the opinion of the present writer these close links prevented the

formulation of a truly independent industrial policy.
The first chapter of this thesis deals with the general background

of the 1920'S and '30's. The second chapter sketches in some detail the
developments up to 1930, the third the foundation of the department,
and early resistance to a new policy, especially from the treasury.

The fourth chapter deals extensively with the problems of indus-
trial finance as seen in that era, and with the foundation of the Eco-
nomic-Technological Institutes and the Mavif.

The fifth chapter is devoted to 'ordening',the specifically Dutch
word for regulation and cartellization in industry aimed both at
diminishing the effects of unlimited competition and at drawing the
trade unions into the orbit of industrial thinking. The sixth chapter
deals with the industrialization effect proper. The final chapter tries
to give a critical evaluation of the developments in Dutch industrial

policy.
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